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❙ Локалізацією епідемії АЧС уже опікується не тільки Європа, а й заоокеанські споживачі свинини.
❙ Фото УНІАН.
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ІнФорУМ

«Збройні сили України в зоні бойових дій на Донбасі у 2017 році
просунулися на 10 і більше кілометрів і значно покращили свої позиції».

Олександр Турчинов
секретар Ради нацбезпеки і оборони

■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Милозвучна
топоніміка
Процес перейменувань вулиць
столиці невдовзі буде завершено
Тарас ЗДОРОВИЛО
Радянська влада панувала понад 70 років на теренах України, тож і боротьба з її наслідками триватиме ще не один рік. Це стосується й однієї з ланок викорінення комуністичного минулого — декомунізації
(процесу позбавлення наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності) міст, невеликих населених пунктів та вулиць.
І хоча, зокрема, в столиці України це явище набуло широкого масштабу, але ще чимало вулиць і вуличок залишили свої старі зрадянщені назви. Тож,
аби не слухати нарікання киян, а головне — нарешті
повністю виконати відповідний закон, столична влада повідомила, скільки ще вулиць додекомунізує. А
йдеться про 35 проектів рішень щодо перейменування, з яких 12 об’єктів у рамках декомунізації ще не
розглянуто.
Відзвітували в Київській міській адміністрації,
скільки вулиць вже було перейменовано. Наголошується, що із 2014-го по 2017 рік у столиці отримали
нові назви 180 вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо), а ось 162 об’єкти було перейменовано саме
в межах виконання закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки.
Зокрема, 12 вулиць було перейменовано Київміськрадою раніше, а 71 вулицю було перейменовано в період
із 2015-го по 2017 роки.
Нагадаємо, що процес декомунізації легітимізували ухваленим 9 квітня 2015 року Верховною Радою України пакетом законів. 15 травня 2015 року
їх підписав Президент України Петро Порошенко, й
вони були опубліковані 20 травня 2015 року та одразу набули чинності. 16 грудня 2015 року Окружний
адміністративний суд Києва за позовом Міністерства
юстиції України до Комуністичної партії України про
заборону її діяльності заборонив діяльність КПУ.
Залишається лише сподіватися, що і в інших містах
i містечках України місцева влада, врешті-решт, остаточно завершить процес декомунізації, який уже дещо
затягнувся у часі. ■

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Рада нацбезпеки i оборони України констатує, що вже впродовж 2017
року Збройні сили України просунулися на Донбасі на 10 і більше кілометрів і значно покращили свої позиції.
«Про це приємно говорити, що і
2016-й, і 2017-й роки відрізнялися від
минулих тим, що ми не віддали жодного метра своєї землі. Це факт», — зазначає секретар РНБО Олександр Турчинов.
За його словами, всі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків i російських військ
«закінчились фіаско».
«Вони не змогли ні відбити жодний
iз населених пунктів, ні просунутись
уперед. Навпаки, ще раз хочу підкреслити, наші військові покращили свої
позиції, і сьогодні на окупованій території немає сил, які могли б змінити
ту лінію розмежування, яка сьогодні
склалася», — сказав секретар РНБО.
Утiм такі маленькі перемоги даються важкою ціною: лише впродовж
минулого понеділка на фронті зафіксовано 11 прицільних ворожих обстрілів, під час яких загинув захисник України, ще двоє бійців отримали поранення.
Відомо, що 37-річний боєць 16-го
ОМПБ «Полтава» 58-ї бригади Дмитро
Сисков, молодший сержант iз позивним «Проводник» iз Чернігова загинув близько 10-ї ранку на одній iз позицій ЗСУ на Луганщині. ■

Жодного метра
землі не віддали
Молодший сержант Дмитро Сисков
iз позивним «Проводник» загинув
під час обстрілу на Луганщині
■ ДО РЕЧІ
ООН має розглянути застосування контингенту в 20 тисяч військовослужбовців iз країн, які не є членами НАТО, і 4 тисячi поліцейських для того, щоб
допомогти вирішити кризу в Україні. Про це йдеться у звіті, який презентуватимуть на Мюнхенській конференції безпеки цього тижня.
Звіт склав колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, який
тепер є радником Президента Петра Порошенка. Його буде презентовано високопосадовцям, зокрема, спецпредставнику США з питань України Курту Волкеру.
«Для операції необхідно залучити низку європейських країн, таких як
Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, та
країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь», — заявив співавтор звіту і експерт з ООН Колумбійського університету Річад Гован.
На його думку, створення миротворчих сил може дозволити провести місцеві вибори на сході України відповідно до досягнутих у 2015 році у Мінську
домовленостей. «Якщо вдасться досить швидко розгорнути присутність на місцях, можна було б перейти до місцевих виборів за 12 місяців, а потім залишити
миротворців на період охолодження, наприклад, на два роки загалом», — наголосив Гован.

■ ПИЛЬНУЙ!

У кого що болить
Навчальні заклади країни екстрено закривають
на карантин через різкий стрибок захворюваності
на грип та ГРВІ

■ НОВИНИ ПЛЮС
Музей рятувати не поспішали
Непоправними втратами й катастрофою для Музею Івана Гончара можуть стати наслідки аварії на центральній теплотрасі, через
яку затопило експонати цього унікального культурного закладу.
Близько п’ятої години ранку працівники Музею Івана Гончара
дізналися, що приміщення залило гарячою водою, але «МНСники приїхали лише через чотири години після дзвінка. Просто жах!»
— з обуренням розповіла про надзвичайну ситуацію співробітниця музею Марія Пошивайло. «Уся вода по трубах тече до нас у музей. Намагаються якнайшвидше зупинити цю воду. Повсюди гаряча пара, експонати вдалося врятувати. Співробітники музею працюють над тим, щоб довести їх до потрібного стану. Комунальники шукають причину, намагаються зупинити воду», — додала пані
Марія. Як з’ясувалося, найбільше постраждала центральна експозиція музею.
За попередніми даними, прорив стався не в приміщені музею,
а десь поблизу.

Поцуплене — повернути
Очільниця державної компанії «Чорноморнафтогаз» Світлана
Нєжнова заявила, що активи її підприємства, які залишилися в окупованому Криму, буде оголошено в міжнародний розшук.
«Ми були ініціаторами прийняття ухвал судів про арешт цього майна. Це були абсолютно правильні дії. Я думаю, що наступним кроком буде міжнародний розшук, але тут ми працюватимемо
з Генпрокуратурою», — сказала Нєжнова й уточнила, що компанія
активно співпрацює як із прокуратурою Криму, так із Генеральною
прокуратурою України.
Унаслідок анексії півострова компанія втратила 2 млрд. кубометрів щорічного видобутку природного газу. До вторгнення
росіян у Крим «Чорноморнафтогаз» видобував вуглеводні на 18
родовищах, використовував 4 самопіднімальні бурові установки,
24 плавзасоби, а також газотранспортну систему, яка включала
понад 1 196 кілометрів магістральних газопроводів, у тому числі
286 кілометрів морських, та інші активи. Зараз компанія добуває
газ лише на одному родовищі та забезпечує блакитним паливом
місто Генічеськ Херсонської області. ■

❙ Школярі заМАСКувалися.
Ірина КИРПА
Медики попереджають, що справжня епідемія грипу очікується з
середини лютого та протримається до березня.
Школи Закарпаття, Житомира, Чернівців i цілої
низки інших українських
міст закрито на карантин
до настання весни. У всіх
регіонах України ухвалюють рішення про скасування занять у школах
або класах, якщо в колективі понад 20% від усіх
учнів пішли на лікарняний через хворобу на
вірусні інфекції. Згідно
з наказом Міністерства
охорони здоров’я, рішен-

ня про закриття адміністрації шкіл приймають самостійно.
У Тернополі, приміром, спеціальна комісія ДСНС зобов’язала
проводити обов’язкову
дезінфекцію транспортних засобів i приміщень,
де спостерігаються масові скупчення людей.
Усіх школярів і студентів
вишів закликають дотримуватися маскового режиму з метою профілактики грипу та ГРВІ.
За словами директора Департаменту освіти,
науки, молоді та спорту
КМДА Олени Фіданян, у
столиці закрито вже 119
шкіл. Захворюваність на

гострі респіраторні вірусні інфекції у Києві поки
що є на 15 відсотків нижчою за епідеміологічний
поріг. Із тих, хто захворів
(а це 25 тисяч 831 мешканець столиці), госпіталізували тільки 266 осіб, із
них 189 дітей у віці до 16
років.
Школярі навчаються
у себе вдома, а контрольні
роботи відсилають викладачам через iнтернет. Багато вчителів проводять
заняття в режимі віддаленого доступу, адже це
єдиний ефективний засіб
уникнути небезпеки підхопити підступний вірус
та істотно знизити витрати на обігрів приміщень та

оплату за електроенергію.
— На щастя, досі не
зафіксовано смертельних
випадків у тих людей, хто
переніс важку форму грипу, однак медикам доводиться працювати в авральному режимі, адже
сезонна епідемія грипу
поєдналася з епідемією
на кір, — розповів директор Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.
— Так, 3 лютого в Івано-Франківський обласній інфекційній лікарні
померла 25-річна жінка,
яка одночасно підхопила
кір і грип.
Епідеміологи заявляють про те, що виявлені штами грипу А (два
підтипи) та Б клінічно
нічим не відрізняються від тих, що циркулювали в Українi минулого
зимового сезону. У хворих з’являються симптоми ГРВІ, але немає високої температури. Головна відмінна риса грипу в
2018 році полягає в тому,
що більшість хворих —
школярі, а от дорослі та
вихованці дитячих садів
хворіють значно рідше.
Пік захворюваності на
вірусні інфекції, ГРВІ та
грип спровокував підвищення цін на антибіотики та противірусні препарати у межах 10-20 відсотків. Наприклад, якщо
інтерферон ще у жовтні
2017 року можна було купити за ціною близько 100
гривень, то зараз необхідно викласти не менше
115-120 гривень за упаковку. Таке саме зростання цін спостерігається й
на інші медичні препарати, проте, незважаючи на
подорожчання, черги перед касами аптек поки що
лише збiльшуються. ■

ІнФорУМ
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■ КАПРЕМОНТ

■ ТРАДИЦІЇ

Школа-«розмальовка»

Свято по-нашому

Навчальний заклад у глибинці привернув загальну увагу
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Фото загальноосвітньої школи
села Олієва Зборівського району Тернопільщини останнім часом багато
разів з’являлося на різних сайтах та
в соцмережах, бо дуже вже яскраво
й незвично вона виглядає (на жаль,
чорно-біла газетна сторінка не може
цього передати). Розмальований різнокольоровими геометричними фігурами фасад впадає в очі здалеку
і викликає однозначно позитивні
емоції. Кажуть, що спочатку керівництво села навіть збиралося скаржитись в обласне управління освіти на такий «легковажний» вигляд
серйозного закладу, але зараз він
уже начебто подобається всім. Принаймні в коментарях під фото — суцільне захоплення і навіть асоціації
з художниками-авангардистами.
Однак «модерновою» Оліївська
школа стала не лише зовні. Буквально днями відбулося її урочисте відкриття після сучасного капітального ремонту, на який витрачено півтора мільйона гривень. За ці гроші, як
Петро ЛУКІЯНЧУК
Відтепер незрячі можуть «побачити» Тараса на
дотик. Прикметно, що це
вже третя зменшена копія
історичних пам’яток, у
2016 році в місті встановили макет Ратуші, а з минулого листопада люди мають змогу доторкнутися до
собору Святого Юра. Ініціативу спорудження нових
архітектурних
об’єктів
підтримала
Львівська
міська рада у рамках проекту «Львів на долонях».
Наступною міні-копією,
обіцяють, буде оперний театр.
Коштує мініатюрний
Шевченко 200 тис. грн.,
макет виготовили відомі
львівські скульптори —
брати Сухорські, Володимир і Андрій, вони ж робили основний пам’ятник та
стелу. Сам макет виготовлений із бронзи, а постамент — із граніту. Форму
виливали на скульптурній фабриці. Аби гострі
кути пам’ятника не завдали шкоди цільовій аудиторії, його зробили обтічним і заокруглили. Також
спеціально для того, аби
незрячі мали можливість
краще пізнати великого Кобзаря, на постаменті вмонтували табличку з
текстом шрифтом Брайля.
Там зазначено наступне:
«Пам’ятник геніальному
українському поетові та
художникові Тарасові Григоровичу Шевченку. Ліворуч від фігури поета стоїть
«Хвиля
національного
відродження» — 14-метрова хвиля з фігурними барельєфами реальних історичних подій, особистостей та героїв його творів.
Збудований 1992-1996 роках. Висота постаті 4,45 м,
скульптура — бронза, постамент — граніт».
Лише будівництвом
пам’ятника містяни не
обмежилися, за рахунок
коштів бюджету розвит-

У літературному музеї на День
закоханих презентуватимуть
альтернативу «валентинівським»
кулькам
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

❙ Оновлена школа
❙ Фото з сайта oda.te.gov.ua
повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, було
повністю утеплено стіни, перекрито
дах та здійснено заходи з термомодернізації — вікна замінено на пластикові та облаштовано систему теплопостачання з електро-акумуляційним обігрівом.

Кошти було виділено на умовах
співфінансування з державного та
місцевого бюджетів. Також модернізація сільської школи стала можливою завдяки проекту «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду», який фінансують Європейський
Союз i Програма розвитку ООН. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Такий малий великий
У Львові на площі біля пам’ятника Шевченку встановили
адаптований для містян із вадами зору макет —
мініатюрну копію Кобзаря

Вечір із романтичною назвою «Слобожанський амур» співробітники Харківського літературного музею підготували спеціально до Дня
святого Валентина, аби довести, що місцеві традиції не гірші за чужоземні. Допомагатимуть їм у
цьому любовні історії українських письменників
різних часів, починаючи від харків’янина Григорія Квітки-Основ’яненка і завершуючи найпереконливішим романтиком вітчизняної поезії
Володимиром Сосюрою.
Альтернативою масовій роздачі валентинівських сердечок тут стануть салонні ігри ХІХ – початку ХХ століття під красномовними назвами
«Флірт» і «Фант», авторська гра «Історія» за
текстами письменників 1920-х років та майстерклас справжньої зваби «Мова віяла». «Спробуйте освідчитись у коханні, дружити, ненавидіти
або ревнувати рядками поезії та прози початку
ХХ століття», — наполегливо радять організатори, закликаючи відійти від нав’язаних соціумом
стандартів.
Активізувалися цими днями і вітчизняні етнографи, які знайшли в українській традиції
альтернативу російській Масляній. Виявляється, наші предки у цей же час починали відзначати свято Колодія, що влаштовувалося на честь
весняного пробудження природи. Йдеться фактично про передноворічні торжества, оскільки у
дохристиянські часи у нас Новий рік зустрічали
не в січні, а з приходом тепла. Кулінарні традиції теж були свої, і замість теперішніх млинців
варили вареники iз сиром (символ Місяця), щедро заправляючи їх вершковим маслом. «Традицію випікання млинців більшою мірою впровадили у нас саме в радянський час, — каже етнограф
Олена Івановська. — На всьому терені Радянського Союзу насаджували одні і ті самі свята, щоб
традиції етносів, які входили до складу імперії,
відходили на периферію і їх не згадували. Адже
є нормальна біологічна потреба: душа бажає свята». ■

■ РЕЙД

Аж заКУРіло
У жительки райцентру вилучили
тютюнової сировини та махорки
на мільйон гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ Копія і оригінал.
ку торік було реконструйовано площу біля головного постаменту Кобзаря. На цій ділянці, окрім нового гранітного
покриття, встановлено
тактильну плитку для незрячих. Особливість плитки в тому, що вона має певний рельєф, завдяки якому незрячі, коли стають на
неї, можуть отримати певну інформацію для себе:
про перепони чи напрямок руху. Також на площі
встановлено три пандуси.
Всього на ремонт витратили понад 4 млн. грн.
Подібна ініціатива є доказом того, що влада турбується про жителів міста
з особливими потребами і

дійсно намагається зробити їхнє життя трішечки
комфортнішим.
«Я щаслива побачити цей памятник, адже
він поставлений вже після того, як я втратила зір.
І мені розповідали, як він
виглядає, але це уявлення
було дуже приблизним, і,
як я сьогодні зрозуміла,
абсолютно спотвореним»,
— каже Оксана Потимко, виконавча директорка Львівського обласного
осередку ГО «Українська
спілка осіб з інвалідністю
— УСІ».
Заангажованість образу митця унеможливлює
об’єктивне сприйняття інформації про життя Тара-

са. Достовірним фактажем
про нього не володіє практично ніхто з пересічних
львів’ян, навіть ті, хто не
має якихось фізичних обмежень і може безперешкодно прочитати стоси
літератури.
Збудована мініатюрна композиція — приклад
того, як можна примножувати й поширювати національне надбання серед широких мас, без вкраплень
радянської естетики. Там
поет дійсно справжній, не
попсований цензорами,
шевченкоманами і шевченкофобами. Там його кохання, його країна, його свобода не затиснуті у рамки сухого фактажу. ■

На Черкащині в місті Сміла співробітники податкової міліції припинили незаконне вирощування та переробку тютюну, вилучивши сировини на понад 1 мільйон гривень.
Як повідомили «УМ» у Черкаському обласному управління ДФС, у ході проведення операції «Акциз-2018» і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою
збуту підакцизних товарів), правоохоронці встановили жительку Сміли, яка на власній земельній ділянці вирощувала різні види тютюну.
«Потім в одному з орендованих складських
приміщень вирощений тютюн переробляли і
потiм реалізовували через інтернет. Весь процес виробництва здійснювався без наявності відповідних дозвільних документів та без державної
реєстрації як фізичної особи-підприємця», — наголошують черкаські податківці.
За результатами проведених працівниками
податкової міліції обшуків масове виробництво
тютюнової сировини ліквідовано. Вилучено та
передано на відповідальне зберігання 283 кг тютюнової сировини та тютюнових виробів (махорки). ■
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■ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Ляшко: Хочу,
щоб українці
частіше їли
м’ясо!

Тримаємо оборону?

Через низькі доходи та відсутність
роботи українці біднішають, і тому масово
виїжджають за кордон

Петро Порошенко підписав указ про відставку генерального
директора держконцерну «Укроборонпром» Романа Романова
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

У вівторок Роман Романов, генеральний директор держконцерну «Укроборонпром» (об’єднання десятків державних підприємств різних галузей у сфері оборонної промисловостi, а
також ДП «Укрспецекспорт», яке займається експортом продукції української оборонної галузі) несподівано подав у відставку.
«Вважаю, що в житті кожного чоловіка має бути період, який він
зобов’язаний віддати служінню своїй країні. І ці 3,5 року були
моїм служінням», — пафосно йшлося в заяві, яка з’явилася на
сайті «Укроборонпрому».
Утім хмари над головою Романова згущувалися давно. Ще 27
грудня минулого року на засіданні уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Романова піти у відставку. Формально — через заборгованість із зарплат перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу. Тоді Романов вини своєї не
визнав, заявивши, що «рішення про його відставку ухвалюватиме не Гройсман, а «інші люди». Утім поспішність, з якою Петро
Порошенко завізував уже на другий день заяву про відставку
Романова, свідчить про те, що рішення таки прийняли. І що Роман Романов, можливо, став черговою ритуальною жертвою у
великій політиці.

