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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн. 

1 € = 33,64 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Зіграти ікону — 
і не померти 
Спеціальний репортаж «України молодої» з кінофеситвалю Берлінале-2018 
стор. 12 »

Задля отримання кредитів 

МВФ влада, ймовірно, створить 

«західний» Антикорупційний 

суд та підніматиме вартість газу 

для населення. Але не одразу, 

а на 2-3 % щомісяця, 

починаючи з квітня 
стор. 8 »

Маневр від дефолту Мішель Терещенко: Я хочу, 
щоб ми жили по-новому у 

Глухові, а не в Польщі 
Нащадок роду меценатів — про 

свій досвід боротьби з корупцією 

та перспективи розвитку України 
стор. 4 »

Сепаратисти 

«ОРДЛО» 

як гарматне 

м’ясо
стор. 6—7 »

«Ваффен СС»:  
росiйський варiант

68-й Берлінський міжнародний кінофестиваль проходитиме до кінця тижня. Для глядачів і журі ще багато роботи.  ❙
Дебютний повнометражний художній фільм української режисерки Марисі Нікітюк «Коли падають дерева» показали в секції «Панорама». Світова прем’єра стрічки відбулася в ніч на середу.  ❙
Фото з сайта berlinale.de. ❙
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«Рибне виробництво повністю залежало від подачі води по Північнокримському каналу. 
Ще шість років тому наш рибокомбінат входив до п’ятірки найпотужніших виробництв України, 
а відтепер — руйнується просто на очах через нестачу прісної води...»

Микола Розмислов, керівник СП «Кримрибокомбінат» 

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 На Донбасі протиборчі сторони 
продовжують рухатися в напрямку 
одна до одної, попереджає перший 
заступник глави Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
 «Факт залишається фактом, що 
сторони продовжують рити траншеї, 
фактом є те, що сторони продовжу-
ють рухатися в напрямку одна до од-
ної ближче й ближче. Фактом є й те, 
що сторони давно вже утримують оз-
броєння в тих місцях, де воно не по-
винно бути. І факт у тому, що обидві 
сторони продовжують мінування, не-
зважаючи на їхнi обіцянки, які вони 
взяли ще у вересні 2014 року», — ска-
зав пан Хуг під час брифінгу в окупо-
ваному Донецьку.
   У свою чергу, речник Міноборо-
ни з питань АТО Дмитро Гуцуляк на-
голошує, що впродовж минулого по-
неділка внаслідок ворожих обстрілів 
позицій ЗСУ загинув один українсь-
кий військовослужбовець 1989 року 
народження, ще четверо бійців отри-
мали поранення і травми: двоє — під 
час обстрілу, двоє — внаслідок під-
риву на вибухівці. Усіх було еваку-
йовано до військових мобільних гос-
піталів, стан здоров’я одного з наших 
захисників оцінюють як важкий. Ще 
трьох — задовільний. Наразі вони от-
римують усю медичну кваліфіковану 
допомогу.

  Загалом, за словами пана Гуцу-
ляка, зафіксовано 12 прицільних 
ворожих обстрілів у бік позицій ук-
раїнських військових. Було випуще-
но близько 20 снарядів iз мінометів 
калібру 120 мм та близько 30 мін — 
iз калібру 82 мм.
  Зокрема, на донецькому напрям-
ку в Жованці внаслідок обстрілу бо-
йовиків згорів житловий будинок. 
«Рашисти стріляли трасуючими ку-
лями з великокаліберного кулемету, 
навмисно цілячи по житлових будин-
ках», — написав на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi» голова Донецької облас-
ної військово-цивільної адміністра-
ції Павло Жебрівський.
 І зазначив, що, коли один iз бу-
динків загорівся, мешканці Жован-
ки намагалися приборкати пожежу 
до приїзду ДСНС, працювали під 
кулями, ховаючись під фундамент, 
але врятувати будинок не змогли. 
На щастя, ніхто з людей не постраж-
дав. ■