Чужі тут не ходять

❙ Олег Ляшко добився дотацій на утримання корів
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Зупинити еміграцію може
тільки підвищення доходів українців та підтримка національного виробника. На цьому наголосив лідер Радикальної партії
Олег Ляшко.
«В Україні шахтар отримує
10-15 тисяч гривень зарплати у
кращому випадку, а в сусідній
Польщі за ту ж роботу платять
2-3 тисячі євро. При цьому українські шахтарі повинні мінімум раз на рік блокувати дороги, щоб їм ті зарплати виплатили. Тому люди і їдуть за кордон.
Щоб це зупинити, треба підвищити доходи та створити умови
для ведення бізнесу. У нас сьогодні кредити дають під 25-30%,
а в Польщі — під 5%. Тому бізнес у Польщі розвивається, а в
Україні загинається. Зрозуміло, що за таких умов ніякого
економічного розвитку в країні
не буде», — підкреслив Ляшко.
Для створення нових робочих
місць лідер РПЛ пропонує ухвалити низку законів. Зокрема, законопроект «Купуй українське,
плати українцям!», щоб надавати переваги українським виробникам при державних закупівлях.
«Ідеологія законопроекту
проста — щоб кошти платників податків працювали на український бюджет та створення
нових робочих місць для українців. Такий закон є в США та багатьох країнах Європи. Ми хочемо, щоб за умови однакової ціни
та якості перевагу надавали українським виробникам. Нам кажуть, що це суперечить угодам
про Зону вільної торгівлі та дискримінує іноземних виробників.
Навпаки, таким чином ми заохочуємо іноземні компанії приво-

дити своє виробництво в Україну, створювати робочі місця, виготовляти продукцію з української сировини, платити податки у
наш бюджет та зарплати українцям», — пояснив народний депутат.
Олег Ляшко переконаний,
що розвиток країни неможливий без розвитку села.
«Сьогодні в Україні менше
двох мільйонів корів. Щоб відновити поголів’я великої рогатої худоби хоча б до рівня 1991
року, треба не менше 10 років.
Але вимога МВФ про заборону
молока із приватних господарств
призведе до вирізання корів. А
потім завозитимуть бодягу з-за
кордону. Я не знаю ні однієї людини, яка б померла від «неякісного» українського молока —
всі виросли рожевощокі та здорові. Тому ми наполягаємо, що
всі угоди, які суперечать національним інтересам та позбавляють українців роботи і зарплати,
мають бути скасовані», — зазначив лідер РПЛ.
Команда РПЛ вимагає від
уряду спрямовувати більше
коштів на дотації на утримання худоби. «2500 гривень на корову — це, звісно, мало, бо ми
вимагали 5000. Але це краще,
ніж нічого. Добре, що уряд почув нас і прийняв хоча б одне рішення на підтримку тваринництва. Тепер дуже важливо, щоб
ці кошти доходили до селян, а
не до олігархів. Щоб люди на
селі вирощували більше корів
та більше продавали молока і
м’яса. Бо через свої низькі доходи українці м’ясо тільки на свята їдять. А я хочу, щоб українці їли його частіше. Тому ми боремося за підвищення зарплат
і за зниження цін», — підсумував Ляшко. ■

«Укроборонпром» Роман
Романов очолив у липні 2014
року з подачі самого Петра
Порошенка, який укотре на
«хлібне місце» вирішив поставити свою людину. А Романов
таки був саме «людиною Порошенка» — фізик-педагог за
освітою, до свого призначення
в «Укроборонпром» Романов
був дилером корпорації «Богдан» у Херсонській області, а
під час президентських виборів 2014 року очолював виборчий штаб Петра Порошенка
в області.
Хвилюватися було чого.
Саме через «Укроборонпром» ішли бюджетні кошти
на армію, які в умовах війни
становили 5,2% ВВП. «Усі
ми пам’ятаємо 2014 рік, українську армію без сучасних
бойових машин, без зв’язку,
без дронів. Ми пам’ятаємо,
як лише 3,5 року тому запускали вже майже мертві оборонні підприємства та лагодили понівечену в боях техніку
безпосередньо в зоні АТО, як
передавали танки, яких ледве
вистачало на кілька взводів.
Сьогодні справжня оцінка
трьох iз половиною рокiв роботи «Укроборонпрому» — це
понад 16 000 одиниць озброєння та військової техніки, передані до Збройних сил України, до Національної гвардії та
інших силових формувань за
100% виконаним Державним
оборонним замовленням», —
впевнено відзвітував уже ексгендиректор у своєму прощальному слові.
Водночас журналісти, які
постійно спілкуються з бійцями з передової, розповідають
про суттєву відмінність показових звітів про забезпечення
армії з боку Міністерства оборони та реального стану справ.
«Один конкретний приклад
— бронемашина «Дозор». Реальна потреба військ у легкій
колісній бронетехніці зараз —
тисячі екземплярів. Широкий
фронт і характер бойових дій
на Донбасі диктують потребу
саме в таких видах техніки. І
на момент початку війни таку
машину вже розробили — це
«Дозор-Б». На що ж спромігся
«Укроборонпром»? 10 машин.
Десять. Так, не 1000, не 100,
а всього десять машин. Та й у
тих виявлено таку критичну

кількість недопрацювань, що
військові просто відмовилися
приймати нові одиниці, поки
цi помилки не виправлять.
Було це ще у 2016 році.
Надворі вже 2018-й. А «Дозорів» усе ще немає. А зважаючи на те, що армійці продовжують приймати на озброєння
нові бронемашини, однак уже
приватного виробництва (наприклад, Козак-2), то на «Дозор» уже ніхто й не розраховує. «Укроборонпром» виявився нездатний довести до пуття
звичайний броньовик. За 10
років — 10 машин. Просто не
зміг. Ось, очевидно, перемога,
про яку заявляє Романов.
І це я ще не пишу про РЕБ,
про БПЛА, про боєприпасне
виробництво, про зв’язок. Тут
у державного концерну успіхи
ще скромнішi. Про затримки
з ремонтом, неякісні комплектуючі, зловживання на підприємствах концерну, корупційні
скандали та пов’язану з ними
цілу низку гучних відставок,
думаю, й згадувати не варто.
За останні три роки за «Укроборонпромом» міцно закріпилась слава корупційної годівниці», — виклав у «Фейсбуці»
відому йому інформацію журналіст радіо «Свобода» Левко
Стех.
І справді, з перших днів
війни «Укроборонпром» неодноразово опинявся в центрі
багатьох корупційних скандалів. Про оборудки із завищенням ціни закупівель та
інші схеми відмивання бюджетних грошей на десятки мільйонів гривень писала й «Економічна правда», і
журналісти «Схем», і програма «Наші гроші». Навіть сам
Петро Порошенко, виступаючи влітку на Львівському бронетанковому заводі, визнав,
що НАБУ викрило махінацій на 631 млн. грн. «Відкрито 41 кримінальну справу за
матеріалами служби безпеки.
Значна кількість зараз у судах. Ніколи і ні в кого не буде
«парасольки», якщо він — корупціонер, і це повною мірою
стосується діючого керівництва заводу», — констатував
Порошенко, коментуючи затримання правоохоронцями
п’ятьох людей, причетних до
махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП «ЛБЗ», в
тому числі директора заводу і

його заступника.
Однак ні тоді, ні раніше питання про відставку Романова
не стояло. Щоправда, в листопаді 2017 року, ще до публічної
критики з боку Прем’єра, агентство «Українські новини» з посиланням на власні джерела
повідомило, що Романов подав
у відставку. Однак його звільнення не було погоджено з Порошенком. Наприкінці січня
Володимир Гройсман повторно запропонував Порошенку
звільнити Романова, заявивши, що він відмовляється працювати з керівником «Укроборонпрому». «Я зробив паузу,
щоб, можливо, людина сама
визначилася й подала у відставку, але цього не відбулося.
Сьогодні пропоную ухвалити
рішення уряду та подати Президенту клопотання про звільнення», — повідомив Гройсман. Але потрібно було ще два
тижні, щоб рішення таки було
ухвалено.

Український гамбіт
Що ж стоїть за відставкою
очільника найбільшого оборонного концерну? Однією
причиною відставки Романова
може стати його протистояння
з очільником РНБО Олександром Турчиновим. Саме РНБО
першою заявила, що «Укроборонпром» неналежним чином використовує кошти і що
його підприємства несвоєчасно отримують фінансування
під державні замовлення.
Також багато хто з експертів схиляється до думки, що
на це міг вплинути нещодавній візит до Америки міністра
оборони України Степана Полторака. Обговорюючи можливості поставок американської летальної зброї, закордонні колеги резонно запитували
про припинення корупційних
оборудок на підприємствах
«Укроборонпрому». А якщо
ця інформація потрапляла до
рук українських журналістів,
то очевидно, що на неї звертали увагу й американські аналітики.
Крiм того, на умовах
анонімності бійці українських сил спецпризначення розповідають, що Україна має
не гірші протитанкові комплекси, і вони дешевші «джавелінів». Але ми їх продаємо
в арабський світ. Це питання
американські друзі теж могли поставити нашому міністрові оборони. А що це цілком
у дусі наших бізнес-генералів,
можна припустити — досить
згадати скандал із «Кольчугами», який розгорівся іще в
часи президентства Кучми. І з
того часу в цій системі мало що
змінилося. А американці якщо
дають зброю, то мають бути
впевненими, що вона потім не
з’явиться у третіх сторін. От
і довелося продемонструвати
черговий результат «боротьби
з корупцією».
Утім це все існує на рівні
версій. Від офіційних коментарів і Президент, і Прем’єр,
і сам Роман Романов поки що
утримуються. Тож лишається
чекати, що буде далі. Час усе
розставить по місцях.

СВІТ
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■ ЧУЖИЙ ЧОБІТ

Під наглядом байдужих очей
ООН розгляне питання відправки на Донбас
до 24 тисяч миротворців

❙ Миротворці мають право застосовувати зброю лише для власного захисту.
Ігор ВІТОВИЧ
Для врегулювання конфлікту на
Донбасі ООН має відправити в Україну
до 24 тисяч миротворців. Про це йдеться в доповіді, підготовленій експертом
ООН при Колумбійському університеті
в Нью-Йорку Річардом Гоуеном за дорученням колишнього Генерального секретаря НАТО, радника Президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, повідомила у понеділок, 12 лю-

того, агенція «Рейтер».
У доповіді, яка буде представлена 17
лютого на Мюнхенській конференції з
безпеки, йдеться, що ООН слід розглянути питання про сили кількістю близько
20 тисяч військовослужбовців із країн,
що не входять у НАТО, і чотирьох тисяч
поліцейських, щоб допомогти врегулювати конфлікт на сході України.
Згідно з пропозицією, до складу контингенту мають увійти представники
таких європейських країн, як Швеція,

країн із досвідом участі в миротворчих
місіях, як Бразилія, а також держав, які
користуються довірою РФ, як Білорусь.
Введення миротворчої місії на Донбас
дозволить, зокрема, провести там місцеві вибори, йдеться в доповіді.
Окремі експерти говорили про необхідність відправити на Донбас до 50 тисяч миротворців, але автор доповіді вважає таку цифру нереалістичною. На даний момент конфлікт на Донбасі моніторять понад 700 спостерігачів ОБСЄ.
Минулого року Росія запропонувала відправити «блакитні шоломи» в регіон винятково для гарантування безпеки спостерігачів ОБСЄ лише на «лінії
розмежування». Київ виступає за те,
щоб миротворці були розміщені по всій
зоні конфлікту, включно з підконтрольною так званим «ДНР» і «ЛНР» та з українсько-російським кордоном.
Мюнхенська конференція з безпеки
пройде з 17 по 19 лютого. Там же представники Росії, України, Німеччини та
Франції мають зустрітися в «нормандському форматі», щоб обговорити кризу на
сході України.
Можливий прихід миротворців ООН
на українську землю викликає неприємні відчуття. Запрошення «блакитних
шоломів» на свою територію — це свідоцтво нездатності чи небажання влади
вирішити конфлікт власними силами,
це свідоцтво того, що конфлікт буде заморожений на дуже тривалий час.
Миротворці мають право застосовувати зброю лише для власного захисту,
але в жодному випадку не повинні втручатися у конфлікт між ворогуючими сторонами. Свідчень нульової ефективності
миротворців у захисті цивільного населення безліч. Найяскравіший приклад
— бійня в боснійському місті Сребреніца в липні 1995 року, коли сербські націоналісти на очах у голландських миротворців вирізали понад вiсiм тисяч місцевих мусульман-боснійців. ■

■ ДИСКУСІЯ

Суперечка про одну
годину
У Євросоюзі пропонують відмовитися
від «літнього» часу
Олег БОРОВСЬКИЙ
Європейська комісія готова повернутися до питання
«літнього» і «зимового» часу.
Це відповідь на резолюцію Європейського парламенту від 8
лютого, в якій депутати закликали ЄК провести ретельний
аналіз щодо можливості змін
в цьому питанні. Переведення часу регламентується директивою 2001 року. Нею визначається дата введення «літнього» часу в усіх країнах-членах ЄС, а також дата переходу
на «зимовий» час. Однак дискусія щодо цього повертається: зокрема, Польща, Естонія
та Фінляндія не в захваті від
практики переведення стрілок і пропонують узагалі від
неї відмовитися.
Речниця Єврокомісії Міна
Андреєва повідомила, що
Брюссель готовий вислухати аргументи всіх країн і не
виключає зміни директиви.
«Сьогодні ми проводимо перегляд євросоюзних норм iз метою оптимізації законодавства, і директива про переведення часу також обговорюється»,
— розповіла Андреєва.
Кілька років тому ЄК проаналізувала це питання. Згідно
з її висновком, гармонізований
час необхідний для правильного функціонування єдиного ринку. Противники переве-

дення часу вважають, що воно
негативно впливає на здоров’я
громадян, особливо дітей і літніх людей.
Тож багаторічна дискусія в
Європі про перехід на «літній»
час, схоже, вийшла на фінішну пряму, зазначає «Німецька
хвиля» з посиланням на документ, який був підготовлений
робочою групою Європарламенту під керівництвом чеського депутата Павла Свободи.
Пропозицію, яка ініціює відміну переходу на літній час,
підтримали 384 депутати, 154
проголосували «проти».
За словами пана Свободи,
випущена 1981 року директива Європейських спільнот, а
також згадана директива ЄС
від 2001 року не принесли очікуваного ефекту. При цьому
Свобода послався на останні
дослідження, які спростовують прогнози про суттєву економію енергії внаслідок переведення годинників двічі
на рік. Натомість, стверджує
депутат, зміни добового ритму підвищують ризики для
здоров’я людей і тварин, наголосив він. Чеський депутат також вказав на дані, які
свідчать про зростання на 30%
кількості ДТП в перший тиждень після переведення стрілок годинників.
Дебати та голосування в Європарламенті стали першим

❙ Європа знову думає: переводити чи ні стрілки вперед.
■ ДОВІДКА «УМ»
Ініціатива переходу на літній час належить американському президенту
Бенджаміну Франкліну. 26 квітня 1784 року, ще будучи американським посланцем у Франції, Франклін анонімно надрукував листа з пропозицією парижанам
економити на свічках, використовуючи вранішнє сонячне світло.
Першою країною Європи, яка скористалась з ідеї «літнього» часу з метою економії вугілля в часи війни, стала Німеччина та її союзник у Першій світовій війні Австро-Угорщина. Там годинники вперше перевели 30 квітня 1916
року. За даними на 2012 рік, 78 країн використовували перехід на «літній» час,
а не переводили стрілки в 161 країні. У Північні півкулі «літній» час використовується майже в усіх країнах, зокрема у США, Канаді, Мексиці, у всіх країнах
Європи, за винятком Ісландії, Росії і Білорусі, а також у Марокко, Туреччині,
Ірані, Азербайджані, Сирії, Йорданії, Лівані, Ізраїлі, Палестині. У Південній
півкулі літній час використовується в Австралії (за винятком кількох штатів),
Новій Зеландії, Парагваї, Бразилії (за винятком деяких штатів) та Намібії.
Від використання «літнього» часу відмовились Японія, Китай, Індія, Сінгапур, а також республіки колишнього СРСР — Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Грузія, Казахстан та Киргизстан. Росія відмовилась від переведення
годинників з осені 2011 року, прийнявши закон «Про обрахунок часу». Звичайно, що її приклад підхопила Білорусь. Тож питання переходу на «літній» час є
не лише прикладним, а й політичним.
кроком до можливої відміни
переходу на «літній» час в ЄС.
Якщо Єврокомісія ухвалить
рішення про відміну директиви від 2001 року, то переведення стрілок годинників можуть
скасувати окремі країни Євросоюзу.
Ідея відмови від «літнього»
часу має найбільшу суспільну підтримку в Польщі, Литві та Фінляндії. Цікаво, що до
цієї групи країн входить і Естонія, яка є однією з перших
країн Європи, де переходити
на «літній» час розпочали ще
1917 року, тобто 101 рік тому.

У листопаді минулого року
фінський парламент розглянув громадянську ініціативу
про відміну переходу на «літній» час, яка зібрала понад 70
тисяч підписів. Ініціативу довелося відхилити, оскільки
Фінляндія має підпорядковуватися директиві ЄС і не може
самостійно ухвалювати такі
рішення. Але 26 січня цього
року Фінляндія вирішила просувати свою ідею відміни «літнього» часу в Європарламенті,
заручившись підтримкою інших країн-членів ЄС. Як бачимо, успішно. ■
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■ ГРОШІ

На кордонах
мури
зводять
хмуро…
Проект бюджету
США на 2019 рік:
наголос на оборону та
інфраструктуру
Олег БОРОВСЬКИЙ
Уряд Сполучених Штатів Америки представив проект бюджету на
наступний, 2019-й, фіскальний рік
(він розпочинається у США з 1 жовтня). Внесений у понеділок, 12 лютого, на розгляд законодавців Конгресу
проект головного фінансового документа країни зверстано з сумою в 4,4
трлн. доларів, він передбачає збільшення видатків на оборону та інфраструктурні програми, повідомляє
«Німецька хвиля» з посиланням на
прес-службу Білого дому.
Пропозиція адміністрації Білого
дому передбачає виділення в наступному фіскальному році 716 млрд. доларів на оборону. Ця сума включає в
себе також видатки на глибоку модернізацію американських ядерних
арсеналів. Ще 23 млрд. пропонується виділити на покращення безпеки
кордонів Сполучених Штатів, у тому
числі й розбудову стіни на кордоні з
Мексикою. Команда Трампа пропонує у новому бюджеті також виділення 200 мільярдів на розбудову та модернізацію інфраструктури країни.
Дональд Трамп також планує збільшити кошти на захист східного флангу НАТО. На цю мету в бюджеті призначено 6,5 млрд. доларів, на третину більше від теперішнього фінансування (4,8 млрд. доларів).
Збільшення фінансування військових потреб та інфраструктури планується досягти за рахунок скорочення витрат на інші цивільні програми.
Серед іншого, обмеження фінансування може зачепити й програми боротьби з бідністю та медичну галузь.
Нагадаємо, запропонована раніше
Трампом програма глибокої модернізації країни передбачає виділення
близько 1,5 трильйона доларів США
в кілька етапів.
Оглядачі не оминули увагою ще
один цікавий бюджетний пункт.
Президент США Дональд Трамп пропонує американському приватному
бізнесу приєднатися до роботи Міжнародної космічної станції (МКС),
яка зараз керується спільно урядами США та Росії. У своїх бюджетних
пропозиціях на 2019 рік Трамп пропонує до 2025 року припинити фінансування МКС із боку Національної аерокосмічної адміністрації США
(НАСА). За задумом Трампа, американський бюджет міг би скоротити
витрати на МКС до 150 мільйонів доларів, щоб виділити заощаджені ресурси для нового польоту людини на
Місяць.
Провідні законодавці США та
космічні експерти висловлюють
стурбованість щодо цього плану. Сенатор Білл Нельсон, який був у космосі у 1986 році, сказав, що «відмова від нашого єдиного форпосту
в космосі» не має сенсу. Федерація
комерційних космічних польотів,
до якої входять SpaceX Ілона Маска
та Blue Origin Джеффа Безоса, заявила, що відмова від фінансування МКС до 2028 року «не надасть достатньо часу» для приходу в галузь
приватного капіталу.■

6

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО 2018

ПРАВО

«Контроль за дотриманням підлеглими дисципліни і законності, зокрема —
й у галузi протидії корупції, є зоною відповідальності кожного керівника.
Цей напрямок є важливим, особливо з огляду на можливі наслідки у вигляді
притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності».

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Ігор Клименко
заступник голови Нацполіції

■ ЗЛОЧИН І КАРА

Як зареєтрувати
«Вкрали авто? Викупи!»
новонароджену дитину? За що Служба внутрішньої безпеки затримала поліцейського
■ А ТИМ ЧАСОМ...

Відповідає міністр юстиції України
Павло Петренко
Павле Дмитровичу, ми готуємося до найважливішої події, до народження синочка. Я читала ваші консультації з багатьох питань, але
ви так і не розповіли детально, яка процедура реєстрації дитини після народження. Скажіть, будь ласка, що і за чим нам треба буде зробити і на що звернути увагу?
Вікторія Будерацька

Що потрібно зробити після
народження дитини?
Батьки зобов’язані не пізніше
одного місяця від дня пологів зареєструвати народження дитини в
органі державної реєстрації актів
цивільного стану за місцем проживання одного з батьків або за місцем народження дитини. Заявниками можуть бути як батьки дитини, так і інші особи. Присутність
обох батьків є обов’язковою, якщо
батьки мають різні прізвища. Державна реєстрація проводиться
з одночасним визначенням походження дитини та присвоєнням їй
імені, прізвища та по батькові.

Як визначається походження
дитини?
Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я
про народження нею дитини. Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтва
про шлюб, якщо на час народження дитини мати перебувала з ним у
шлюбі. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини
від батька визначається за письмовою заявою матері та батька дитини про визнання батьківства або за
рішенням суду.
При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у
випадках, коли немає спільної заяви батьків або відповідного рішення суду, запис про батька провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записують за її
вказівкою.

Які документи потрібні
для реєстрації народження?
Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження
(усною або письмовою) для проведення державної реєстрації народження дитини подається:
— паспорт заявника, якщо заявниками є не її батьки;
— документ, який підтверджує
факт народження, — медичний документ, виданий закладом охорони здоров’я;
— паспорти батьків або одного
з них;
— документ, що підтверджує
походження дитини від батька (свідоцтво про шлюб або спільна заява
матері та батька дитини або заява
матері);
— за відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультативної комісії підставою для реєстрації народження є рішення суду про встановлення факту народження.

Як визначитися з ім’ям,
прізвищем та по батькові дитини?
При державній реєстрації народження дитині присвоюється
прізвище, ім’я та по батькові. Прізвище дитини визначають за пріз-

вищем батьків. Якщо мати й батько мають різні прізвища, прізвище
дитини визначають за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині
подвійне прізвище. Спір між батьками щодо прізвища дитини може
вирішуватися органом опіки або
судом.
Ім’я дитини визначають за згодою батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває
у шлюбі, визначає мати дитини.
Дитині може бути дано не більше
двох імен, якщо інше не випливає
зі звичаю національної меншини,
до якої належать мати або батько.
Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом
опіки або судом.
По батькові присвоюється за
власним іменем батька. Якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові
дитині присвоюється за одним із
них. На прохання батьків по батькові може також утворюватись
згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі.
Якщо батьківство дитини не визнано, по батькові визначається за
іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Де працює послуга з прийому
документів для реєстрації
у пологових будинках?
З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг в усіх регіонах України надається послуга
щодо прийому документів, необхідних для державної реєстрації
народження, та видачі відповідного свідоцтва безпосередньо в пологових будинках. Загалом у 477 медичних установах. За 2016-2017
роки цією послугою скористалися
238 166 громадян.
Інформація про пологові будинки, в яких можна отримати свідоцтво про народження дитини, розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції (https://
minjust.gov.ua).

Які додаткові послуги можна
отримати разом зі свідоцтвом?
За бажанням батьків чи одного
з них під час проведення державної
реєстрації народження дитини можуть бути прийняті документи для
реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Чи є покарання для батьків,
які несвоєчасно зареєстрували
дитину?
Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах державної реєстрації
актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до
153 грн.).

❙ Вимагача з поліції затримали під час отримання доларів.
❙ Фото Нацполіції.
Іван ПОВАЛЯЄВ
Співробітники внутрішньої
безпеки Нацполіції затримали
поліцейського, який вимагав
від киянина 2,5 тисячі доларів.
За це «правопохоронець» пообіцяв повернути чоловікові
його ж викрадене авто! Натомість «перевертень» отримав
кримінальне провадження,
розпочате прокуратурою. Зловмиснику загрожує до десяти
років позбавлення волі.
Усе почалося з того, що до
Запорізького управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся киянин, який розповів, що ще влітку 2017 року в столиці у нього
викрали автомобіль. Слідчим
відділом Шевченківського управління поліції Києва за цим
фактом було розпочато кримінальне провадження.
Яким же було здивування постраждалого, коли у січІван БОЙКО
Затримання і видворення з України колишнього президента Грузії, лідера
«Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі минулого понеділка спричинило в експертному середовищі обговорення законностінезаконності таких дій прикордонників і
поліцейських, які їм допомагали.
Уже наступного дня почали «ламати списи» навколо питання, чи належить
приватний літак, на якому Саакашвілі доставили до Варшави, Президенту Порошенку. Тоді як на поверхні залишається
не сформульоване ніким як слід питання:
а чи не задорого для держбюджету воюючої країни проводити процедури реадмісії, послуговуючись чартерними літаками? Бо зрозуміло ж, що випадок із Саакашвілі став винятком, й інших порушників кордону прикордонники чартерами
не видворяють.
Якщо Міхо скандально зайшов в Україну пішки, чому б його не відправити
до Польщі назад якщо не автобусом, то
залізницею? Проте опального політика
одразу після блискавичного затримання
у столичному ресторані грузинської кухні «Сулугуні» повезли до аеропорту «Бориспіль».
Адміністратор ресторану згадує:
«Саакашвілі кричав. Його витягли по
сходах. Він нічого не встиг зробити.
Стягнули зі сходів і потягнули на вулицю. Було багато криків».
«Усе сталося дуже швидко, буквально хвилини за дві. Вломилися десь чоловік 25, посадили охорону на підлогу
біля головного входу в ресторан, частина
зайшла зверху до столика на другому по-

ні 2018 року до нього зателефонував невідомий та представився працівником кримінального
блоку поліції Запоріжжя. Ще
й повідомив, що знає фактичне місцеперебування викраденої автівки. При цьому машину пообіцяв повернути неушкодженою за умови, що потерпілий передасть йому 2,5 тисячі
доларів. В іншому випадку автомобіль буде розібраний на
запчастини!
Оперативники внутрішньої безпеки поліції швидко
встановили особу вимагача.
Ним виявився 33-річний співробітник одного з райвідділів
поліції Запоріжжя, якому вже
оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
«Також працівники Запорізького управління внутрішньої безпеки НПУ встановили місцезнаходження викраденого автомобіля та про-

Заступник голови Нацполіції —
начальник Департаменту кадрового забезпечення Ігор Клименко представив колективу новопризначеного
керівника Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Нацполіції Ігоря Звездіна.
За словами полковника Звездіна, на даному етапі очолюваний ним
підрозділ працюватиме над правовою
освітою особового складу Нацполіції
України — саме у галузi запобігання
порушенням антикорупційного законодавства. Наразі працівники управління контролюють дотримання чинного антикорупційного законодавства
не лише діючими поліцейськими, а й
тими, хто звільняється з лав поліції.
«Наше завдання — захистити і
убезпечити всіх поліцейських — від
рядового до генерала — від можливих порушень антикорупційного законодавства», — наголосив Ігор Звездін.
Водночас Ігор Клименко зауважив, що контроль за дотриманням
підлеглими дисципліни і законності,
зокрема — і у сфері протидії корупції, є зоною відповідальності кожного
керівника. «Ви відповідаєте, я маю на
увазі заступників керівників з кадрового забезпечення, саме за навчання
всіх наших працівників. Треба «вбити
в голову», в яких випадках необхідно
терміново вносити зміни до декларації, або в якому форматі треба взяти в
податковій інформацію для того, щоб
вчасно і правдиво подати всі матеріали», — наголосив пан Клименко.
водять відповідні заходи для
його повернення власникові»,
— повідомляють у Департаменті внутрішньої безпеки
Нацполіції України. ■

■ ОВВА!

Реадмісія на чартері
Саакашвілі став першим вигнанцем, якого
видворили з України на приватному літаку
версі, де сидів Саакашвілі. Йшли відразу
цілеспрямовано до нього. Його заламали і
вивели через чорний хід. Більше нікого не
затримували. В цей час у ресторані були й
інші відвідувачі, всі дуже злякалися», —
додає ще й офіціантка.
Тож коли прихильники Саакашвілі
лише збиралися в аеропортах «Бориспіль» і «Жуляни», щоб завадити видворенню свого лідера рейсовими літаками, він уже був на півшляху до Варшави.
Речник Держприкордонслужби Олег
Слободян каже, що Саакашвілі було повернуто до Польщі, як країни свого попереднього перебування. В Україні він програв суди всіх інстанцій, як щодо незаконного перетину кордону, так і в позовних вимогах до Державної міграційної
служби у визнанні його біженцем. Тому
де-юре Саакашвілі перебував в Україні
незаконно.
Польща не сперечалася з Україною
в цьому питанні й прийняла лідера партії «Рух нових сил» за процедурою реадмісії як порушника кордону. Це означає,
що прикордонники ЄС не дадуть Міхо
пройти кордон у напрямку України, як би
він не обіцяв повернутися найближчим
часом.

«Підставою для ухвалення рішення
було прийняття заяви про реадмісію, подане Національною міграційною службою
України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт,
що М. Саакашвілі є чоловіком громадянки
держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони було розглянуто
позитивно», — повідомляє Прикордонна служба Польщі.
Звісно, Саакашвілі може оскаржити
це рішення в інституціях ЄС. Наразі ж він
просить допомоги в Євросоюзу та, зокрема, канцлера Німеччини Ангели Меркель.
«У кафе в Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені й вивезли мене на приватному літаку в Польщу. За цією акцією
стоїть корумпований український Президент Петро Порошенко», — каже він у коментарях європейським ЗМІ.
Утiм у самому Києві прибічникам
Саакашвілі не вдалося зібрати велелюдну юрбу на Банковій у день видворення лідера. Учасники невеличкого пікету поштовхалися-побилися з правоохоронцями
поблизу адміністрації Президента і тим
самим привернули хоч якусь увагу ЗМІ
до своєї акції протесту. ■

СЕЛЯНИ I КО
Олена Ярошенко

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ЕПІДЕМІЇ

З 12 по 14 лютого у Києві проводять тренінг «Африканська чума
свиней — спільна проблема для
України та ЄС». Він проходить у
рамках Європейського інструменту інституціональної розбудови
TAIEX за участі фахівці Держпродспоживслужби з усіх регіонів
України, представників вищих
навчальних та наукових закладів
та закордонних фахівців. Мета
заходу — обмін досвідом для
попередження та ліквідації африканської чуми свиней. Учасники з України, Білорусі, Латвії,
Литви, Молдови та Німеччини
обговорюють особливості епідемії, запобіжні заходи, діляться
діагностичними й епізоотичними
дослідженнями, налагоджують
комунікацію та кооперацію із зацікавленими сторонами.

Чума світового масштабу

Епідемії й океан не перепона

❙ Небезпека поширення африканської чуми свиней відкриває
❙ сезон полювання на кабана тільки для санепідслужб.

це, де вони масово мігрують на
польський бік і харчуються поруч iз невеликими свинофермами. Це смертельні ризики для
свійських тварин», — застерігає
очільник Державного ветеринарного інституту. Вірус африканської чуми свиней лютує у Польщі
вже протягом чотирьох років. До
спалаху цієї хвороби Польща відправляла майже половину експортного м’яса та продуктів зі
свинини за межі Європейського
Союзу. Вартість експорту досягала 430 мільйонів євро на рік.
Нині доступ до цих ринків обмежено, доводиться змінювати напрямок торгівлі на вже заповнені
ринки Європейської спільноти.

Три роки зачумлення

Де взяти професіоналів?

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа визнав,
що боротьба з АЧС набула сьогодні міжнародних масштабів і
потребує об’єднання зусиль усіх
європейських країн. Поширення
африканської чуми свиней в Європейському Союзі вже викликає занепокоєння навіть у виробників свинини у США, стаючи інформаційним приводом
для публікацій в американських Euromeat News. «Можливість спалаху африканської
чуми свиней в ЄС викликає занепокоєння у виробників свинини
в США, оскільки додаткові заходи для запобігання поширенню вірусу вже роблять у Польщі,
Німеччині та Данії», — прозвучало в одній iз лютневих публікацій видання. В ЄС діє Комітет
iз торгівлі NPPC і Комітет iз безпеки тварин і продовольчої безпеки в Данії, Польщі та Німеччині. До співпраці з ними сьогодні приєдналися й профільні експерти галузі свинарства
США задля глибшого вивчення
ситуації i щоб запобігти поширенню АЧС на комерційних свинарських об’єктах, з якими веде
справи американський бізнес.
Данія, Польща і Німеччина
вимагають підвищення ефективності систем відстеження
тварин і посилення заходів біозахисту в постраждалих зонах.
За підсумками співпраці з європейськими країнами, представники галузі свинарства США
передадуть отримані результати уповноваженим американським організаціям, а також обговорять iз ними плани забезпечення безпеки свинарства від
АЧС як в ЄС, так і в США. Ризик спалаху АЧС в Європі навіть став окремою темою, включеною до порядку денного «Зеленого тижня», який відбудеться цьогоріч у Берліні.

Професійно боротися з хворобами тварин в Україні стало нікому?..

Епідемія АЧС спостерігається в Украіні третій рік поспіль.
Досі результати боротьби з цією
хворобою не втішні. Як повідомляє агенція УНН, збитки
від чуми вже перевищили мільярд гривень. Експерти і фермери критикують Держпродспоживслужбу за відсутність
ефективних заходів щодо попередження АЧС. Згідно зі статистикою, оприлюдненою Асоціацією тваринників України,
у 2017 році ця хвороба розповсюджувалася вдвічі швидше,
ніж попереднього року, та вдесятеро швидше, ніж у 2014 році.
Зокрема, минулоріч зафіксовано 163 нових випадки АЧС, тоді
як з 2012 року сукупно сталося
311 спалахів. Тим часом лише
за перший неповний місяць
нинішнього року вже зафіксовано 13 нових випадків АЧС.
«Збитки від АЧС на одну голову в господарствах населення
складають 114 доларів, на малих та середніх свинофермах —
196, а на великих промислових
комплексах — 460 доларів. Але
загальні збитки від епізоотії набагато більші від фактичних
коштів, які втрачаються від загибелі чи забою однієї свині»,
— наголошує голова АТУ Ірина
Паламар. Ще 2016 року фахівці Асоціації тваринників разом
із науковцями та представниками Держпродспоживслужби
розробили програму боротьби з
АЧС на найближчі п’ять років.
Але, за словами Паламар, Мінагрополітики її ігнорує, бо проект досі не ухвалено.
За підрахунками експертів,
АЧС торік завадила Україні заробити додаткові 12 мільйонів
доларів лише на експорті сви-

Оксана СИДОРЕНКО
Всеукраїнська аграрна рада провела друге загальнонаціональне аграрне віче. Депутати обласних рад, народні депутати від усіх парламентських
фракцій та керівники аграрних підприємств з усіх
областей України висловились категорично проти
відміни бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, що вступили в силу з 1 січня 2018 року, відшкодування експортного ПДВ для сої буде скасоване
з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року, а ріпаку — з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.
За підсумками віче направили офіційне звернення на ім’я Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з вимогою сприяти прискоренню розгляду та прийняття законопроекту №7403-2. В якому пропонують
виключити з Податкового кодексу положення щодо
невідшкодування ПДВ при експорті олійних культур. «Ми даємо три тижні. Якщо за цей час законопроект №7403-2 не буде включений до поряд-

нини. Нездатність відповідних
державних структур ефективно реагувати на поширення хвороби призвела до значного подорожчання свинини і сала.
Через обмежений потенціал
офіційних українських ветслужб зi швидкого виявлення та
підтвердження захворювання
з’ясувати ступінь поширення
АЧС в Україні сьогодні неможливо, такий висновок продовольчої і сільськогосподарської
організації ООН (ФАО). Оскільки ж АЧС є загрозою для вітчизняного сектору свинарства не
перший рік, поширення вірусу вже призвело до серйозних
соціально-економічних наслідків. І хоча Україна зробила певні
кроки щодо викорінення хвороби, негативний вплив вірусу на
внутрішній ринок м’яса зберігається, констатують у ФАО.

Кабан — здобич
не для мисливця
Утiм не менше шкоди від
АЧС зазнають і наші європейські сусіди. Фахівці ветеринарної
медицини зареєстрували чергові 44 випадки африканської
чуми свиней у Польщі. Як передало днями Польське радіо,
хворих мертвих кабанів виявили на територіях чотирьох воєводств. Їх знаходили, зокрема,
на території Варшави та кількох
повітів на захід від Вісли. За словами директора Державного ветеринарного інституту в Пулавах
Кшиштофа Нємчука, найбільшу
загрозу дикі звірі становлять на
прикордонних територіях iз Білоруссю, Литвою та Україною.
«На жаль, у нас надто багато диких кабанів, їх відстріл потрібно збільшити. На території так
званого білоруського мису є міс-

В Україні з початку року зафіксовано 30 спалахів АЧС. За
оцінками експертів, у цьому
році епідемія поширюється удвічі швидше. На думку нардепа
Сергія Тригубенка, подолати
АЧС уповноваженим органам
заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.
Українська свинарська промисловість залишається вразливою для епізоотичних спалахів. Як повідомляє вже згадана вище продовольча і сільськогосподарська організація ООН
(ФАО), на початку 2018 року чисельність поголів’я свиней в Україні оцінювалася в майже 6,1
мільйона голів. Значна частина його міститься в домогосподарствах і дрібних фермерських
господарствах, які, швидше
за все, зіткнуться з труднощами при прийнятті заходів щодо
підвищення біобезпеки. Тому
українська свинарська промисловість залишається вразливою для епізоотичних спалахів.
Частка свинини складає 36
відсотків споживаного в Україні м’яса. Тому українці значною мірою залежать від свинини, а виробництво даного виду
м’яса забезпечує важливу частину доходів сільського населення. Тому успіх кампанії проти АЧС багато в чому залежатиме від підвищення інформованості домашніх господарств.
Йдеться про надання можливості виробникам замінювати
свиней іншими тваринами або
переходити від тваринництва
до інших видів сільського господарства, таких як виробництво високоцінних культур.
Тим часом, згідно з прогно-

■ ПРОТЕСТИ

Відшкодувати податки
Корупційне гендлювання законодавством
знищує аграрну галузь
ку денного та підтриманий, переходимо до більш
рішучих дій. Будемо перекривати дороги», — зазначив голова Всеукраїнської Аграрної ради Андрій Дикун.
За прийняття законопроекту № 7403-2 виступили найбільші аграрні асоціації.
Скасування відшкодування ПДВ завдасть збитків українським сільгоспвиробникам і збільшить
прибутки переробних підприємств, що належать великим вітчизняним олігархічним, а також міжнародним транснаціональним корпораціям. «Ми вважаємо, що ініціатива в цьому питанні йде від кількох аг-