ГРОШІ

Хто дає нитки 
на Юлину 
сорочку? 
Пенсіонери більше 
не підтримують Тимошенко 
внесками 
Інф. «УМ»

 Упродовж минулого 2017 року фізичні 
особи припинили спонсорувати всеукраїнсь-
ке об’єднання «Батьківщина». Такого виснов-
ку дійшли журналісти програми «Наші гро-
ші з Денисом Бігусом», проаналізувавши фі-
нансові звіти партії за чотири квартали 2017 
року. Згідно з фінансовим звітом, з лютого 
2017-го партія «Батьківщина» не отримала 
жодного добровільного чи членського внеску 
від фізичних осіб. Водночас у 2016 році таких 
внесків було на 7,5 мільйона гривень. При-
наймні так стверджували в самій партії, де-
кларуючи серед доходів у 2016 році внески ок-
ремих громадян. Кошти нібито надавали без-
робітні, пенсіонери, медики, освітяни. 
 Останні 630 тисяч внесків «від пенсіонерів 
і безробітних» «Батьківщина» отримала на 
початку 2017 року. Тож упродовж практично 
всього року партію, за даними звіту, фінансува-
ли компанії, пов’язані з керівником київсько-
го обласного осередку ВО «Батьківщина» Кос-
тянтином Бондарєвим. Ці компанії надіслали 
партії загалом понад 1,7 мільйона гривень. Так 
ТОВ «Агроконтакт», яким керує екс-помічни-
ця Бондарєва Світлана Тараненко, тричі вне-
сло пожертви на 445 тис. 900 грн. Інша фірма 
Тараненко — «Квік-Принт» — докинула партії 
ще 398 тис. 900 грн. Компанія «Форкіада», в 
якій Тараненко була директором раніше, пере-
рахувала партії 149 тис. 950 грн. Фірма «Іліор» 
пожертвувала «Батьківщині» 147 тис. 000 грн. 
(керівником є колишній працівник ТОВ «Тор-
говий дім «Бондарєв»). 
 Нагадаємо, рік тому активісти громад-
ського руху «Чесно» з’ясували, що частина 
«донорів» партії — тих-таки «безробітних, 
пенсіонерів, медиків, освітян» — нічого не 
знають про сплату внесків на рахунки «Бать-
ківщини». А в червні 2017-го, як повідомляє 
«УП», навіть було відкрито кримінальне про-
вадження щодо недостовірних даних у фінан-
совому звіті партії. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Режим колишнього лівійського диктатора Каддафі ні-
бито фінансував президентські кампанії в Україні, Фран-
ції та США. Про це повідомляє видання Asharq Al Awsat, 
штаб-квартира якого розташована в Лондоні, передає 
«Європейська правда». Газета стверджує, що уряд Кад-
дафі виділив 4 млн. євро на кампанію Юлії Тимошен-
ко, яка балотувалася на виборах в Україні в 2010 році. 
Близький помічник з оточення Саїфа Аль Іслама — сина 
Каддафі — розповів на умовах анонімності, що особис-
то передав кошти на кампанію Тимошенко. «Ми вируши-
ли на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту 
Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав 
тодішній віце-прем’єр України», — сказав він. У прес-
службі «Батьківщини» спростували інформацію, нада-
ну виданням, як таку, що не відповідає дійсності. Також 
у публікації Asharq Al Awsat стверджується, що Кадда-
фі витратив майже 50 млн. євро на фінансування прези-
дентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році. 

■

■

 Втрачену карту водія для цифрового та-
хографа UAD0000113651000 на ім’я Єрьо-
менка Анатолія Михайловича вважати не-
дійсною.

* * *
 Втрачену карту водія для цифрового та-
хографа UAD0000060116001 на ім’я Негої-
ца Сергія Володимировича вважати недійс-
ною.

Ірина КИРПА

 Ангажований Кремлем 
юрист намагався вивідати ін-
формацію про реальний стан 
справ на Північнокримсько-
му каналі. Документацію під 
грифом «секретно» забажав 
отримати адвокат, найнятий 
захищати в судовому поряд-
ку інтереси так званого очіль-
ника Республіки Крим Сергія 
Аксьонова, депутата Держду-
ми Росії Наталії Поклонської 
та голови Державної Ради 
Республіки Крим Володими-
ра Константинова, які вирі-
шили об’єднатися, адже про-
блему водопостачання Кри-
му за три з половиною роки 
їм так і не вдалося вирішити. 
Щорічно анексований півос-
трів зазнає збитків, які обчис-
люються мільйонами рублів, 
через брак прісної води.
 — Адвокат звернувся до 
нас, щоб отримати інформа-
цію та матеріали щодо при-
пинення водопостачання 
тимчасово окупованих тери-
торій Автономної Республі-
ки Крим, — розповів дирек-
тор Департаменту екології та 
природних ресурсів Херсон-
щини Юрій Попутько. — Я 
помітив, що прізвища, іме-
на, а також по батькові осіб, 
яким захисник намагаєть-
ся надати допомогу, схожі з 
даними осіб, причетних до 
анексії Автономної респуб-
ліки Крим країною-агресо-
ром Російською Федерацією. 
Отже, мною було прийнято 
рішення негайно перенапра-
вити цей запит до Головно-
го управління Служби без-
пеки України в Автономній 
Республіці Крим. Від себе 
особисто я хотів би поради-
ти цьому адвокату бути  роз-
бірливішим у виборі клієн-
тів. Також я сподіваюся, що 
в подальшому він щиро спів-
працюватиме з працівника-
ми правоохоронних органів 
при виконанні покладених 
на них завдань щодо забезпе-
чення територіальної ціліс-
ності України від зазіхань 

країни-агресора.
 Нагадаємо, що водопоста-
чання півострова Крим пріс-
ною водою з території Хер-
сонщини було припинено на-
весні 2014 року шляхом пере-
криття Північнокримського 
каналу. Понад 60 відсотків 
фермерських господарств 
окупованого півострова збан-
крутували, багато стратегіч-
но важливих для Криму під-
приємств були змушені зупи-
нити свою роботу.
 Так, директор спільно-
го підприємства «Кримри-
бокомбінат», розташовано-
го в місті Красноперекопськ, 
визнав, що підвідомче йому 
виробництво внаслідок цьо-
го зазнало збитків на десят-
ки мільйонiв рублів. Красно-
перекопський рибокомбінат 
став першим підприємством 
Криму, яке зважилося суди-
тися з владою України.

 — У наших штучних во-
доймах ще за часів Радянсь-
кого Союзу вирощували ко-
ропів, товстолобиків, білих 
амурів та карасів, але риб-
не виробництво повністю за-
лежало від подачі води по 
Північнокримському кана-
лу, — розповів керівник СП 
«Кримрибокомбінат» Мико-
ла Розмислов. — Ще шість 
років тому наш рибокомбі-
нат входив до п’ятірки най-
потужніших виробництв 
України, а відтепер — руй-
нується просто на очах через 
нестачу прісної води... 
 Адміністрація підпри-
ємства передала позовну за-
яву до Господарського суду 
Києва. Претензії висували-
ся до управління Північно-
кримського каналу, а також 
профільного відомства — Де-
ржавного агентства з водних 
ресурсів України, співробіт-

ники якого приймали рі-
шення про перекриття води 
в 2014 році. Одна тільки ця 
компанія бажає відшкодува-
ти збитки на 53 мільйони руб-
лів! А загальна сума збитків у 
цілому по Криму перевищує 
десять мільйонів доларів.
 Відомо, що найняті посі-
паками Кремля адвокати ак-
тивно працюють і з іншими 
фермерами та підприємця-
ми анексованого півострова 
для того, щоб подати позов-
ні заяви до держави Украї-
на у міжнародні інстанції, у 
тому числі й до Європейсь-
кого суду із прав людини у 
Страсбурзі. Однак окупантів 
чекає серйозне розчаруван-
ня: рiч у тому, що міжнародні 
організації не визнають Крим 
територією Російської Феде-
рації, тому жодну позовну за-
яву від окупантів досі так і не 
було розглянуто. ■