рохолдингів, у першу чергу — переробників. І ціна
питання становить близько 10-15 млрд. грн. По суті,
це корупційна схема», — каже керівник ТОВ «Робімакс-Агро» iз Хмельниччини Алім Міщук.
Невідшкодування при експорті окремих категорій товарів — прояв податкової дискримінації та
порушення основного з принципів Податкового кодексу України — рівність усіх платників перед законом незалежно від здійснюваного виду діяльності. Додаткове стимулювання переробних потужностей, про яке говорять прихильники скасування
відшкодування ПДВ при експорті олійних, насправ-
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зами, прямі збитки українських свинарів через АЧС обраховуватимуться мільярдами гривень. Адже дії нинішніх контролерів на шляху подолання
епідемії визнаються недієвими і неефективними. Рахункова палата дійшла висновку, що
Держпродспоживслужба недоцільно витрачає бюджетні гроші
на заходи щодо поліпшення протиепізоотичної ситуації в країні
в цілому. Згідно зі звітом, чиновники неефективно використали
понад 3,2 мільйона гривень.
Як заявив минулого тижня
економіст інвестиційного відділу ФАО і керівник проекту технічної допомоги ФАО/ЄБРР
«Підвищення обізнаності про
африканську чуму свиней в Україні» Дмитро Приходько, безконтрольне поширення АЧС може
завдати свинарям прямих збитків обсягом на суму 9 мільярдів
гривень протягом наступних 15
років. Якщо ж врахувати зниження вартості активів у свинарстві і втрату доданої вартості
на рівні виробництва та переробки продукції, збитки за вказаний
період можуть досягти 30 мільярдів гривень. «Тому, коли приватний сектор і держава стають
партнерами з науковим співтовариством, з’являється прекрасна
можливість боротися з цією та іншими хворобами тварин, знижуючи ризики для фермерів, переробників та інвесторів»,

Географія епідемії
Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) у лютому зафіксовано у Закарпатській
та Рівненській областях, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби. Зазначається,
що АЧС у Закарпатській області
зареєстровано на території низки
мисливських угідь. Відповідно
до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, на території
мисливських угідь Новостайківського лісництва ТОВ фірми «Барс» (Рівненський район),
МРГ «Лань» урочища «Новики» (Млинівський район), мисливського господарства ФГ «Ричинський» урочища «Підгаєщина» (Млинівський район) проведено відстріл диких кабанів.
Діагноз АЧС підтвердили лабораторними дослідженнями. «В
осередках захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС», — переконують у Держпродспоживслужбі.
Очікується, що міжнародні проекти, що стартували, допоможуть забезпечити необхідну лабораторну підтримку для
швидкої і точної діагностики,
що в поєднанні з іншими заходами уможливить раннє виявлення і викорінення хвороби. ■

ді не потрібне. Переробка сої рентабельна і за останні п’ять років вона зросла на 65 відсотків. Крім
того, за словами голови ВАР Андрія Дикуна, відмова від компенсації експортного ПДВ на сою призведе до зниження рентабельності вирощування цієї
культури на 9 відсотків. Зрештою, аграрії будуть
вимушені скорочувати посіви даної культури, в результаті чого у 2018 році виробництво сої в Україні
зменшиться вдвічі.
Скорочення посівів сої автоматично призведе
до скорочення виробництва соєвого шроту, одного з видів кормів для великої рогатої худоби. Тому
молочні господарства імпортуватимуть його з Бразилії. В результаті, виробники молока будуть змушені підвищити ціни на свою продукцію. Отже, прийняття норми щодо невідшкодування експортного
ПДВ завдасть шкоди усьому аграрному сектору та
економіці нашої країни в цілому.
Скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур є також грубим порушенням
зобов’язань, взятих Україною при вступі до СОТ
і підписанні Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО 2018

■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Під крилом
Антонова

Хреста на ньому нема

Державному музею авіації
присвоєно ім’я легендарного
конструктора
Тарас ЗДОРОВИЛО
Українській землі й Києву пощастило, що тут жив і працював легендарний авіаконструктор Олег Антонов. Саме з
цим ім’ ям пов’язаний вступ України в клуб найвеличніших
авіаційних держав світу. Саме за двома літерами «АН» Україна стала батьківщиною широкофюзеляжної авіації й законодавицею мод надважкої транспортної авіації.
Працівникам Державного музею авіації, що в Жулянах,
минулого тижня урочисто вручили наказ про присвоєння закладу імені Олега Антонова. Подію приурочено 112-й річниці з дня народження видатного авіаконструктора — творця
української школи літакобудування. Під його керівництвом
було створено найпопулярніші пасажирські лайнери та найбільші транспортні літаки, що стали символами України як
авіаційної держави.
Варто нагадати, що ця урочиста подія відбувається у
рік, коли Державному музею авіації виповнюється 17 років
із дня його заснування й 15 років — із дня його відкриття.
Територія музею займає близько 20 гектарів, експозиція літальних апаратів налiчує більше 80 одиниць — це і літаки,
і гелікоптери, військова й цивільна авіаційна техніка. Цей
музей за унікальністю своєї техніки посідає шосте місце у
світовій ієрархії аналогічних музеїв. Зберігає й примножує
це надбання славний колектив музею на чолі з директором
Юрієм Зіатдіновим.
Родзинкою колекції експозиції є ціла низка літаків Антонова. І як не згадати славнозвісний Ан-2 («кукурузник»)
— перший літак, який створив Антонов у Київському конструкторському бюро. Саме з Ан-2 почалися такі літаки, як
Ан-28, Ан-38, Ан-10, Ан-8 і т.д. Конструкція багатоцільового біплана Ан-2 виявилася настільки вдалою, що перебуває
у виробництві вже понад 70 років. Ветеран продовжує службу на всіх континентах: його можна зустріти не лише в Європі чи Азії, а й в Америці, Африці та Австралії!
І хоч в музеї екcпонується Ан-2, проте, аби всі присутні
змогли побачити можливості цього легендарного літака, на
урочистості з Білої Церкви, не дивлячись на несприятливу
погоду (мороз, хмарність, вітер), прилетів приватний Ан-2
із портретом Антонова на борту. Пілотував літак Володимир
Присяжнюк, авіафанат, котрий придбав цього «птаха» п’ять
років тому в занедбаному стані, але доклав зусиль і зробив
з нього справжнього красеня. Пан Володимир — доктор
технічних наук, професор, президент Федерації авіаційного спорту України, учасник і призер різноманітних чемпіонатів світу та Європи. Пілот після урочистостей здійснив обліт території музею, демонструючи можливості Ан-2. Зазначимо, що задоволення це не з дешевих, адже «їсть» крилатий «коник» до 200 літрів бензину за годину.
На святі була присутня також сім’я Олега Антонова
— дружина Ельвіра Павлівна та доньки Олена та Ганна.
«У цьому музеї я була неодноразово й він мені дуже подобається, — зазначила Ганна Олегівна, професор Національного авіаційного університету. — Його експозицію зібрати було дуже важко, а потім ще ж треба було всю
техніку привести до ладу й зробити відкритою для публіки. Цю важку роботу виконали співробітники музею, які є
великими професіоналами — це і військові, і цивільні інженери, й історики, які стали з часом авіаторами. Цей музей є закладом високого рангу: він допомагає побачити, як
розвивалася авіаційна техніка. Особливо це корисно для
студентів авіаційного профілю, адже ніякі лекції чи креслення не замінять ті враження, які можна отримати, прийшовши до музею для «живого» спілкування з авіаційною
технікою. Впевнена, що крилате ім’я «Антонов», котре нерозривно пов’язане з Україною та Києвом, своїми добрими, сильними й потужними крилами послужить талісманом такому чудовому музею й сприятиме його подальшому розвитку».
В.о. ректора НАУ, професор Володимир Ісаєнко розповів «УМ», що рішення вченої ради про присвоєння музею імені Олега Антонова було ухвалене ще в 2016 році.
«Це найпотужніша фігура в українській авіації, всесвітньо
відомий конструктор, і є цілком логічним пов’язати ім’я такої величної людини з цим унікальним музеєм», — сказав
пан Володимир.
Директор музею Юрій Зіатдінов розповів, що в музеї
не бракує відвідувачів увесь рік: «Щороку приймаємо до
мільйона людей. Музей виконує одночасно дві функції: учбової бази університету й музею. Тут знаходиться біля 100
літаків, хоча експонується лише близько 80».
І якщо ви ще не були в Державному музею авіації, негайно зробіть це! Особливо цікаво буде дітям. Тим паче, що,
крім гелікоптерів, ракетоносців, винищувачів, навчальнотренувальних та пасажирських літаків, ви ще маєте унікальну можливість побачити там навіть найсекретніший у колишньому СРСР «літаючий радар» Ан-71. ■

Люди шоковані появою «священика під криміналом»
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Не один день на Тернопільщині
жваво обговорювали публікацію обласної газети «Свобода», яку охоче перепостила ціла купа сайтів, під «душероздираючим» заголовком «Стати
священиком Роман Півторак вирішив
у тюремній камері». Хто пана Півторака не знає — той, може, навіть розчулився, прочитавши його «щиру» розповідь про численні гоніння і страждання у боротьбі за справедливість
та навернення до Бога. Але хто знає
— були шоковані в іншому плані. Бо
чотири з половиною роки тому наш
герой фігурував у цілій низці скандальних статей та повідомлень зовсім іншого характеру. Для прикладу
процитую «Право-ТБ»: «До суду направлено гучну кримінальну справу
щодо організованої злочинної групи
з корумпованими зв’язками, жертвами якої стали понад тисяча студентів
вищого професійного технічного училища в Тернопільській області. Угруповання складалося з директора
ВПТУ (тернопільського №4. — Авт.),
його заступника та старшого майстра.
Встановлено, що на початку навчального року директор проводив загальні збори батьків учнів, де зобов’язував
їх здавати благодійні внески. Випускники ж були змушені вносити кошти за проходження кваліфікаційних
робіт. Сума, яку повинен був здавати
кожен учень, встановлювалася особисто директором залежно від профілю навчальної групи. Таким чином протягом двох років зловмисники отримали більш ніж 1 млн. 400
тис. грн. Крім того, «педагоги» ввели ще ряд поборів. Наприклад, підлітків, які висловили бажання перевестися на індивідуальну форму навчання, зобов’язували відмовитися від
стипендій та написати відповідні заяви директору училища. У той же час
бухгалтерія продовжувала нараховувати їм кошти. 3а таких студентів педагоги отримали майже 180 тис. грн.
Як зазначила прес-секретар ГУБОЗ
Ірина Лемешева, «мало того, що діти
були обкладені даниною, вони ще й використовувалися в якості безкоштовної робочої сили». Так, учасники ОЗУ
неодноразово залучали своїх вихованців до виконання ремонтних робіт замість навчального процесу. Силами
студентів відремонтовані медичні кабінети Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги та
поліклініки, міського стадіону, а також гаражі, приватні будинки та ін.
Зловмисникам висунуто звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.
3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень),
ч. 3 ст. 368 (одержання хабара), ч. 3 ст.
209 (легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом), ч. 4
ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.
2 ст. 150 (експлуатація дітей), ч. 1 ст.
364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України».
У результаті інкримінованих йому
злочинних дій пан Півторак тоді на місяць потрапив до СІЗО, звідки вийшов
під велику грошову заставу. Відтак
розпочалась тривала судова тяганина,
яка продовжується досі. У своєму останньому газетному «одкровенні» він
стверджує, що його «оббрехали», що
він «брав участь у двадцяти трьох судових засіданнях, що стосувалися різних
аспектів кримінальної справи», і кожне з них виграв. І навіть те, «що Європейський суд із прав людини 12 жовт-

❙ Роман Півторак.
ня 2017 року своєю ухвалою постановив: щодо Півторака Романа Євстахійовича грубо порушено як українське
законодавство, так і міжнародне. А ще
— зобов’язав державу Україна відновити справедливість і законність стосовно скасування моєї кримінальної
справи».
По коментар щодо «виграних» Романом Півтораком справ «Україна
молода» звернулася в прокуратуру
Тернопільської області. Далі дослівно наводжу офіційну відповідь, отриману від прес-секретаря прокурора
Тернопільської області Лесі Гурецької: «Судовий розгляд кримінальної
справи стосовно колишнього директора профтехучилища №4 наразі триває. На сьогоднішній день ця особа обвинувачена за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара), ч. 2 ст. 150, (експлуатація дітей), ч. 4 ст.191 (привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах), ч. 2 ст.366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Обвинувачення за
статтею 365 КК України знято, оскільки стаття декриміналізована. За рештою вказаних статей прокуратура підтримує державне обвинувачення. Інформація, яку поширює дана особа про
нібито виправдання його у суді за усіма статтями не відповідає дійсності».
Грубо кажучи — збрехав пан Півторак на весь світ, не побоявшись навіть Бога. Можна б і в Європейському
суді підтвердження запросити щодо
існування вищезгаданої ухвали, але
дуже схоже, що це була б лише марне
витрачання часу. Як відомо, однією з
обов’язкових передумов для прийняття заяви там є остаточне завершення
судового процесу на національному
рівні, а про таке, виходячи з коментаря обласної прокуратури, говорити ще рано. Та й, знаючи пана Півторака, можна не сумніватися, що якби
така ухвала існувала насправді, то її
копії він точно не приховував би, навпаки, похвалився б усіма можливими
способами. До речі, чому так довго —
вже п’ятий рік! — тривають суди щодо
нашого «героя»? У прес-службі обласної прокуратури пояснили це тим, що
Півторак робить усе можливе, аби максимально затягнути процес — важко
хворіє, вимагає міняти склад суддів і
таке інше.
Цікаво, що протягом усього періоду «слабувань, гонінь і страждань»
пан Роман вів досить активне світське життя — і на різних культурних та

політичних заходах був присутній, і в
депутати до облради балотувався (це,
до слова, була далеко не перша спроба здобути депутатство якогось рівня),
і навіть... у виборах директора тернопільського ВПТУ№4, iз посади якого його свого часу скандально звільнили, брав участь. Можна знайти в інтернеті і сліди його діяльності як керівника Тернопільського обласного осередку
Українського козацтва. Зокрема, на
сайті Тернопільської єпархії УАПЦ
оприлюднено лист на ім’я предстоятеля УАПЦ блаженнішого Макарія,
митрополита Київського і всієї України з проханням від імені організації
розглянути кандидатуру архієпископа Чернівецького та Хотинського Германа (Семанчука) на посаду керуючого
Тернопільською єпархією УАПЦ. Наразі важко сказати, випадковий це збіг
чи ні, але саме цю духовну особу пан
Півторак згадує і у своєму останньому
газетному «одкровенні»: «Влітку 2017
року архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман висвятив мене в диякони. Сан ієрея отримав із рук єпископа Ужгородського і Закарпатського
Кирила. За той короткотривалий час
я, виконуючи доручення очільників
Православної церкви, вже став протоієреєм. Нині я служу разом з єпископом Ужгородським і Закарпатським
Кирилом безпосередньо в храмі міста
Ужгород. А ще я виконую доручення
щодо розбудови православної церкви.
Працюю у всіх регіонах країни».
Досить швидка духовна кар’єра
для людини, яка навіть жодної духовної освіти не має і над якою висить
аж п’ять кримінальних статей, чи не
так? Але особисто автор цих рядків абсолютно не здивується, якщо незабаром виявиться, що ніякий отець Роман
Півторак у жодному ужгородському
храмі не служить, якщо служить десь
узагалі. Бо недавно на тернопільському сайті ternopoliany.te.ua з’явилася
(правда, без посилання на джерела)
інформація такого змісту: «Архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман 5 жовтня 2017 року видав церковну заборону, в якій ідеться, що священик Роман Півторак забороняється у
служінні. Колишнього директора училища №4 імені Паращука у Тернополі
Романа Півторака «забракували» у
служінні через те, що священик без пояснення не з’явився до місця служіння у Чернівецько-Хотинській єпархії». Без коментарів, так би мовити...
А насамкінець дозволю собі прокоментувати ще один уривочок із розповіді
«наверненого» пана Півторака: «Народився і виріс я у багатодітній сім’ї
на Теребовлянщині. Виховували нас у
строгості, а ще — за християнськими
канонами. Тож з дитинства знав, що
Бог і Україна — понад усе. Подорослішавши, вступив до Львівського університету ім. І.Франка, закінчив історичний факультет. З того часу все моє
життя було пов’язане з педагогічною
галуззю». Знову гарні і начебто правильні слова, але і тут Роман Півторак
покривив душею, соромливо замовчавши, що були ще в його житті і роки роботи у відділі пропаганди Тернопільського обкому комсомолу. Та не абиким,
а керівником лекторської групи, яка
активно займалася атеїстичною пропагандою і агітацією... Опоненти можуть
мені закинути, що і це можна зрозуміти — такі тоді часи були, мовляв, а
людина, може, тепер прозріла, розкаялась, переосмислила, вирішила гріхи свої перед людьми і Богом спокутувати. Цілком згідна! От тільки в такому випадку аж ніяк не займаються неправдивим самопіаром на весь світ. А
то виходить , як у тому анекдоті: «Ви,
отче, або труси вдягніть, або хреста
зніміть!». ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО 2018

НАЦІЯ
Наталка
Білоцерківець
українська поетка

Купана-цілована хвилями Дніпровими,
Люблена-голублена сивими дібровами,
З колоска пахучого, з кореня цілющого,

Із усмішки і сльози, сонця, вітру і грози
Наша мова.

■ ОСНОВИ

■ ЦІКАВІ ФАКТИ

Українська мова
як код нації
Чому дітям варто говорити рідною мовою і скільки тисячоліть українській
Лариса ГРОМАДСЬКА

Мова є однією із найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме у ній
відображено і зафіксовано найглибші
витоки свідомості народу та його ментальність, закодовано народну мудрість
і споконвічні знання. Мова — це генератор і найвища форма патріотизму,
Божий дар і ключ до вивчення культури, історії, традицій, творець культури.
Вона репрезентує народ у світі, є ореолом нації й етнічним кордоном. «Нація
повинна боронити свою мову більше,
ніж свою територію», — говорила Леся
Українка. Адже територію можна відвоювати, а коли вмирає мова, то вмирає
і нація. Недаремно кажуть, що мова
— ключ до Вічності, пароль до дверей
Всесвіту.

Одна з найдавніших у світі
Дослідники доводять, що чимало
вживаних сьогодні українських слів
та мовних коренів були поширені ще
у часи трипільської культури, про що
свідчать топографічні назви, народні пісні сонцепоклонницьких часів та
значний слід у прамові — санскриті,
джерела якого дійшли до нас iз давнини у 5 тисяч років. У сучасній українській мові 65% слів — із санскриту.
Про багатотисячолітню давнину української мови говорить і усна народна творчість, створена досконалою українською мовою. Адже вчені довели,
що деякі народні казки та пісні написані декілька тисяч років тому.
Першу письмову згадку про Україну науковці помітили у джерелі ХІІ ст.:
у Київському літописі за Іпатіївським
списком від 1187 р. йдеться: «...І плакали усі переяславці... За ним же Україна багато потужила». У згадці йдеться
про глибокий траур народу через загибель переяславського князя Володимира Глібовича у битві з половцями.
У Руському літописі ХІІ ст. згадуються назви: Україна, Вкраїна, Вкраїниця, а люди — україняни.
Відомий канадський історик українського походження, професор Гарвардського університету Орест Субтельний довів, що українській мові не менше 5 тисяч років.
Найдавніші зразки української
мови, що збереглися, сягають середини ХVІ ст. до н. е. (Голунський напис на кам’яному стовпі знайдено
біля с. Медвин Богуславського району
Київської обл.).
Польський дослідник Михайло Красуський у 1880 р. у книжці «Древность
малороссийского языка» дійшов такого
висновку: «Займаючись тривалий час
порівнянням орійських мов, я дійшов
переконання, що малоросійська мова не
тільки старіша від усіх слов’янських, а
й санскритської, грецької, латинської
та інших орійських».
А у 1574 р. польський історик Ян
Красінський у книжці «Польща» писав: «Хто опанує українську мову, той
здобуде ключ до швидкого вивчення
усіх інших слов’янських мов, бо українській мові властиві найтиповіші
риси слов’янської лінгвістики».
Вчений Василь Кобилюх довів, що
українська мова сформувалася в Х-IV
тисячоліттях до нашої ери. Тому походження найважливіших українсь-
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❙ Коли вмирає мова — вмирає нація.
❙ Фото з сайта patrioty.org.ua.
■ ЛЕГЕНДА
Мова України
Було це в далекі часи, коли світ був молодий, а Земля — як дитина. Все було дивне, гарне і незвідане.
Навіть Бог дивувався своїм творінням.
Так було і цього разу, коли послав ангела, дізнатись, як там люди-народи живуть.
По якімсь часі прилітає посланець, мовить:
— Ми ж забули дати мову народам!
— От лихо!
— Та вони вже знайшли!
— Як так?
— Навчилися спілкуватися у звірів, у птахів. Кожен народ вибрав собі!
— Хай уже так і буде! Але понеси і вклади в уста їм Боже слово — вони ж мої діти.
— Боже! — мовив ангел. — А один народ спілкується піснями, що почули від квітів!
— От диво! Тоді цим співунам я сам вкладу в уста слово. Нехай говорять-співають!
ких слів слід шукати саме в санскриті,
а не в російській, німецькій, турецькій,
грецькій та інших мовах, які виникли
значно пізніше.
Українську мову називали у різні
часи по-різному:
руська мова, руська бесіда, русинська, проста мова, південоруська, карпаторуська, козача, кубанська, народна,
простонародна;
малоросійське наріччя, малоросійська, малоруська мова — таку принизливу назву українська мова отримала у
складі Російської імперії;
Росіяни говорили «черкаська мова»
або «білоруська», поляки — «русинська
мова», турки — «сарматська мова» або
«роксоланська».