ОГОЛОШЕННЯ■

«КРИМНАШ»

У горлі пересохло? 
Влада Херсонщини отримала адвокатський запит щодо 
припинення Україною подачі прісної води анексованому 
півострову

■

НА ФРОНТІ

Трасуючими по хатах
Бойовики продовжують обстрілювати не лише 
позиції ЗСУ, а й будинки мирних мешканців

■

ДО РЕЧІ

  Після прийняття політичного рішення про 
миротворчу місію ООН на сході України її роз-
гортання займе щонайменше 6-10 місяців, за-
явив у прямому ефірі «Свободи слова» глава 
МЗС України Павло Клімкін.
  За його словами, цей процес повинен від-
буватися в кілька стадій: «Важливо, щоб це від-
бувалося так, щоб Росія не могла це заморози-
ти на якомусь етапі й використати для тиску на 
нас і на Захід. Це має бути не географічна ло-
гіка — з лінії дотику й далі, а функціональна. 
Спочатку жорстка безпека, потім уся безпека, а 
потім тільки підготовка до наступних виборів і 
якийсь політичний компонент».
  Клімкін підкреслив, що старт миротвор-
чої місії на Донбасі має розпочатися лише піс-
ля виходу російських військ iз тимчасово оку-
пованих територій на сході України. «Будь-які 
інші опції — це замороження. А замороження 
— це ситуація, яка вибухне в будь-яку секун-
ду, і Росія, безумовно, використає це», — ре-
зюмував дипломат.

■

Прiсної води для Криму в України немає i поки що не буде.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На Харківському державному 
авіапідприємстві (ХДАВП) відкри-
ють ділянку з виробництва пласти-
кових вікон для житлового секто-
ру. Цей крок, на перший погляд, 
здається не надто вдалим комп-
ромісом між профільним будів-
ництвом літаків і повним занепа-
дом машинобудівного гіганта. Але 
тут поставили завдання вижити за 
будь-яку ціну й системно реалізо-
вують стратегічну мету. 
 Минулого року після дворіч-
ного простою на заводі віднови-
ли практику ремонту і технічного 
обслуговування своїх «АНів», що 
наразі експлуатуються в різних 
країнах світу. А також налагоди-
ли виробництво запасних частин 
до авіаційної техніки. Заводчанам 
вдалося освоїти випуск і непро-
фільної продукції — траків для 
гусеничної військової техніки, 
тому розширення списку додатко-
вих проектів логічно вписується в 
ухвалену стратегію відродження 
ХДАВП. 
 Завдяки антикризовим заходам 

менш ніж за рік заводу вдалося від-
новити базові виробничі активи, 
погасити 300 тисяч гривень боргу 
з комунальних платежів i випла-
чувати поточну заробітну плату. 
На підприємстві знову є електро-
енергія та вода, що були перекриті 
через велику недоїмку. Вдалося та-
кож запустити цех механічної об-
робки, ковальсько-механічний та 
ливарний цехи, що простоювали 
довгi чотири роки. 
 До випуску непрофільної про-
дукції тут ставляться як до певної 
традиційної практики. Редактор 
заводської багатотиражки Олек-
сандра Ляшенко пригадує час, 
коли на ХАЗі випускали багато 
предметів ширвжитку з «відходів 
основного виробництва». «У нашій 
їдальні були алюмінієві каструлі, 
миски з «нержавійки», виготов-
лені із залишків металу, — каже 
вона. — Для обшивки літаків вико-
ристовувалася дюраль, а з цих від-
ходів робили доїльні апарати, бідо-
ни для сільського гос подарства. У 
воєнні 43-45-й роки на ХАЗі виго-
товляли косарки, а в 70-х — куку-
рудзосушки, візочки для малюків, 
шезлонги, розкладачки, похідні 

столики і стільці, садові сходи, ди-
тячі санки та іграшки і навіть га-
зові печі».
 Плани повернутися до випус-
ку літаків на підприємстві теж є. 
Цьому сприятиме давно очікувана 
поступка від Кабміну, який звіль-
нив підприємства авіагалузі на сім 
років від сплати податків. «Це рі-
шення — винятково позитивне, — 
прокоментував ситуацію директор 
Департаменту фінансів ХДАВП 
Богдан Козлов. — Зміни передба-
чають, що вивільнені кошти (суми 
податку, які не сплачуються до 
бюджету та залишаються в розпо-
рядженні платника податку) ви-
користовуватимуть на науково-до-
слідні та дослідницько-конструк-
торські роботи з літакобудування, 
створення чи переоснащення ма-
теріально-технічної бази, збіль-
шення обсягу виробництва, за-
провадження новітніх техноло-
гій. Тобто кошти залишатимуться 
на підприємстві для розвитку, для 
поточних і капітальних ремонтів, 
для інвестицій. Миттєвого ефекту 
очікувати не слід, але у довгостро-
ковій перспективі результат одно-
значно буде». ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Зведення нових станції метро в 
Харкові стало можливим завдяки 
ініціативам команди Олега Ляш-
ка у парламенті. Народний депутат 
особисто перевірив хід виконання 
робіт та подякував робітникам за 
їхню важку працю.
 «Коли розглядали держбюджет 
на цей рік, саме за нашої ініціати-
ви в ньому прописали державні га-
рантії, які дали можливість підпи-
сати інвестиційні угоди з європей-
ськими банками на 320 мільйонів 
гривень для будівництва метро у 
Харкові. Харків — свого часу сто-
лиця України, а буде ще й столи-
цею метро — покаже Києву при-
клад, де три роки метро не буду-
ють. У Харкові зводять метро на 
Олексіївку, а в Києві потрібно від-
новити будівництво метро на Троє-
щину», — підкреслив Ляшко.
 Політик поспілкувався з буді-

вельниками та вручив їм грамоти, 
премії та іменні годинники.
 «Від вас треба одне — щоб ви 
якісно і професійно виконували 
свою роботу. У Харкові має бути 
найкраще метро не тільки в Ук-
раїні, а й у Європі. Щоб харків’яни 
не чекали «маршруткi» по кілька 
годин, а їздили на швидкому та 
комфортному транспорті. А щоб 
вам краще будувалося, привіз вам 
премії. Суми поки невеликі — 
коли стану Президентом, будуть 
більші!» — звернувся до робітни-
ків лідер РПЛ.
 Команда Радикальної партії ви-
била гроші з бюджету не тільки на 
метро, а й на заклади освіти Харко-
ва. Олег Ляшко переконаний, що 
інвестиції в освіту — це фундамент 
майбутнього країни.
 «Харківську гімназію №1 не 
ремонтували 60 років. Тому для 
навчального закладу ремонт ак-
тової зали та їдальні — це історич-