Вплив мови на здоров’я
У людини в горлі є маленька вигнута, як ніби підкова, кісточка —
під’язикова. Для чого вона? Ще давнi
китайці стверджували, що до неї iнформацiйно пiд’єднанi всі м’язові системи
організму. Так, саме під’язикова кістка
відчуває всі вібрації планети. Отже, вібрує під’язикова кісточка вiдповiдно до
коду вібраційної територiї проживання людини зі специфічним складом та
товщиною кори планети в цьому місці,
та через ці специфiчнi особливості цей
диво-орган нашого тіла грає найактивнішу, а точніше, головну роль у мовно-

му процесі. Якщо ж невідповідною до
території проживання мовою порушувати природний процес передавання iнформацiї вiд цієї кісточки до м’язів, то
людина так і підхоплює болячку. Адже,
як казали ще давньокитайськi цiлителi, язик — це друге серце, а мова є
рухом душі. І рухливість язика, і його
фізичний та фізіологічний стани, і його
форма дають нам ідеальну інформацію
про вигляд та стан здоров’я серця. Тож,
щоб запобiгти більшості хронічних хвороб, спiввiбруйте з рідною землею: живете в Україні — говоріть щирою українською, живете у Франції — то щирою французькою, в Польщі — польською, в Китаї — китайською тощо.
Луцький медик Олександр Харченко робить свої дослідження, випробовуючи дію мови на стан пацієнта читанням певного тексту. При тому — правильного тексту рідною мовою. Наприклад, діабетикам пан Олександр радить
послухати свою мову через диктофон i
виміряти рівень цукру в крові. Потім
уголос і правильно мовно почитати твори Лесі Українки, Івана Котляревського чи Івана Франка й знову виміряти
рівень цукру в крові. Медик радить користуватися рецептом від науки сенсфізіологіки: говоріть українською в Україні, німецькою — у Німеччині тощо,
говоріть діалектом свого краю — й вилікуєтеся: хто від раку, хто від діабету,

* Українська входить до трійки найкрасивіших мов у світі. На мовному конкурсі в Італії її
визнали другою за мелодійністю мовою світу
(після італійської). На мовному конкурсі, який
пройшов у Парижі у 1934 році, українську мову
визнано третьою найбільш красивою мовою в
світі (після французької та перської) за такими
критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія
й будова речення.
* Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, і за кількістю носіїв займає 26те місце у світі.
* Офіційно вважається, що після видання «Енеїди» Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови.
Івана Котляревського по праву вважають основоположником нової української мови.
* Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера «п». Також на цю літеру
починається найбільша кількість слів. Тоді ж як
найрідше вживаною літерою українського алфавіту є «ф». В українській мові слова, які починаються з цієї літери, в більшості випадків,
запозичені з інших мов.
* У 448 р. н.е. візантійський історик Пріск
Панікійський, перебуваючи у таборі гунського володаря Аттіли (на території сучасної України), того самого Аттіли, який розгромив Римську імперію, записав слова «мед» і «страва».
* У 1918—1920 роках українська мова була
офіційною мовою Кубанської Народної Республіки.
* Однією з офіційних мов Великого князівства Литовського була руська мова.
* За межами Європи українська мова має
напівофіційний статус у США (округ Кук штату Іллінойс). Відомо, що округ Кук у штаті Іллінойс — це 16-й з найбільших у світі урядів
місцевого самоврядування. В цьому окрузі
проживає близько 5,5 мільйона населення,
до складу округу входить місто Чикаго разом
iз передмістями. Українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному
районі.
хто від серцевих проблем, хто від гіпертонії тощо.
Вчені довели, що по плачу або звуках, які дитина видає після народження, можна визначити, до якої нації належить немовля.
Є вчені, які доводять: якщо дитина
до 7 років не говорить рідною мовою, то
у неї починаються психічні розлади.
Не раз можна спостерігати: якщо
людина, яка виросла на чужій землі,
почує рідну мову чи пісню, то з нею починають відбуватися якісь неймовірні речі (радість, сльози, зміна емоцій).
Адже рідна мова відповідає генетичному коду людини.

Багатство української мови
Українська мова — одна з найбагатших мов світу. Окремі слова мають десятки синонімів, найрізноманітніші
пестливі форми... Наприклад, слово
«горизонт» має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид,
кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.
Але абсолютний рекордсмен — слово
«бити». Згідно з Коротким словником
синонімів української мови, їх аж 45:
парити, шпарити, періщити, сікти, хльостати, чесати, клепати, батожити, бичувати, кропити, шмагати, шкварити,
бухати, товкти, підсип, гатити, гамселити, голомшити, гріти, дубасити, духопелити, жарити, пригощати, тощо.
Словники української мови говорять
про 134-170 тис. слів. Та деякі дослідники, зокрема Василь Кобилюх, розповідають, що картотека нашої мови в
Інституті української мови налічує понад 2 млн. слів! Найбільше слів було вилучено у 30-х роках ХХ ст., віднісши їх
до числа архаїзмів, русизмів, полонізмів, діалектизмів тощо.
До речі, Михайло Грицак склав словник гуцульської говірки (50 років його
не друкують). А гуцульський діалект —
близько 300 тисяч слів — має всі слова, що зберігаються у всіх слов’янських
мовах. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ГЛАС НАРОДУ: ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

Махнули рукою
на село
Що візьме гору: сваволя
чиновників чи верховенство права
Костянтин ПАЛІЙ
Забужжя, Немирівський район,
Вінницька область
Передплачую «Україну молоду» вже давно, більше 15 років. Був
час, коли передплачував ще «Вечірній Київ»
та «Експрес». «Вечірній Київ» перестав бути
патріотичним, то і я перестав його передплачувати, а «Експрес» — на
знак протесту, бо вони
поливали брудом «Свободу». Проте його додатки й надалі передплачую. Живу в селі,
мені — 72 роки, а дружині — 71. Ми ще працюємо, маємо 70 соток
землі і самі її обробляємо. Крім того, тримаємо живність. І, звісно,
в такому віці маємо ще
купу хвороб. Тож нам
дуже ставали в пригоді і «Добрий лікар»,
і «Порадник». Але
чому Укрпошта позбавляє мене людських
прав? Чому уряд не ди-

виться за виконанням
обов’язків держслужбовців, у тому числі й
Укрпошти? Навіть останній номер «Доброго
лікаря» за 2017 р. не доставили мені, а я ж гроші віддав. Пошта в нас
працює лише два дні
на тиждень — ні листа
надіслати, ні свою кореспонденцію отримати. Як так сталося, що
ці державні установи не
виконують свої функції? Ось мені, приміром,
повернули кошти, які
я віддав, щоб передплатити газети, та й не
тільки мені. Народ обурений діями Укрпошти, бо скільки ж можна
знущатися над людьми, особливо в сільській місцевості, де немає
змоги купити газету чи
журнал у кіоску. Хочу
особисто і від імені односельчан просити захисту від такої сваволі,
бо знаю, що й ви, редакція газети, також потерпаєте від Укрпошти. ■

В. М. НЕСІМКА
Бережани-1, Тернопільська область
Генеральному директору ПАТ
«Укрпошта» І. Смілянському,
директору ТД ПАТ «Укрпошта»
В. Юрчишину,
редактору газети «Україна
молода» М. Дорошенку
Уже більше 15 років передплачую газету «Україна молода».
За цей час було по-різному: газета виходила п’ять разів на тиждень, тепер — три, зі спареним
п’ятнично-суботнім номером, але
я, розуміючи економічну ситуацію в державі, залишався постійним передплатником. Майже змирився з тим, що номер за вівторок
доставляють у вівторок, а от за середу — в четвер, а п’ятничний — у
суботу, а частіше — у понеділок, а
то й у вівторок. Колись передплату робив на півріччя, потім — на
квартал, а останні два роки — щомісяця.
У перших числах листопада
продовжив передплату на грудень.
Десь 6 чи 7 грудня, зустрівши листоношу серед міста, запитав, чому
ще досі не отримав жодного примірника «УМ». Її відповідь мене
шокувала: «Не знаю, але начебто
в Козовій помилилися і не замовили». Пішов у ВПЗ Бережани1. Те саме запитую і дізнаюся, що
той безвідповідальний працівник
у Козовій не тільки не зробив замовлення для мене, а й не замовив
газету «Вільне життя» для продажу її у Бережанах-1. Розуміючи,
що провини місцевих працівників немає, вирішив звернутися по
допомогу до першого заступника
директора ТД ПАТ «Укрпошта»

Укрпошта для клієнтів
чи клієнти —
для Укрпошти?
Відкритий лист керівникам державного
підприємства
п. Ціцького І. В. Телефоном розповів йому докладно цю справу і,
як вихід, запропонував вчинити
так: від повернення грошей я відмовляюся, а газету щоб надсилали мені, беручи її з тиражів, які
ТД замовило для продажу вроздріб. Заперечень не було. Почекав
кілька днів — без результату. Телефоную вдруге, розповідаю, що
не отримав ще жодного примірника газети й одночасно прошу
не перекладати вирішення питання доставки газети на начальника
ВПЗ Бережани-1 Смереку Н. Р.,
бо це — за межами її можливостей. До 18 грудня так і не отримав жодного примірника газети.
У той же день поїхав на лікування у Микулинці Теребовлянського району. Повернувся додому 23
грудня (бо попереду були вихідні
і ніяких процедур не проводили) і
з поштової скриньки вийняв три
примірники «УМ» за 1-2, 6 та 8-9
грудня, тобто три номери підряд.
Знову приїхав додому з лікування
30 грудня — у поштовій скриньці
були номери газети за 20 та 22-23
грудня. Далі з 2-го по 5 січня зно-

ву перебував у лікарні, і ось нарешті 9 січня нового року доставили мені останній за 2017 р. номер
газети за 29-30 грудня. Вражаюча оперативність доставки! Таким чином мені доставили всього
шість номерів за минулорічний
грудень!
За майже 38 років праці в поштовому зв’язку (з 1969 р. по 2008й) я вперше зіткнувся з такою безвідповідальністю чиновників на
пошті. Пане генеральний директор, де знайшли такі кадри?
Чекаю відповіді на цю мою
пригоду з ПАТ «Укрпошта» (не з
Тернопільської дирекції). А від редакції «України молодої» — про
можливість придбати за плату не
отриманих із вини Укрпошти номерів газети 145, 152-155 (не чекаючи, коли Укрпошта надішле мені
газети).
Пане генеральний директоре,
дуже прошу, не змушуйте мене
звертатися до місцевого суду про
відшкодування матеріальних і моральних збитків.
Моя адреса для відповіді — у
редакції газети. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Альтернатива
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Аби реформи йшли як слід,
Аж брали завидки весь світ,
То варто спробувать, можливо,
І ще б таку альтернативу.
З Верховної почнемо Ради:
Немає кращої поради,
Щоб байдики не били депутати —
То половину з них відняти,
Звідки прийшов — туди й послати.
Щоб у законах менше було браку,
Один на одного не йшли в атаку,
І не ставали політичним секонд-хендом,
А дорожили українським брендом,
Один є вихід — у оренду!
Комусь із друзів з-за кордону,
Наприклад, Меркель чи Макрону.
Чи в МВФ закласти під кредит,
Не менше, як на сорок літ,
Під нуль відсотків. Хай їм грець!
З них все одно навару, як з яєць.
Борги за збільшені тарифи,
Що мають урядові грифи,
У спадок передать Прем’єру,
Міністрам, віце, помам, мерам
Як головну із нагород
За їх турботу про народ.
А Президента персонально
Переселить не віртуально,
Одного, без панів й панянок,
В його країну обіцянок.
На форумах, нарадах — всюди
Надати перевагу словоблудам.

Для них-бо є завдання просте —
Переливать з порожнього в пусте.
Нехай піаряться досхочу.
А ті, що діла дуже хочуть,
У кого вже душа болить —
Хай заспокояться на мить.
Роки наступні — від села до міста —
Оголосить роками популіста.
По всій державній вертикалі,
А якщо хоче хто — то й далі...
Або візьмем аграрний сектор.
На кожен га потрібен лектор,
На кожну сотку — агітатор.
Хто ще так вміє засівати
Чи молотить по порцій кілька,
Що аж підстрибує тарілка?
Щоб мати більше молока і масла —
Корми на фермам замінить на гасла.
І бажано, аби корівки дійні
Були усі однофракційні.
І ще зробити один крок —
Всіх ялових — в опозиційний блок.
Якнайскоріше, без розмов,
Потрібно збільшить довжину промов.
За кожен виступ, як годиться,
Віддячать щедро гречка і пшениця.
А урядові постанови та інструкції
Ударять, що є сили, по корупції.
А Президента черговий указ
Її доб’є вже котрий раз.
І заживем ми весело й щасливо!
Як вам така альтернатива?

Після того, як по всій Україні температура піднялася до +5, а подекуди й до +15 — і це на самому «екваторі» зими (!),
здалося, що прогнози бабака Тимка справдяться ну мало вже не завтра. Та куди там — зима і не думала здавати свої
позиції. По всій Україні — і на заході, і на сході, і в центрі, більше того — на півдні захурделило, замело так, що люди
і техніка не встигали боротися з такою навалою снігу. Подекуди під вагою снігу не витримували і ламалися гілки дерев,
обриваючи дроти електромереж, а то й просто гупали на землю товстезні дерева. А от в Одесі занесло не тільки вулиці,
а й машини так, що довелося всім миром виходити й визволяти з білого полону транспорт. Допомогли в цьому соціальні мережі, які активізували громаду. Ну як тут не згадати популярний вислів «Фейсбук» вам у поміч!».

■ ОТАКОЇ!

Від моря до моря...
Відродимо навзаєм
свої історичні назви?
Юрій ПАНИЧ
Львів
У Польщі — чергова хвиля антиукраїнської істерії.
Скоро там будуть плавати судна «Львів» та «Тернопіль»,

бо, бачте, у Щецині панує
сильна ностальгія за цими
українськими містами, які
колись були під окупацією
Польщі. Польське морське
пароплавство хоче назвати
нові морські судна на честь

(цитую) «колишніх польських міст на східних прикордонних землях». Хотів би запитати, а в якій транскрипції
писатимуть ці назви? Чи буде
там каюта-музей нашого міста, український прапор?
А тепер звернення до
наших високопосадовців
П. Порошенка, В. Гройсмана,
А. Парубія, В. В’ятровича: а
чи не надати новозбудованим
українським кораблям назви «Перемишль», «Холм»?
Не забуваймо, що кожна дія
викликає (повинна принаймні викликати) адекватну
протидію. ■
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■ МИНУВШИНА:
■ КОРОТКИЙ
■ СПИСОК
Завершуємо публікувати результати експертної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка
року’2017» – шортлисти кожної
підномінації: по сім найподієвіших книжок сезону (за абеткою).
Лавреати з цих списків будуть
оголошені на церемонії нагородження у Науковій бібліотеці
імені Максимовича Київського
національного університету імені
Шевченка 16 лютого 2018 р.

Популярні видання /
історична белетристика
Бабин Яр: пам’ять на тлі історії.
– К.: Laurus, 252 с.(п)
Ігор ВІТИК. Українська повстанська
армія — гордість української нації.
Боротьба українського народу
за створення своєї української
самостійної держави 1914–1944. –
К.: Видавець Вадим Карпенко, 572 с.(п)
Леонтій
ВОЙТОВИЧ,
Юрій
ОВСІНСЬКИЙ. Історія війн і
військового мистецтва (бл. 3060
до Христа — початок XVIст.). – Х.:
Фоліо, 986 с.(п)
Енн ЕППЛБОМ. Залізна завіса.
Приборкання Східної Європи.
1944–1956. – К.: КиєвоМогилянська
академія, 616 с.(о)
Корона, або Спадщина Королівства
Руського. – К.: Українська пресгрупа,
696 с.(п)
Петро КРАЛЮК. Козацька міфологія
України: творці та епігони; Богдан
Хмельницький: легенда і людина.
– Х.: Фоліо, 394+288 с.(п)
Ярослав
ТИНЧЕНКО.
Лицарі
Зимових походів 1919–1922 рр.
– К.: Темпора, 760 с.(п)

Дослідження / документи
Ґульнара БЕКІРОВА. Пів століття
опору: кримські татари від
вигнання до повернення (1941–
1991 роки). – К.: Критика, 488 с.(п)
Сергій БІЛОКІНЬ. Масовий терор як
засіб державного управління в СРСР.
1917–1941 рр. – К.: Пенмен, 768 с.(п)
Великий скит у Карпатах. У 3?х
томах. Том ІІІ. – ІваноФранківськ:
МанускриптЛьвів, 576 с.(с)
Людмила ГРИНЕВИЧ. Хроніка
колективізації та Голодомору в
Україні 1927–1933. Том ІІ. Книга 1.
– К.: Hreg press, 690 с.(с)
Марко
ПОПОВИЧ,
Мирослав
ТИМОТІЄВИЧ, Мілан РИСТОВИЧ.
Історія приватного життя сербів
від середньовіччя до сучасності.
– К.: Темпора, 544 с.(с)
Ігор СИТИЙ. Козацька Україна:
печатки, герби, знаки та емблеми
XVI—XVIІІ століть. – К.: Темпора,
972 с.(с)
Наталя ЯКОВЕНКО. У пошуках
Нового неба. – К.: Laurus; Критика,
704 с.(п)

Біографії / мемуари
100 фотографій Української революції 1917?1921. – Л.: Світ, 192 с.(п)
NOMINA. Україна. Сторінки родинного
альбому. – К.: ArtHuss, 192 с.(п)
Facie ad faciem: ілюстрований
життєпис Михайла Грушевського.
– К.: Либідь, 144 с.(п)
Діячі України. – К.: Артбук, 248 с.(о)
Князі Олельковичі?Слуцькі. – К.:
БалтіяДрук, 297 с.(п)
В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ та його
доба. Книга 5. – К.: Темпора, 836 с.(о)
Сергій ПЛОХІЙ. Убивство у
Мюнхені. По червоному сліду. – Х.:
Клуб сімейного дозвілля, 512 с.(п)

Костянтин РОДИК

Торік з’явилися два взаємопов’язані видання, що суттєво доповнюють «чорну книгу»
російсько-радянських злочинів
проти людяності: синтетичний
огляд Ґульнари Бекірової «Пів
століття опору: кримські татари від вигнання до повернення.
1941—1991 роки» (К.: Критика)
та мемуарне інтерв’ю Севгіль
Мусаєвої й Аліма Алієва з Мустафою Джемілєвим «Незламний»
(Х.: Віват). Остання книжка фігурує у Короткому списку номінації
«Обрії / сучасні мемуари».
Не сказати, що український
читач не відає про геноцидне виселення кримських татар Сталіним 1944-го і про їхнє важке повернення на батьківщину навіть
за часів Незалежності. Але до
деталізовано-трагічного обсягу
знань масового читача залучено вперше — Ґульнара Бекірова справедливо іменує ці пів
століття «невідомою «Кримською війною».
Читання цих книжок — не
лише заповнення білих плям
у власному історичному знанні, а й шлях до розуміння «несподіваної» анексії Криму три
роки тому. На Конґресі кримських татар в Анкарі (2015) український міністр закордонних
справ П.Клімкін сказав: «Хочу
вибачитися за те, що колишня
влада не довіряла кримським
татарам, недостатньо їх підтримувала». А як щодо влади
нинішньої? Утаємничений в механізми київського Олімпу Мустафа Джемілєв свідчить: «Влада й Порошенко роблять не те,
що хочуть, а те, що можуть. І
роблять вони не дуже багато...
Для керівництва країни Крим
нині не в пріоритеті через війну на Донбасі».
А перед тим не робили, вважай, взагалі нічого. «На початку 2014 року ми бачили й
розуміли, що російська армія
наступає, а Україна не в змозі
боротися за Крим, — розповідає М.Джемілєв, як татари попереджали Київ про російську
небезпеку і пропонували конкретні заходи: Негайна денонсація договору про перебування
флоту... припинення діяльності
російського консульства в Криму... «дезінфекція» структур
влади АРК від проросійської
агентури... припинення діяльності проросійських політичних і напіввійськових формувань... передислокація на
територію Криму українських
військових формувань, здатних
протистояти хоча б 20-тисячному контингенту Росії».
Українські владці не дослухалися, а усі ми маємо через те величезну проблему
на десятиліття вперед. Казав М.Джемілєв президентампрем’єрам і про способи якщо
не розв’язання, то пом’якшення
постокупаційних проблем. Приміром, щодо компактного проживання татар-біженців у
Херсонській області — це «посилить українську присутність в
області, яка значною мірою піддана російській пропаганді» (усі
цитати — з «Незламного»). Телевізор не розповідає нам про
таке чи я щось пропустив?
Історичний екскурс книжки «Пів століття опору» дає розуміння й того, що чинять зараз
із кримськими татарами окупанти: «Якщо у першій чверті
ХVІІІ століття кримські та-

■ НОМІНАНТИ

Потойбіччя без висновків:
як українці співжитимуть з кримськими татарами далі?

тари на півострові були в абсолютній більшості — 444 тисячі осіб (95,1% від загальної
кількості населення), то вже
до 1793 року їх стало вчетверо менше — 112 200 (87,8%).
Такі були наслідки першої
хвилі еміґрації відразу по приєднанні Криму до Росії... Упродовж ХІХ століття частка
кримських татар у людності
Криму стрімко зменшувалася, і до кінця століття становила вже 44%. А ще по двох десятках років кримські татари
стали другою за кількістю (після росіян) національною спільнотою півострова (1926 року
— 25,1%)». Путін дотримується тієї самої «демографічної
політики», що й Єкатєріна. Ну
а Сталін не заморочувався навіть «понятіямі».
Отже, 12 травня 1944-го радянські війська витіснили німців із Криму. А за два дні до того
— ще точилися бої — Берія подав Сталінові проект постанови про виселення татар. І в ніч
на 18 травня усіх кримських татар повантажили в товарняки
— без попередження, ясна річ,
і часу на збирання — й вивезли з півострова. У передмові до
«Пів століття опору» Мустафа
Джемілєв пише: «Особлива підлість депортації... — в той час,
коли більшість чоловічої частини народу воювала на фронтах у
Червоній армії та за ту ж таки
радянську владу». Утім кремлівський кримінал мав іншу думку. Швидко організували пошук
ворогів «радянського народу» —
з доповідної Берії: «Затримано
5115 осіб, зокрема заарештовано 55 аґентів німецьких розвідувальних і контррозвідувальних
органів, 266 запроданців і зрадників, 363 поплічники і ставленики ворога».
Можна, звісно, говорити, що
жодне з тих означень не є юридично точним і не піддається однозначному трактуванню. Але
то пастка. Розглядати терористичні акти з огляду на правову
мотивацію не можна. Усі вони,
принаймні, масові, — від винищення катарів у середньовічній
Франції до геноцидів ХХ століття — є наслідком людиноненависницьких ідеологій. Дослідник найкривавіших політичних
збочень Ален Безансон попереджав: «Є одне загальне правило.
Коли йде боротьба з ідеологічним режимом, перша річ, яку
слід зробити, і лінія, якої слід
абсолютно дотримуватися до
самого кінця, — беззастережно

відмовитися від опису реальности, який пропонує той режим...
В ідеології «частина правди»,
що зосереджує владу спокуси, є
самим осередком фальсифікації
і найоблуднішою річчю. Це правило слушне щодо всякої ідеології, а надто комуністичної. Як
тільки прийняли цей опис реальности, не залишалося вже
нічого іншого, як симетрично
благати обидва «табори» дотримуватися загальних принципів моралі... Треба тікати від «частини правди», бо
її... вставили в рамки системи
безумної логіки» (Лихо століття: Про комунізм, нацизм та
унікальність голокосту — К.:
Пульсари, 2007).
Схоже, у пастку «частини
правди» потрапила і Ґ.Бекірова:
«До сьогодні лишається відкритим питання: що це було — необхідна умова визволення півострова від фашистів, мстива
акція відплати, виважений геополітичний крок?.. Питання
про правомірність депортації
не вщухають... чи адекватним
було покарання за «злочин»?».
Чи не абсурд — запитувати в
людожера, чому він не вдовольняється свининою-яловичиною?
Про «правомірність» тут взагалі
не йдеться, бо вчинене Сталіним
виходить за межі морально-правових людських відносин. Оцінювати подібне — виключна
компетенція Нюрнберґу-2.
Тож, авторка даремно намагається зрозуміти «чужі
для розуму цілі» (А.Безансон).
ГУЛАГ був потрібен для застрашення цілої країни, з одного боку, і заради рабів — з іншого. «Спецпереселенці» мало
чим відрізнялися від невільників табірного архіпелагу — про
це писав іще Солженіцин. Та й
сама Ґ.Бекірова далі пише про
«фактично рабську працю». Цілий народ погнали в ясир. І хто
б то переймався долею рабів?
Немає статистики померлих під
час перевезення, й лише за перші півроку тільки в Узбекистані
померло 10 тисяч «спецпереселенців»...
Другий раз потрапляє
Ґ.Бекірова до пастки «частини правди», коли намагається
розібратися з колабораціонізмом — виключно в розумінні цього терміна радянцями. А
червоні росіяни, які зі зброєю
прийшли до Криму у 20-ті роки,
— то хіба не окупанти? І двадцять наступних років співпраці кримських татар із ними —
теж, виходить, колаборація? А

як вам такий спогад із 1944-го,
одразу по виселенні: «Наші солдати заходилися виламувати
двері, брати полишені речі та
відправляти їх посилками поштою собі додому. Брали навіть
наволочки від подушок». Ну,
точнісінько як ми бачили унітази на БТРах у Чечні в 1990-х.
Росіяни — всюди окупанти, хай
скільки років то триває на тій чи
тій загарбаній території. Тож
проблема колаборації (значною
мірою філософська) не має жодної практичної дотичності до
Сталінського геноциду.
По смерті Сталіна постало
питання повернення кримських татар додому. Різко запротестували ЦК Узбекистану та
Казахстану — не хотіли втрачати рабів. Українські ж намісники були проти з іншої причини: куди подіти десятки-сотні
тисяч росіян, переселених до
татарських домівок? Але робити щось було треба — «відлига» ж. Ухвалили постанову про
«поліпшення»: дозволили депортованим кримським татарам
вільно пересуватися в межах області й навіть їздити на курорти
за путівками (але хто б їм такі
путівки давав?), а ще «підвищити якість книг, друкованих
татарською мовою... зміцнити татарський ансамбль пісні й танцю талановитою молоддю... зорганізувати двічі на
тиждень по 10 хвилин передачі
радіомовлення татарською мовою». Тих, кому мало було 10хвилинних ефірів — розгоняли
кийками. І все це — в межах узбецьких резервацій. Про організоване повернення не йшлося.
Але люди поверталися тисячами сімей. Їхні поневіряння на
батьківщині й повторні депортації — суцільний хорор, що заповнює сторінки обох книжок, коли
доходить до опису подій 1960—
1980-х років. Влада поставила
блокпост у вигляді прописки,
без якої не можна ані купити будинок, ані збудувати. А прописати можна лише у державному житловому фонді. Ні, аж так
в лоба не відмовляли; навпаки,
дбали про майбутній добробут
репатріантів — мовляв, якщо
знайдемо квартиру для вашої
сім’ї згідно із санітарною нормою 13,6 кв. м. на людину — залюбки пропишемо. А в сім’ї 5-7
дітей; тоді й квартир відповідного метражу не будували (та
й нормі ті деінде були нижчі: у
Москві — 9, в інших містах до 11
квадратів). Апофеоз агресивного абсурду — лист Щербицького
генсеку Горбачову (1988): «Питання про зняття обмежень на
прописку... необґрунтоване, бо в
чинному законодавстві таких
обмежень не передбачено». Повний Кафка.
Книжки Ґульнари Бекірової та Севгіль Мусаєвої й Аліма
Алієва — дидактичні у вищому смислі. Вони стовідсотково відбивають формулу: знати
минуле = розуміти теперішнє =
знайти дорогу до кращого майбутнього. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ЧАС «Т»

■ ДУМКИ З ПРИВОДУ

«Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа...»

Вистава йде
на одному нерві

У Київському театрі оперети відбулася прем’єра поетичної драми «Маруся Чурай»

Наталія ДЗЮБЕНКО-МЕЙС

Світлана НАКОНЕЧНА

Свою інтерпретацію історичного роману у віршах Ліни Костенко
зробив режисер Сергій Павлюк. Хочеться сподіватися, що вистава
займе окрему нішу в репертуарі, оскільки вона абсолютно не схожа
на інші постановки цього театру. І справа не лише в «погляді збоку»:
з колективом Національної оперети Павлюк так тісно співпрацює
вперше, основним його творчим майданчиком є сцена Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Втім запрошений режисер — уже давно звичне явище. Та й загалом колектив
Національної оперети сміливо береться за пошуки нових театральних прийомів і форм, згадаймо хоча б їхню нетипову «Кармен-сюїту» чи модерновий «Моцарт Underground». Проте, будемо відверті,
до театру оперети публіка насамперед ходить заради позитивних
емоцій — відпочити від буденних турбот, послухати гарну музику
під невигадливу любовну історію з класичним хепі-ендом.
У виставі «Маруся Чурай»
гарної музики вистачає, а от
щасливого фіналу не може бути
за визначенням. Однак сам режисер називає свою постановку
світлою. Взагалі, за словами Сергія Павлюка, в роботі він завжди керується девізом: «Все буде
добре!». Іншими словами, навіть
трагічний сюжет має дати глядачеві надію і віру...
Художній керівник Національної оперети Богдан Струтинський на докори деяких
журналістів щодо недоцільності
«важкої» драми на сцені музичного театру згадав відоме з давньогрецьких часів поняття катарсису: «Якщо глядачі плакатимуть у фіналі нашої історії
про Марусю Чурай, то це будуть
сльози очищення»... Як людина сентиментальна від себе пораджу: йдучи на виставу, хустинку
для витирання заплаканих очей
беріть обов’язково.
Взагалі, народні перекази
про Марусю Чураївну — співучу дівчину, що мешкала у Полтаві в часи Хмельницького й вважається авторкою пісень «Ой не
ходи, Грицю», «Віють вітри»,
«Засвіт встали козаченьки»
тощо, — спонукали багатьох українських письменників спробувати відтворити історію її життя.
Насамперед згадується п’єса Михайла Старицького «Ой не ходи,
Грицю, та й на вечорниці» —
одна з перлин українського народного театру другої половини
ХІХ століття. Згодом Ольга Кобилянська по-своєму інтерпретувала сюжет пісні про невірного Гриця, написавши оповідання
«В неділю рано зілля копала»...
Проблематика твору Ліни
Костенко — набагато ширша,
ніж просто історія про нещасливого кохання.Через опис подій,
які начебто мали місце в Полтаві «влітку 1658 року», авторка піднімає цілий пласт не просто історії українського народу, а

й у художній формі показує найболючіші точки народної душі й
розуму — те, що психологи називають ментальністю або колективним підсвідомим.
Здавалося б, що може бути
простіше, ніж бути вірним самому собі? І водночас, чи є у світі
щось складніше?! Героїня Ліни
Костенко багато в чому нагадує
Мавку з «Лісової пісні» Лесі Українки. Взагалі, протиставлення
духовного і матеріального — точніше, заклик не опускати дух і
душу на рівень самих лише тілесних потреб (не воювати «за курку, за телицю, за межу») — червоною ниткою проходить через
творчість обох наших великих
поеток з ім’ям на букву «Л». І
хоч як парадоксально це звучить
на тлі вічного зубожіння простого українця, можливо, саме в цьому — «служи душі, а не тілу» —
й криється ключ до розв’язання
головних наших проблем?..
Діалоги й монологи у виставі
відтворені максимально близько до авторського тексту. Для
акторів, чиїм головним робочим
інструментом є спів, тривалі
«словесні баталії» часто-густо є
проблемою. Проте актори театру
оперети з цим завданням справилися, тримаючи зал у напруженні від першої до останньої
хвилини. За енергетикою образ
Марусі у Тетяни Дідух вийшов
досить сильним (також виконавиця головної ролі — Яна Татарова). Що цікаво, піснярка Чураївна впродовж вистави майже
не співає. Те ж саме можна сказати й про Гриця (його роль втілив
на прем’єрному показі Олексій
Кирилов, ще виконавець — Євген Прудник). Очевидно, таким
є задум режисера: народна пісня,
присутня як окремий персонаж,
немовби живе своїм життя.
Взагалі, про музику у виставі
можна сказати однією фразою:
«Космос української пісні!».
Причому пісня настільки впле-

Тетяна МІЩЕНКО
У Києві, у «Золотих воротах», прем’єра
— вистава «Каліки». Режисер вистави
Стас Жирков каже: «Про цю п’єсу автора Сергiя Гьоснера я дізнався у Німеччині — вона наробила там галасу на багатьох сценах та фестивалях. Це історія про
двох хлопців, що зустрічаються у реабілітаційному центрі. Вони не розмовляють
про хвороби та страждання, а увесь час теревенять про дівчат, яких вони називають
«бабенції», та про свої експерименти з алкоголем. Це серйозний і правдивий текст
для покоління міленіалів».
«Режисер Стас Жирков, який цього
сезону стверджує себе у статусі головного театрального хіт-мейкера, не зупиняється ні на мить після гучної прем’єри
на Подолі («Дівчина з ведмедиком»), —
констатує театрознавець Олег Вергеліс.

❙ «Маруся Чурай» на сцені Київського театру оперети.
❙ Фото надане театром.
тена в сюжет, що навіть боїшся
оплесками перервати драматичну канву. А співаки, без перебільшення, заслуговують на «Браво!». Особливо хочеться відзначити тріо дівчат у складі Ірини
Ямбурської, Катерини Приходько й Катерини Панухнік. Першою думкою було, що це запрошені виконавиці з якогось гурту
автентичного співу, настільки не
«по-класичному» звучить їхній
спів. Але, виявляється, всі троє
— «прості» хористки з театру
оперети... Музичне оформлення
вистави здійснив диригент-постановник Сергій Нестерук. У роботі з хором йому допомагала Ру-

жена Рубльова.
Балетмейстер-постановник — Юрій Бусс, сценографію
і костюми розробили Сергій та
Наталія Ридванецькі (з усіма
трьома Павлюк спіпрацює вже
не один рік). Де слова, декорації
в постановці дуже образні: звичайні побутові речі (крила вітряка, колесо від воза, відро на коромислі, чавунні казанки, пісок
і вода тощо) набувають символічного значення. Можливо, хтось
це сприйме як «суцільний сюр»,
але людям iз художньо-абстрактним мисленням зрозуміти посил художника, гадаю, буде нескладно. ■

Я йшла у Київський театр оперети з
відкритим серцем, щиро бажаючи успіху творцям спектаклю «Маруся Чурай» за
геніальним твором Ліни Костенко. Розуміла всю складність поставленого завдання: втиснути у дві години великоформатний поетичний твір. Трохи побоювалася як
і такого модного нині «осучаснення», так і
традиційного набору архаїки. Але все перемагала моя безмежна віра в сам текст Ліни
Василівни, адже він настільки «пекучий» і
потужний, що мав би прорватися крізь усі
перепони.
Одразу скажу, що саме тексту Ліни Василівни мені забракло, багато сюжетних
ліній роману залишилося, що називається, «за кадром». Сценарист і режисер Сергій Павлюк виокремив тільки одну — але
найголовнішу — історію кохання і зради. І полонив серця глядачів. Маємо надзвичайно чуттєву, душевну виставу, глядач
сміється, журиться і плаче разом з акторами. Вся вистава йде на одному нерві, пісні, хореографічні вставки, візуальний ряд
— усе підпорядковано дії, все у розвитку, з кожною мізансценою наростає напруження, звичайні піщані насипи видозмінюються, стають то прахом, то часовим плином, то вежами, то витолоченою, спаленою
землею, казанки — незмінний атрибут селянської оселі, перетворюються на шоломи, а потім на церковні дзвони, які тривожно б’ють на сполох.
На диво органічна Тетяна Дідух у ролі
Марусі Чурай. Її голос буквально прорізає
всі звуки, якими насичена вистава. Маруся Чурай дитинна, беззахисна і водночас
сильна, дуже цілісна особистість. А Гриць
(Олексій Кириллов), як Гриць, він буквально списаний з натури. З нашого сьогодення. Дороги, які ведуть його до зради банальні, зрозумілі, і від того ще більш моторошні. Він виправдовується, він знаходить
для себе пояснення, тож і глядачеві залишається або пожаліти, або засудити, та все
ж замислитися, чи всі скарби на світі варті
втраченого, зрадженого кохання, якщо разом iз ним втрачаєш душу.
Запам’ятався геніальний вихід на сцену
Богдана Хмельницького. Знаменитий монолог гетьмана, коли він виправдовує піснярку. І тим ставить крапку у безконечній
суперечці про провину Марусі. Єдиний раз,
коли тишу було перервано оваціями. Сам
суд за драматургією постійно про щось нагадує. Телевізійні політичні шоу, чи засідання наших депутатів. Демонстація пихи і
гра амбііцій.
Вистава «Маруся Чурай» надзвичайно
заряджена різними енергіями, саме на це
я схильна списувати те, що не завжди голоси акторів виразні і зрозумілі, проковтуються слова, іноді не виділяється зміст.
Як не дивно, це особливо стосується чоловічих ролей. Хочеться вірити, що вистава
буде шліфуватися, з кожним показом звучатиме виразніше, прозоріше, і її полюбить
не лише український глядач, бо вона про
війну і зраду, про те, що болить, про витоки наших поразок і майбутніх перемог.

■ ПРЕМ’ЄРА

Розмови про дівчат
Стас Жирков представляє комедію «Каліки»
— І вже у своєму театрі «Золоті ворота»
презентує чергову прем’єру — «Каліки»
за п’єсою Сергія Гьоснера».
Жанр вистави театр бачить як «комедію про двох хлопців, які розмовляють про дівчат». У головних ролях — Богдан Буйлук та Владислав
Онищенко. Тут є також свої вікові обмеження, але гуманніші — «14+». Вистава
реалізована в рамках спецпроекту «Золотих воріт» — #сезонбезвіз. Ця сучасна п’єса німецького автора буквально за

декілька сезонів стала дуже популярною
в Європі, а тепер нарешті настала черга
й українців ближче ознайомитися з текстом і, власне, з виставою.
Отже, в реабілітаційній клініці зустрічаються два хлопці, обидва — каліки.
Вони спілкуються, намагаються подолати
душевні та фізичні травми. Втім режисер
не збирається вичавлювати з глядача сльози, він каже, що ця вистава не про хвороби, а про хлопців та дівчат, про майбутнє
людини, якщо вона в нього вірить».