на подія. Наша команда добилася 
виділення на це коштів у минуло-
му році. Але ми продовжуємо допо-
магати — на цей рік плануємо ре-
монт фасаду будівлі. Щоб 400 дітей 
вчилися у хороших умовах, вигра-
вали олімпіади і прославляли Ук-
раїну. Черчилль під час війни ка-
зав: «За що ми тоді воюємо, якщо 
не буде фінансуватися культура та 
освіта?» Так само і я питаю, яке 
майбутнє чекає Україну без роз-
витку науки та ставки на молодь?» 
— наголосив народний депутат.
 На зустрічі з колективом лідер 
РПЛ розповів, чому добивається 
підвищення зарплат учителям.
 «Які б гарні не були приміщен-
ня шкіл, але українські вчителі от-
римують мізерні зарплати. Це не-
справедливо! Чим вчитель гірший 
від антикорупціонерів, суддів чи 
прокурорів, які отримують по 300 
тисяч на місяць? Усе починається 
з учителя. Тому ми добиватимемо-
ся, щоб робота вчителя достойно 
оцінювалась», — запевнив народ-
ний депутат. Педагоги його повніс-
тю підтримали і подякували за до-
помогу. 
 Ще одне досягнення команди 
Ляшка — збільшення державного 
фінансування на ДСНС та підви-
щення зарплат рятувальників. 
Політик зустрівся з харківськими 
пожежниками і подякував за важ-
ку працю. Місцевим частинам пе-
редали шість нових автомобілів, а 
працівників нагородили подяками 
і годинниками.
 «Цього року ми добилися виді-
лення 90 мільйонів гривень на до-
будову житла по всій країні, ви-
били 600 мільйонів на нові ма-
шини і 400 мільйонів на пожежні 
вертольо ти, підняли мінімальну 
зарплату для рятувальників до 7 
тисяч гривень. За всю історію не-
залежності такого не було, щоб мі-
льярд гривень витратили на тех-
ніку для рятувальників. Тепер бу-
демо добиватись підвищення міні-
мальної зар плати рятувальників 
до 8 тисяч тисяч, щоб вони отри-
мували не менше поліцейських. 
Мрію, щоб хлопці  і дівчата повер-
тались додому живі та здорові з ро-
боти. Зроблю все, щоб держава гід-
но оплачувала їхню працю і захи-
щала», — розповів на зустрічі на-
родний депутат. ■

ВІДКРИТТЯ

Солодке життя
Запрацював унікальний завод 
із переробки меду
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львівська область

 У понеділок, 19 лютого, в селі Сопошин Жовківсь-
кого району відкрили перший на Львівщині завод із пе-
реробки меду та продуктів бджільництва ТзОВ «Рено-
ма». Підприємство є експортером українського меду та 
сприяє підтримці і розвитку регіональних пасічників.
 До офіційної церемонії долучився також голова 
Львівської ОДА Олег Синютка, повідомляє прес-служ-
ба ЛОДА. «Це єдине підприємство такого ґатунку в об-
ласті. Інвестиції сягають 20 млн. грн. Тут створять 50 
нових робочих місць із хорошою заробітною платою. Це 
добра опора для громади села — тут зможуть працюва-
ти люди і надходитимуть податки до місцевого бюдже-
ту»,— зазначив посадовець.
 До складу виробничих потужностей підприємства 
входить  цех приймання сировини, цех переробки меду 
та гомогенізації, склад готової продукції, механічна 
майстерня, котельня з економічними та екологічними 
котлами.
 Процес переробки меду доволі складний і трудоміст-
кий. Солодкий трунок потрапляє в цех із рук пасічника, 
після цього мед подається в камеру декристалізації, де 
розігрівається до температури 38-39 градусів упродовж 
певного технологічного часу. Згодом солодку патоку на-
ливають у ванну розкристалізації і потім насосом пере-
качують через фільтр у гомогенізатор, де він робиться 
однорідним і має однакові фізико-хімічні властивості. 
 На кінцевому етапі підприємство отримує акаціє-
вий, липовий, гречаний, соняшниковий, різнотрав’я та 
ріпаковий мед. Його експортують у Польщу, Австрію, 
Італію, Канаду. Кожна партія має експертний висно-
вок. Підприємство здатне регулярно поставляти до 1 
тис. тонн меду в рік. Проте на цьому на заводі зупиня-
тися не збираються, у планах — створення органічної 
та промислової пасіки, започаткування виробництва 
фасованого меду, налагодження виробництва іннова-
ційних лікувально-профілактичних засобів на основі 
продуктів бджільництва та екологічно безпечних пре-
паратів для бджіл. ■