❙ Богдан Буйлук та Владислав Онищенко.
Переклад п’єси на українську здійснив Себастіан Антон спеціально на замовлення театру. Окрім роботи в театрі,
Владислав Онищенко та Богдан Буйлук
— це гурт #ZBSband. Хлопці виконують
власні іронічні та ліричні пісні про життя простого молодика, який чомусь вирішив стати актором. ■
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■ ТАКЕ КІНО

■ ПРОКАТ

Дерева падають,
фестиваль стоїть

Проблеми
під сукнями

У центрі столиці Німеччини — екранний Майдан

Трагікомедія «Хепі-енд» Міхаеля
Ханеке претендувала на «Золоту
пальмову гілку»

Сергій ТРИМБАЧ,
спеціально для «України молодої»
Київ — Берлін

У четвер, 15 лютого, відкривається
один із найбільших і найавторитетніших кінофестивалів світу — Берлінський. Уже 68-й раз поспіль.
Рік народження фестивалю — повоєнний 1951-й, час нового тоді
загострення міжнародної обстановки. Радянський Союз не схвалював ідею проведення кінофоруму у тодішньому західному Берліні,
адже був ще Берлін східний, під
контролем радянських військ..

Берлінськими вулицями —
український трамвай
Зрештою, всі визнали Берлін
фестивальний як Мекку політкоректності, як майданчик (та
що там — Майдан), на якому узгоджуються не тільки кіностилістики, а й саме бачення надміру строкатого світу. Берлінале, як зазвичай називають фестиваль, завжди
відзначався увагою до політичних
і соціальних проблем, причому не
тільки світу західного, а — вселенського.
Напевно, що й цьогоріч ми побачимо звичні тенденції узріти
й проаналізувати людський світ
як цілісність, яку роздирають суперечності, одначе ж він стоїть і
стояти буде: бо ж як інакше?
Українське кіно не раз було
представлено у Берліні. 1989-го
картина «Астенічний синдром»
Кіри Муратової (ще від СРСР) була
удостоєна «Срібного ведмедя». Від
1994 року, завдяки старанням відбірника східноєвропейського напрямку Ганса Шлегеля (вічна
йому і добра пам’ять) українці доволі регулярно презентують своє
кіно. В основному у таких секціях фестивалю, як Panorama і
Forum,— які рідко поступаються за добором фільмів основному
конкурсу. Першим був «Сашко»
Миколи Каптана, потому «Довідка» і «Три історії» (основний конкурс) Кіри Муратової, «Голос трави» Наталі Мотузко, «Тир» Тараса Томенка, «Діагноз» і «Глухота»
Мирослава Слабошпицького (саме
у Берліні він розігнався і далі вже
злетів на вищі фест-висоти), «ХеппіПіпл» Олександра Шапіро.
У Берліні, поза конкурсом,
показали (2001) і «Молитву за
гетьмана Мазепу» Юрія Іллєнка.
Найвищим успіхом українців тут
стала перемога у конкурсі короткометражних стрічок анімаційного фільму «Йшов трамвай № 9»
Степана Коваля.
Цьогорічний Берлінале так
само запросив український фільм
«Коли падають дерева» одного з
найперспективніших сценаристів
і режисерів молодшого кінематографічного покоління Марисі
Нікітюк. Не в основний конкурс,
у секцію «Панорама», одначе це не
має принципового значення. Саме
запрошення картини у програму
Берлінале є знаком мистецької і
суспільної значущості.
До речі, фільм Нікітюк є міжнародним проектом, за участі
Польщі і Македонії. Робота тривала упродовж кількох років, у тому
числі і шляхом презентації проекту, на різних його стадіях, на фестивалях. Адже останні нині це не

❙ Кадр iз фільму «Коли настає війна», який буде представлено у секції «Панорама».
❙ Фото з сайта berlinale.de.
тільки змагальний конкурс, а й
лабораторна робота, випробування і апробування мистецьких ідей
і технологій.
Щодо самої картини молодої режисерки — вона вибудувана на матеріалі провінційного життя, на
певній безвиході, яка характеризує кілька поколінь однієї родини.
З найменшою представницею роду
пов’язані нові надії, збутися яким
усе ж непросто. Будемо сподіватися на успіх фільму у Берліні.

Сезон диявола. Рятуймось
на острові собак
Берлінале відкриває показ анімаційного фільму «Острів собак»
відомого американського режисера Уеса Андерсона (саме тут його
стрічка «Отель «Гранд Будапешт»
чотири роки тому отримала гранпрі). Дія стрічки відбувається в
Японії, у майбутньому. Віддалений острів, собаки, що потрапили
в ізоляцію — внаслідок «собачого
грипу». З’ява хлопчика, якого переслідує влада, змінює «карту буднів» — починаються пригоди, які
обіцяють бути захоплюючими…
Звичайно, що основна фестивальна інтрига пов’язана з фільмами основного повнометражного конкурсу. Особисто у мене найбільшу зацікавленість викликає
нова робота філіппінського режисера Лава Діаса «Сезон диявола».
Чорно-біла рок-опера, дія відбувається у селі…
Два роки тому фільм Діаса так
само був у конкурсі. Шестигодинна (так!) стрічка показувалася з перервою на обід. «Колискова
скорботній таємниці», про філіппінську революцію 1896-98 років.
Одначе це дуже далеко від костюмованої епічної оповіді, персонажі переважно вигадані, усе це
утоплено в присмерково-міфологічні історії, не завжди зрозумілі
тим, хто мало посвячений у реалії
філіппінського життя. Те, що називається «міфопоетичне кіно»,
завжди цікаве українцям — бо ж
у нас, від Довженка до Параджанова й Іллєнків (Юрія та Михайла) таке кіно розвивалося дуже
цікаво і продуктивно.
Нагадаю також, що так само
два роки тому інша картина Діаса, «Жінка, яка пішла» (майже
чотиригодинна), здобула головний приз Венеційського фестивалю. Так що нині філіппінець

входить в еліту світової режисури, суттєво підвищивши інтерес
до філіппінського кіно взагалі. А
в ньому, до речі, працюють справді цікаві митці — Брійанте Мендоса, скажімо, чи Рая Мартін…
Викликає цікавість і фільм
«Обличчя» польської режисерки
Малгожати Шумовської. Задум
доволі цікавий — герой стрічки
зазнає операції з трансплантації
обличчя і, відповідно, потрапляє
в ситуацію творення нової ідентичності.
Головний персонаж фільму
знаменитого американця Гаса
ван Сента «Не хвилюйся, він далеко не піде» так само втрапляє
в суперкризову ситуацію: внаслідок автокатастрофи — параліч,
вихід із якого — творчість, потяг
до якої виникає в глибинах ураженої душі.
У картині «Операція «Кулевидна блискавка» Жозе Падільї
розповідає про операцію «Ентеббе» з порятунку захопленого терористами літака AirFrance.
А фільм знаменитого американця Стівена Содерберга «Не в собі»
(він поза конкурсом) — це хоррор.
Жінку примусово кладуть у «психушку». Одначе це ще не найбільший страх і жах… Страхів, як бачимо, на нас чекає немало. Ну, нічого — не біймося, і ми переможемо. Як і герої фільмів.
Відомий російський режисер
Олексій Герман-молодший презентує в конкурсі картину «Довлатов». Три роки тому на Берлінале була його попередня стрічка
«Під електричними хмарами», за
яку український оператор фільму Сергій Михальчук (разом iз
росіянином Євгеном Прівіним)
отримав «Срібного ведмедя» за
видатне мистецьке досягнення.
Нова стрічка режисера є байопіком про долю одного з найвідоміших російських письменників
— кілька днів його життя початку 1970-х. У головній ролі сербський актор Мілан Марик.
Один переможець фестивалю
вже відомий — це американський актор Віллем Дефо. Він отримає почесного «Золотого ведмедя». Заодно покажуть ретроспективу фільмів за участі зірки
— «Взвод», «Тіні вампіра», «Антихрист», «Міссісіпі у вогні»,
«Водне життя».
Отже, вперед, Берлінале! ■

❙ «Хепі-енд».
❙ Фото з сайта kinoafisha.ua.
Інна УСТИЛОВСЬКА
Трагікомедія
«Хепіенд» — фільм неоднозначний і специфічний — найбільше за рахунок образу
тринадцятирічної дівчинки, яка нетипово сприймає
смерть та, власне, і саме
життя. Вона прагне не відчувати, а підмічати деталі
і фільмувати, замість втручатися у перебіг страшних
подій. Картина австрійського режисера Міхаеля Ханеке мала успіх серед глядачів, які високо оцінили
ідею та гумор стрічки. Її
світова прем’єра відбулася
в рамках конкурсної програми Каннського кінофестивалю, де «Хепі-енд» претендував на «Золоту пальмову гілку».
Картина зображує заможну французьку родину.
Під краватками та красивими сукнями, які її члени
вдягають на щоденні спільні вечері, вона ховає купу
проблем — однак про них не
заведено говорити. Це сумніви у собі дорослого сина,
таємний роман його успішної мами, небажання жити
в її старого батька, заготовані пігулки у маленької
дівчинки. Під верхнім шаром побутового сюжету Ханеке розміщує досить широкий пласт проблем європейської кризи, коли мігрантів застосовують як живий
засіб зірвати урочистість
весілля, а замість щирості
стосунків у шанованих будинках панують холодні
буржуазні цінності.
У «Хепі-енд» Міхаель
Ханеке вводить низку стереотипів — образів і уявлень, які можна практично
не розробляти спеціально,
вони самі оживають одразу
після появи на екрані у свідомості кожного глядача завдяки його власним асоціаціям. До таких поширених
стереотипів належить образ «залізної жінки-боса»,
бездарного і тому нещасного її сина, та й, власне, сам

конфлікт поколінь. Останній, до речі, розгортається
на прикладі чотирьох поколінь і, як вдало підмітив Ханеке, знайти спільну
мову тим легше, чим більше
років відділяють покоління одне від одного. Сину
так само важко зрозуміти свого батька, як і матері
— проблеми свого сина, однак дідусь знаходить спільну мову з онукою впродовж
п’яти хвилин, і вони більше
схожі, ніж будь-хто в зображеному будинку.
У головних ролях фільму — Жан-Луї Трентіньян,
Матьє Кассовіц, Тобі Джонс
та Ізабель Юппер — володарка премії «Золотий глобус». Це її четверта робота з Ханеке. Глядачу, який
дивився трилер «Вона» Девіда Бірке, два образи Ізабель, скоріш за все, видадуться дечим схожими. Не
лише сюжетними елементами: у стрiчках «Хепі-енд»
та «Вона» актриса грає жінку-бізнесмена, яка має дорослого сина, а й рисами характеру і частково стосунками з чоловіками.
«Хепі-енд» красивий
планами і кольорами окремих сцен. Під час перегляду в якийсь момент виникає думка: цікаво, цю сукню актрисі підбирали під
колір кімнати і обстановку,
чи воно випадково так гармонійно вийшло? Потім розумієш, що загостреністю на
деталях, формах, кольорах
та предметах режисер хотів
підкреслити надмірну увагу
до таких речей в заможних
європейських родинах.
Режисер і сценарист картини Міхаель Ханеке двічі
отримував «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю. Його драма
«Любов» отримала премії
«Оскар», «Сезар», «Бафта»
і стала найкращим фільмом
року за версією Європейської кіноакадемії. Трагікомедія «Хепі-енд» виходить
в український прокат 15 лютого. ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Цьогорічний Масляний тиждень уже розпочався, а це означає, що от-от настане
Великий піст, а відтак — обмеження у
вживанні скоромного. Зате тепер можна,
як казали наші предки, «наїстися вдосталь, щоб аж на сім тижнів посту вистачило». Готується всього і багато, в хід ідуть
молочні продукти, яйця, риба, словом,
що чия душа бажає. Ну хіба лише м’яса
душа цього тижня вже не має бажати.
Господині змагаються у випіканні млинців — і просто так, круглих, як Сонце, i
з різноманітними начинками, у ліпленні
найвишуканіших вареників — місяцевидних, як нічне світило. Цими стравами
наші пращури просили у небесних світил
добра, міцної родини і гарного врожаю.

■ ТРАДИЦІЇ

Сирно-масляне роздолля
Що готувати на Масницю

Сирний початок дня
Сирники можна приготувати навіть
тоді, коли ви ще практично переглядаєте останні нічні сновидіння. Тому сніданок сирниками (соуси також мають значення: сметана, перемелені з медом свіжі
(наразі заморожені) ягоди чи фрукти, мед,
сухофрукти, пасти — шоколадні, тахінні,
арахісові, макові тощо), з чаєм чи кавою
— дуже навіть смачний і майже не потребує спеціальних зусиль. Іванофранківчанка Наталя Тимофійчук розповідає, як
швидко і просто приготувати на сніданок
12-14 ніжних, пухких, смачних сирників.
Насамперед, олію у сковороду не наливати, а змастити пензлем, коли перевернули
сирник,обов’язково накрити кришкою, вогонь має бути трохи вище мінімального.
Інгредієнти: Домашнього сиру 400 г,
2 яйця, 2 столові ложки цукру, 0,5 пачки
ваніліну, 2 столові ложки борошна.
Сир перетерти через сито, яйця злегка
збити вінчиком iз цукром і додати ванілін.
Змішати сир з яйцями до однорідної маси,
додати борошно, вимішати, дати постояти
тісту хвилин 5. Вологими руками сформувати кульки, злегка припудрити борошном і викласти на попередньо розігріту
сковорідку. Випікати приблизно 4 хвилини, перевернути і довести до готовності
під кришкою (це важливо).

Вареники — Божі хваленики
От чого-чого, а вареників багато не
буває. Здається, і вариш їх частенько, і
знаєш, що там і за чим у їх приготуванні,
а все одно їх хочеться ще і ще. І шукаються нові рецепти, випитуються нові начинки, вариться нова порція і все одно через
короткий час знову душа бажає цих гарячих пухкеньких ліплеників.
Якщо хочете потішити своїх рідних
новенькими варениками, приготуйте їх
за рецептом Всеволода Поліщука з Львівщини. Його вареники — оригінального
кольору — вишневого. А якщо ще їх присипати подрібненою зеленню — матимете літо на тарілці. Секрет невареничного
кольору, скажемо наперед, — буряковий
квас. Хоча всі секрети на цьому не вичерпуються. Але про все — по порядку.
Отож на 50 невеликих вареничків
потрібно: склянка квашеної капусти,
склянка сухих білих грибів, 2-3 склянки борошна, склянка бурякового квасу,
3-4 столові ложки бурякового соку, столова ложка оливкової олії, сіль, перець,
цукор, олія до смаження, дві цибулинки
середнього розміру.
Приготування:
Для начинки гриби відварити, відвар злити в окрему ємність, а гриби дрібно нарізати. Далі зцідити, додати трішки
оцту чи лимонного соку.
Замісити тісто з борошна та підігрітого бурякового квасу, додати сік з буряка
та оливкову олію. Місити, поки тісто не
стане еластичним та перестане липнути
до рук. Тоді зробити «ковбаску», від якої
відрізати шматочки-галушечки та розкатувати їх на кружальця.
Капусту посікти. На розігріту пательню влити олію та всипати подрібнену цибулю. Коли зарум’яниться — додати капусту і тушкувати, поки вона не стане
зовсім м’яка, доливаючи до неї потроху
грибного відвару. Додати подрібнені гриби, посолити, поперчити, поцукрувати і
ще трохи потушкувати. Дати охолонути.
Приготувати засмажку — подрібнену цибулю підсмажити до золотистого кольору
в достатній кількості олії.
Готові пироги викладати на посипа-

❙ Млинці зі шпинату.
❙ Фото Лесі ФАНДИ.

❙ Млинці на пиві.
❙ Фото Віки ТІШЕВСЬКОЇ.
ний борошном рушничок. Варити в добре
підсоленій воді, поки не спливуть на поверхню. Викласти в полумисок та змастити засмажкою, аби не злипались.

Фантазiї наповнення
Начинки для вареників — чималий
простір для фантазій! Вони що з оселедцем, що з халвою, що з маком, що зі сливами — все одно неперевершені. І цей список
можна продовжувати довго і натхненно.
Якраз це зробила Марія Ніколюк, запропонувавши перелік начинок для вареників і їхні рецепти. Отож начинки:
1. Квашену капусту відварити, відтиснути, посмажити подрібнені цибулю
та моркву на олії, додати капусту, сіль, перець і тушкувати на малому вогні, постійно помішуючи. Наприкінці вичавити часник. Усе перемолоти і ліпити вареники.
2. Картопля з капустою. Відварену
картоплю потовкти, додати смажену цибулю, сiль, перець, трохи квашеної капусти (не відварювати).
3. Із сирої картоплі. Картоплю натерти
на грубій терці, витиснути сік, додати посмажену цибулю, яйце, сіль, перець, вичавити часник, все вимішати і ліпити (на
смак — як книдлі), можна додати кілька
ложок сметани до картоплі і перемелені
шкварки.
4. Із квасолі. Відварену квасолю перемолоти зi смаженою цибулею і морквою,
додати сiль, перець, вимішати і ліпити.
5. Картопля з грибами. Посмажити цибулю і моркву, додати відварені сушені
гриби (можна сирі печериці), потушкувати все разом, додати сiль, перець, вичавити часник, перемолоти разом із відвареною картоплею.
6. Гречка з сиром. Посмажити цибулю,
перемолоти разом iз відвареною гречкою,
додати сир (творог), сiль, перець, вимішати і ліпити.
7. Свіжа капуста з сиром. Посмажити
цибулю і моркву, додати свіжу капусту
(попередньо посікти), додати сiль, перець,
добре вимішати, накрити кришкою, протушкувати, перемолоти на крупній насадці, додати сир, вимішати і ліпити.
8. Сир, додати порізаний кріп, сiль, перець, яйце, вимішати і ліпити.
9. Із маком. Запарити мак, перетерти з

❙ Млинці з маком.
❙ Фото Яніни ІВАНЬКО.
цукром, додати родзинки, яйце. Вимішати і ліпити.
10. Вушка з грибами. Сушені гриби замочуємо, варимо. Смажимо цибулю, моркву, додаємо гриби, сiль, перець, тушкуємо, додаємо часник, усе перемелюємо і ліпимо вушка.
11. Вушка з оселедцем. Смажимо дрібно порізану цибульку, додаємо потерту
моркву, сіль, перець, трішки перемеленого кмину й коріандру. Наприкінці — часник. Оселедець нарізаємо дрібними кубиками, додаємо до засмажки, вимішуємо і
начиняємо вушка.

Печіться, млинці, великі й маленькі
З млинцями — така ж історія, як і з
варениками: скільки їх не смажиш, а не
набридають. Великі, маленькі, тоненькі,
пухкі, з начинками, із соусами — вони все
одно щоразу інші, смачні й апетитні.
Щодо експериментів, так вони також є вишневого кольору, як і вареники,
і також iз буряку. І так само оригінальні і
смачні. Рецепт підглянули у киянки Віки
Тішевської, сподобалося! Обов’язково
приготуйте! Потрібно: борошно пшеничне — 2 склянки, цукор — 2 столові ложки, ряжанка — 50 мл, сіль — чайна ложка, молоко — 1,5 склянки, яйце, буряк —
200 г, олія соняшникова — 50 мл.
Буряк відварити або спекти до готовності. Порізати шматочками. Додати буряк в молоко. Подрібнити за допомогою
блендера. Додати яйце і ряжанку. Додати сіль, цукор і борошно. Добре перемішати. Залишити в спокої млинцеву масу на
30 хвилин.
Випікати на середньому вогні з обох
бокiв на сковороді, змащеній олією.
А ще у Віки Тішевської є не менш
оригінальний рецепт — млинці на пиві,
вони аж хрумкотять! Потрібно 2 яйця, по
склянці борошна, пива і молока, столова
ложка цукру, 4 столові ложки олії, половина чайної ложки соди, сіль за смаком.
Збити яйця, посолити, влити пиво і молоко, постійно помішуючи. Поступово додавати борошно, поки тісто не загусне. Додати цукор, олію, соду.
На сковороду наливати по дві ложки
тіста, обсмажувати по кілька хвилин з
кожного боку.

А Леся Фанда з Тернополя пропонує
приготувати зелені млинці — зі шпинату,
з куркою та грибами у вершковому соусі.
На тісто потрібно: збити у блендері пучок
шпинату, додати 3 яйця, столову ложку борошна, 50 мл олії, чайну ложку цукру, 0,5
чайної ложки солі й 0,5 л молока.
Начинка: куряче філе (300 г), 300 г
печериць, цибулина, вершки або жирна сметана (100). Цибулю підсмажити
півкільцями, додати порізане дрібними кубиками філе, смажити 5 хвилин.
Потім додати нарізані печериці, готувати ще хвилин 5. Наприкінці додати сметану, сіль, перець за смаком, потримати
на вогні до загустіння сметани. Закрутити млинці.
Млинці з маком узагалі не вимагають ні коментарів, ні припрошень. Авторка нашого рецепту — Яніна Іванько —
зізнається, що їй їх вдалось сфотографувати тільки тому, що, коли готувала, вдома нікого не було.
Універсальне тісто для млинців (годиться для солодких і солоних начинок):
на склянку борошна потрібно склянку молока, яйце і столову ложку олії. Тісто виходить рідке. Наприкінці необхідно додати олію, але просто перемішати, не збиваючи. На поверхні будуть видні маленькі
кружальця олії, так повинно бути. Якщо
немає спеціальної сковорідки для млинців, перед випіканням змастіть сковорідку олією, зовсім трохи. Потім робити цього не потрібно, олія, яка міститься в тісті,
не дасть прилипати млинцям. Пекти з
обох бокiв по хвилині.
Начинка: запарити окропом двi жмені
родзинок, мак перемолоти в кавомолці,
додати цукор (10 столових ложок маку і
вдвічі менше цукру), зсипати у каструльку, долити молока, щоб стало рідке, випарити трохи на малому вогні зайву рідину (мак стане м’якішим), додати промиті
родзинки, зняти з вогню, через пару хвилин додати одне яйце.
На млинець намащувати десь зі столову ложку начинки, загортати рулетиком і складати в змащену маслом форму.
Потім накрити форму фольгою і поставити на 15-20 хвилин у гарячу духовку. Найкраще смакує зі сметаною.
Смачної Масниці! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО 2018

СПОРТ
Андрій Павелко
президент Федерації футболу України
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«Ми будемо відстоювати Україну, цілісність футбольної України.
І це головне, щоб ми у своїй історії не допустили футбольного сепаратизму».

■ ІГРИ-2018

«Медальний хід» тільки сниться
Вітчизняні олімпійці в Пхенчхані демонструють вельми скромні результати, яких не завжди вистачає
для потрапляння до фінальних стадій змагань
Григорій ХАТА
Перед стартом Олімпіади-2018 Україна отримала два діаметрально протилежні
за емоційним забарвленням прогнози щодо
можливого медального ужинку на зимових
Іграх у Пхенчхані. Якщо експерти знаного видання напрогнозували вітчизняним
олімпійцям три нагороди, то авторитетна
аналітична компанія Gracenote із США обмежилися лише однією олімпійською відзнакою для «синьо-жовтих».
В обох випадках аналітики були переконані, що свою «обов’язкову» медаль українська збірна візьме в жіночій біатлонній
естафеті. При цьому, як розраховували в
«АП», можуть також «вистрелити» в Південній Кореї й біатлоністка Анастасія Меркушина, котра, за прогнозами, мала зійти
на бронзову сходинку п’єдесталу в спринті, та фристайліст Олександр Абраменко,
котрому після шостого місця на Олімпіаді2014 в Сочі експерти «намалювати» бронзове майбутнє в Пхенчхані.
Однак після стартових гонок біатлоністів стало зрозуміло, що в «Ассошіейтед Пресс» видали для українських олімпійців дуже оптимістичний прогноз, адже
ні у спринті, ні в наступній за ним гонці переслідування наші «стріляючі лижники»
навіть близько не претендували на медалі.
Дивлячись на не надто приємні результати вітчизняних біатлоністів у Пхенчхані, колишній член національної чоловічої збірної з біатлону Андрій Дериземля побоюється, аби весь їхній виступ на Іграх-2018 не перетворився на одну велику
«помилку».
Перед Олімпіадою, на заключних перед
Григорій ХАТА
Попри взаємні звинувачення
в небажанні швидко розставити
точки над «і», аж зовсім надовго
затягувати вирішення «маріупольської справи» у Спортивному арбітражному суді Лозанни
учасники конфлікту не стали.
Свій вердикт у протистоянні,
де по різні боки постали Федерація футболу України та футбольний клуб «Динамо», САС
скоріше за все, винесе в найближчі 7-10 днів. Саме стільки
часу, як каже генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький,
посилаючись на судову практику, знадобиться суддям після завершення слухань для винесення фінального рішення.
Цікаво, що вирішити в суді
всі справи за один день — як
планувалося — сторонам не
вдалося. Розпочавши слухання 12 лютого, виступи доповідачів затягнулися до глибокої
ночі. Своє ж рішення щодо оголошення вердикту юристи САС
оголосили вже наступного дня.
Очевидно, затримка подібного роду стала наслідком чималої
кількості свідків, які з’явилися
з України до Лозанни. Відстоювати інтереси ФФУ, контрольно-дисциплінарний комітет
котрої, нагадаємо, присудив
технічну поразку «Динамо» за
неявку на матч сьомого туру
поточного ЧУ проти «Маріуполя», до Швейцарії прибули
президент організації Андрій
Павелко, керівник ПФЛ Сергій Макаров i генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

❙ Конкурувати з «гуру» гірських лиж у Пхенчхані українські спортсмени не можуть.
❙ Фото з сайта olympic.org.
Іграми етапах Кубка світу, важко було не
помітити спад у результатах наших «стріляючих лижників». Утім у тренувальному таборі «синьо-жовтих» переконували,
що все йде за планом. Хоча хвороба Підгрушної, котра перетворила її з лідера на
умовно запасну, відсутність на трасі в перших олімпійських гонках Юлії Джими,
котра на старті сезону демонструвала «медальний хід», відверто низькі результати
інших членів команди в спринті та «персьюті», не можуть не наштовхувати на
«безмедальні» думки. Проте своє останнє
слово українські біатлоністи й біатлоністки все ж не сказали. Вся надія на естафету.
Жіноча — 22 лютого, чоловіча — на день
пізніше. Час виходу на старт іншої нашої
медальної надії — лижного акробата Олек-

сандра Абраменка — 17 лютого, коли відбудеться кваліфікація у чоловіків-фристайлістів.
Поки ж доводиться стежити за скромними здобутками інших наших «зимовиків». Приміром, колега по цеху Абраменка — майстриня могулу Тетяна Петрова через падіння не змогла пробитися до фіналу.
Так само не зміг повністю пройти змагальну програму в своєму виді — суперкомбінації — наш гірськолижник Іван Ковбаснюк. Показавши в першій частині змагань
— швидкісному спуску — 57-й час, у слаломі представник Закарпаття не зміг дістатися фінішу.
Поза вирішальною фазою змагань опинилися й двоє наших саночників, яким після трьох заїздів не вдалося пробитися до

«топ-20». У підсумку, Антон Дукач — 23й, Андрій Мандзій — 40-й. Не буде в олімпійському санному фіналі й наших дівчат
— Олени Шумової та Олени Стецьків. Абсолютно символічною вийшла участь наших лижників у класичному спринті. Марина Анцибор, Тетяна Антипенко, Олексій Красовський, Андрій Орлик — усі вони
далі кваліфікації не пройшли.
Щодо лідерів медального заліку, то
після чотирьох днів змагань найбільше
«золота» — по чотири відзнаки — виграли німецькі та голландські олімпійці.
При цьому у переможців загального заліку Олімпіади в Сочі-2014 — росіян, які,
нагадаємо, в Пхенчхані виступають від
нейтральним прапором, — одне «срібло»
та дві «бронзи». ■

■ ФУТБОЛ

Час на роздуми
У Спортивному арбітражному
суді завершилося слухання
«маріупольської справи»
Сторону української прем’єрліги, безпосередніми учасниками котрої є задіяні в справі
футбольні клуби, представляли як свідки президент «Вереса» Олексій Хахльов, віце-президент «Ворскли» Олег Лисак
та віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін. При цьому
за «Динамо» в суді свідчили (!)
перший віце-президент ФФУ
Олександр Бандурко та один із
віце-президентів цієї ж організації Юрій Кочетов, а також
член виконкому ФФУ Артем
Франков. Прибув на засідання
САС й особисто власник «Динамо» Ігор Суркіс.
Протестуючи в Спортивному
арбітражі проти постанов КДК
ФФУ та апеляційної інстанції
щодо технічної поразки, юристи «Динамо», як і раніше, вочевидь опиралися на зібрані влітку — незадовго до дня (26 серпня), коли мав відбутися їхній візит на береги Азову — офіційні
документи, в яких, за словами
клубних функціонерів, ішлося про те, що силові структури
не можуть надати динамівцям

у Маріуполі абсолютних гарантій безпеки. Водночас представники національної федерації
продовжували стояти на своєму: у Маріуполі грали всі клуби, за винятком динамівського.
Відтак позиція «біло-синіх» —
повністю деструктивна й підриває засадити єдиної футбольної
сім’ї України.
«Ми будемо відстоювати
Україну, цілісність футбольної
України. І це головне, щоб ми у
своїй історії не допустили футбольного сепаратизму», — напередодні судового засідання в
коментарі каналу «Футбол» заявив президент ФФУ Андрій
Павелко.
Представник «групи підтримки» ФФУ — голова федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, котрий раніше неодноразово критикував
ультимативну позицію динамівського клубу щодо його небажання їхати до Приазов’я, —
продовжив гнути свою лінію й
у Лозанні. «В очах Ігоря Суркіса та й інших свідків я побачив невпевненість та, що голо-

❙ Остаточну крапку в не зіграному влітку матчі між «Маріуполем»
❙ та «Динамо» має поставити Спортивний арбітражний суд Лозанни.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
вне, я відчув, що їм соромно за
те, що вони зробили й приїхали (до САС) ганьбити Україну»,
— із-під стін Спортивного арбітражу написав на своїй сторінці
у «Фейсбуці» пан Журавльов.
У відповідь на це динамівський
представник Артем Франков не
промовчав: «Що за псевдофункціонер! Він горланить про Україну та її інтереси, обзиває людей сепаратистами, кидається
лозунгами про єдність та цілісність, а сам своїм виглядом та
поведінкою паплюжить країну
та її народ по повній програмі».

Щодо самого вердикту Спортивного арбітражу, то всі учасники судового процесу чекатимуть його, затамувавши подих,
адже на сторону, що програє,
обов’язково виллється чимала
порція критики. ■

■ ХРОНІКА
Волейбол
Кубок ЄКВ. Жінки. 1/8 фіналу.
Матч-відповідь. «Хімік» (Україна) —
«Палмберг» (Німеччина) — 1:3 (25:22,
13:25, 18:25, 18:25). Перша гра — 0:3. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Я закохалася»...
Про магічні слова і смисли у творчості письменниці Марії Морозенко, цьогорічної лауреатки премії імені
Лесі Українки

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО 2018

■ ДИВАКИ

Гроші на вітер
Ніколас Кейдж опинився
на межі банкрутства
Кажуть, що лише жінки не
здатні контролювати себе під
час екскурсій магазинами і можуть за раз спустити з рахунків
суми з енною кількістю нулів.
Але і серед зірок-чоловіків трапляються ще ті марнотратники.
Яскравий приклад — культовий кіноактор, зірка фільму
«Скарби нації» Нiколас Кейдж.
За повідомленням західних
таблоїдів, із його колишніх 150мільйонних статків нині на рахунках лишилося заледве 25
мільйонів. А все — через пристрасть до оригінальних покупок. Зокрема, свого часу він
придбав за 3,45 мільйона доларів будинок iз привидами в
Новому Орлеані (а крім нього, в актора є іще 14 маєтків у
різних штатах США). Також у
колекції Кейджа є автомобіль
Lamborghini 1971 року випуску,
який колись належав іранському шахові, засушені голови афНата НЕТУДИХАТА
Найкращий спосіб знищити речові докази — їх з’їсти. Це
знають усі шанувальники детективів та пригодницьких фільмів.
Щоправда, це не завжди рятує,
бо природа людського організму
така, що сторонні речі там довго не затримуються. Тож, проявивши наполегливість і терпіння, їх можна роздобути. Особливо, якщо справа цього вартує.
А от поліцейські міста Харлоу, що у графстві Ессекс, втрапили у халепу, коли вирішили довести провину чоловіка, затриманого за підозрою в торгівлі важкими наркотиками. Перед тим, як
бути схопленим, він засунув до
рота упаковку з порошком і проковтнув її. Але поліцейські вирі-

риканських пігмеїв та інші неординарні штуки.
Щоправда, з деякими покупками акторові явно не пощастило. Дізнавшись, що в Леонардо Ді Капріо є скелет тиранозавра, Кейдж на чорному ринку
за кругленьку суму придбав череп динозавра. Але той виявився краденим, і артефакт довелося повернути монгольському
уряду. Ще сумнішою була доля
колекції коміксів про Супермена, придбаної за 1,6 мільйона доларів — її просто вкрали.
Не склалося і з міні-зоопарком,
який Кейдж упродовж багатьох
років намагався тримати у себе
вдома — екзотичні кобри, акула, крокодил та восьминіг у неволі просто не вижили.
Тепер 54-річний актор хапається за будь-яку роботу,
щоб покрити борги. Добре, що
пропозицій вистачає. Але все ж
таки, може, варто бути обачнішим із грошима, доки вони ще
є? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №18

❙ Ніколас Кейдж.

■ БУВАЄ...

Доведіть, якщо зможете
У Британії поліцейські три тижні чекають,
доки злочинець сходить до туалету
шили не відступати і заарештували підозрюваного, сподіваючись рано чи пізно отримати докази його злочину. Місцевий суд
видав дозвіл на затримання протягом тижня.
Утім, минає уже третій тиждень, а підозрюваний ніяк не
може сходити до туалету. Чи то
від страху, чи то від сили волі. А
поліцейські лише руками розво-

дять і знову йдуть до суду з проханням дозволити ще на день
продовжити затримання, при цьому регулярно публікуючи звіти у
Твіттері, повідомляє британська
газета The Telegraph.
Ця «битва титанів» уже
привернула увагу багатьох користувачів, які уважно стежать
за своєрідним «реаліті-шоу».
Одні, правда, радять для при-

швидшення процесу скористатися проносними засобами, інші
ж, співчуваючи злочинцю, пропонують відпустити його. Самі ж
поліцейські запевняють, що триматимуть чоловіка «до перемоги». Хоча їм варто було б подумати і про пошук інших доказів
вини. Бо раптом там уже все перетравилося і нічого немає? І не
такі дива трапляються. ■

■ ПОГОДА
15 лютого за прогнозами синоптиків

Курорти Карпат: хмарно, без опадiв. Славське: вночi -3...5, удень -1...+1. Яремче: вночi -3...-5, удень -1...+1. Мiжгiр’я:
вночi 0...-2, удень +2...+4. Рахiв: 0...-2, удень +2...+4.
13 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
24 см, Стрий — 23 см, Славське — 21 см, Плай — 69 см,
Мiжгiр’я — 9 см, Рахiв — 1 см, Долина — 25 см, ІваноФранкiвськ — 20 см, Яремче — 26 см, Коломия — 23 см,
Пожежевська — 72 см.

під дзьобом птахів, у який спочатку
потрапляє зерно чи інша їжа. 4. Внутрішня частина горіха. 5. Сорт винограду і біле вино з нього. 6. Механічний
воїн, з яким після Донецького аеропорту порівнюють українських бійців.
8. Яловичина, вирізана з міжреберної частини туші. 10. Річниця трагедії.
11. Великий олень з гіллястими рогами. 15. Селище біля Донецька, опорний пункт захисників Донецького аеропорту. 17. Відомий східний правитель і вчений, онук Тамерлана. 19.
Тимчасово виконуючий обов’язки монарха на час хвороби, відсутності чи до
його повноліття. 23. Широкий ремінь
для тягнення чи перенесення вантажів. 25. Казахський звичай взаємодопомоги, толока. 26. Старовинна іспанська срібна монета. 27. Республіка у складі Російської Федерації. ■
Кросворд №17
від 13 лютого

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг. Вiтер схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi -4...-6, удень -1...+1.

По горизонталі.
3. Сільськогосподарська машина,
що сильним струменем повітря очищає
зерно після обмолоту. 6. Магічна річ,
яка допомогла солдатові здобути принцесу в однойменній казці Ганса Християна Андерсена. 7. Хвороба кісток, характерна викривленням ніг чи хребта.
9. Механічний пристрій для відтворення звукозапису, попередник програвачів. 12. Розрекламоване печиво,
яке перед тим, як з’їсти, треба вмочити
в молоко. 13. Міфічне місто, яким правив цар Пріам. 14. Музична спеціалізація батька дитини Кайлі Дженнер.
16. Французький композитор, автор
опери «Фауст». 18. Партійна приналежність прем’єр-міністра Тимчасового уряду Росії Олександра Керенського. 20. Бальний танець, особливо популярний на Віденському балі. 21. «...
мої, ... мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?» (Тарас
Шевченко). 22. Давньоруський князь,
що, за легендою, загинув від укусу
змії. 24. Навіс для захисту від сонця
чи дощу. 28. Малюнок, що зображує
лише контур предмета, розмальовка. 29. Юридична кваліфікація Андрія Федура, Сергія Власенка чи Віктора Медведчука. 30. Військове звання молодшого командного складу в
російській царській армії.
По вертикалі:
1. Національна валюта Казахстану. 2. Заміський будинок. 3. Мішечок

мінлива
хмарність

Захід

-2…-7
+2…-3

-2…-7
+2…-3
Схід

хмарно

Центр

-2…-7
+2…-3

-2…-7
+2…-3

дощ
сніг

Південь +2…-3
0…+5
дощ,
гроза
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Я обприскала всю картоплю
дустом, а через годину пішов дощ. Як
думаєте, здохнуть жуки чи ні?
— Здохнуть жуки чи нi — точно
не знаю, але того здоров’я, що мали,
вже не матимуть.
***
Зустрілися дві самотнi жiнки.
Перша:
— Іду я вчора вночі темною вулицею, раптом бачу попереду чоловічий
силует! Я й побігла. Друга:
— Догнала?
***
По радіо повідомили, що з в’язниці
втік небезпечний злочинець. Наступного дня повідомили, що злочинець доб-

ровільно повернувся до в’язниці. Набігли журналісти, запитують:
— Чого ви повернулися назад?
— Під ранок прийшов додому, а
мені дружина каже: «Ти де вештався?
По радіо ще о шостій вечора сказали,
що ти втік!».
***
Сидить ворона на дереві, сир у
дзьобі, повз лисиця йде. Ворона думає: «Зараз підійде, почне пiдлещуватися». А лисиця озирнулася, вибрала велике поліно i вдарила ним ворону. Ворона впала, сир випустила, лисиця його вхопила i втекла.
Ворона: «Нічого собі байку скоротили».
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