■

ОРГАНИ

Випив і втратив 
квартиру 
На Київщині викрито мільйонну 
схему «віджиму» квартир 
у самотніх пенсіонерів
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Поліція затримала трьох учасників організованого 
злочинного угруповання, які налагодили схему при-
власнення майна літніх громадян. Зловмисниками ви-
явилися мешканці Бориспільського району Київської 
області — двоє чоловіків 31 та 36 років і 50-річна жін-
ка, які вже привласнили дві квартири киянки та жите-
ля міста Бориспіль. 
 Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов роз-
повів, що з початку 2017 року злочинці підшуковува-
ли самотніх пенсіонерів. Псевдоблагодійники входи-
ли в довірливі стосунки зі старенькими, поїли невста-
новленими речовинами та алкоголем. А потім обманом 
змушували віддавати документи і ставити підписи під 
дорученнями на квартири. Щоб така фіктивна «угода» 
на право заволодіння квартирами не зірвалася, аферис-
ти викрадали літніх людей і незаконно утримували на 
сусідній Чернігівщині.
 Під час обшуків у домоволодіннях аферистів вилуче-
но документи, що підтверджують факт незаконного за-
володіння правами на нерухоме майно. Наразі встанов-
лено два факти, коли в пенсіонерів відібрали квартири. 
За ними слідчим управлінням поліції Київської області 
проводять досудове розслідування. Відкрито криміналь-
ні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення 
волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) 
Кримінального кодексу України. Зловмисникам загро-
жує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 Не виключно, що жертв аферистів може бути на-
багато більше, тому поліція Київщини звертається до 
громадян повідомляти про відомі факти на спецлінію 
поліції Київщини «102». ■

■

АЛЬТЕРНАТИВА

Від ілюмінаторів до вікон
Заради порятунку заводу авіабудівники освоюють виробництво нової продукції

■

ПІДТРИМКА

Ляшко: Більше 
хорошого метро!
Харків має показати Києву приклад, як будувати 
метро, переконаний Олег Ляшко

■

Олег Ляшко приїхав підтримати харківських метробудівників.❙
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«Ми нічого не крадемо, ми все робимо 
для глухівчан»
 ■ Пане Мішелю, яка ситуація скла-
лася в Глухові? Чому виникло це про-
тистояння між головою та депутатським 
корпусом?
 — Щоб відповісти на це запитання, 
треба зрозуміти, яка ситуація була в Глу-
хові до мого приходу. Довгий час і місто, і 
Сумщина загалом  входили до сфери інте-
ресів народного депутата Андрія Дерка-
ча. Він і зараз має тут великий вплив, і 
частина депутатів міськради, які в жорс-
ткій опозиції, — це його люди.
 Ці два роки, які я на посаді, ми біль-
ше енергії тратили на протистояння з 
людьми зi старої системи, ніж на вирі-
шення проблем глухівчан. Вони звикли 
відстоювати свої власні інтереси, про все 
домовлятися, а я так не можу. Я хочу, 
щоб усе було чесно, по закону, в інтере-
сах глухівчан. От ситуація із Тетяною 
Михайлик, яка на останній сесії заяви-
ла, що вона виходить із коаліції. Я знаю, 
чому вона так робить. Вона дуже хоче 
приватизувати підвальне приміщення в 
центрі міста, яке зараз перебуває в орен-
ді спортклубу «Ринг + Татамі». Вона 
протягом півроку на кожну сесію вино-
сила це питання і все сподівалася, що ми 
віддамо їй цей будинок. Але люди кате-
горично проти. До мене приходила деле-
гація мешканців будинку, і вони каза-
ли, що хочуть, щоб там був спортивний 
клуб для дітей. І вони бояться, що після 
приватизації там буде черговий нічний 
клуб чи якась наливайка. Я розумію, що 
я даю на приватизацію той будинок — і 
вона голосує за бюджет, і ми маємо біль-
шість. Але це неправильно. Я вважаю, 
що голова має захищати інтереси глухів-
чан, а не депутатів. 
 ■ Але в місті виникла патова ситуа-
ція. Закінчується лютий, а Глухів ли-
шається без бюджету. Чого добивають-
ся ваші опоненти, блокуючи прийняття 
цього документа?
 — Вони хочуть у першу чергу дискре-
дитувати в очах глухівчан міську владу 
і мене особисто, виставити некомпетен-
тними, неспроможними навести поря-
док. Але весь цей час ми все робили пра-
вильно. Ми два роки витратили на те, 
щоб виправити те, що попередникам не 
вдавалося 15 років: із дефіцитного бюд-
жету ми вийшли на стабільне переви-
конання показників, зараз ми стабіль-
но маємо півтора-два мільйони додат-
ково щомісяця. Ми втримали місто: від-
новили каналізацію, теплоізоляцію, а 
зараз розробили бюджет розвитку. При-
чому це — без допомоги з боку держави, 
хоча «лояльні» міста отримують суб-
венції. За останні два роки з Фонду ре-
гіонального розвитку Шостка отримала 
30 мільйонів, Охтирка — 50, а Глухів та 
Конотоп — аж... по 600 тисяч. 
 Водночас у нас виникає парадоксаль-
на ситуація. У нас є гроші, і достатні — 
за січень-лютий ми отримали додатково 
14 мільйонів гривень. Але ми не можемо 
ними скористатися. І є ризик, що завтра 
ми не зможемо заплатити за пальне для 
шкільних автобусів, за ліхтарі для замі-
ни розбитих на вулицях, нам не буде за 
що купити навіть сіль для доріг, якщо 
раптом знову випаде сніг. Якщо не буде 
проплати, обленерго може відключити 
нічне освітлення — це Григоришин, а 
він друг і родич Деркача. Таким чином 

вони хочуть занурити місто в хаос і по-
казати: дивіться, ви голосували за Тере-
щенка, він вам обіцяв золоті гори, а сам 
ні на що не здатний.
 ■ Який же вихід?
 — Ми поки що не знаємо. Виникла 
ситуація, коли ні в моєї команди, ні в 
опозиції немає більшості. 50 на 50. Ми 
вивчаємо ситуацію і шукаємо шляхи ви-
ходу з кризи. Я готовий на будь-який де-
мократичний шлях, щоб змінити ситу-
ацію. Ми готові врахувати пропозиції 
опонентів, але на будь-які корупційні 
схеми я не погоджуся. Ми довели всім, 
що без допомоги Президента, без допо-
моги «губернатора» можна жити і роз-
вивати місто. Ми добилися, щоб «друзі» 
колишнього мера платили оренду, бо 
раніше цього не було. Ми нічого не кра-
демо, ми все робимо для глухівчан. Але 
це не вигідно опозиції, тому вони нама-
гаються ставити палки в колеса. 
 Можливо, ми підемо на створення 
Об’єднаної територіальної громади й 
ініціюватимемо нові вибори. Але їм це 
не вигідно. Я знаю, що днями сюди при-
їжджав Деркач і зустрічався зi своїми 
людьми, які в міськраді представляють 
фракції «Воля народу», БПП, «УКРОП» 
і «Партія простих людей», і дав вказівку 
не йти на вибори, бо це буде катастрофа. 
 ■ І що, жодного разу до вас не прихо-
дили домовлятися?
 — Люди знають мене. Це неможливо. 
Якщо мені хтось пропонуватиме хабар, 
я одразу напишу заяву в поліцію. Для 
мене навіть проблемою є книги, цукер-
ки чи алкоголь — чомусь усі вважають 
своїм обов’язком прийти до мене з «да-
рунками». Я цього дуже не люблю і кате-
горично відмовляюся. Я можу з певніс-
тю сказати, що Глухівська міська рада 
вільна від корупції.

«Правду» про мене Юрій Луценко 
отримував від свого друга Андрія 
Деркача»
 ■ Ви сказали, що новий бюджет — 
це бюджет розвитку міста. Що саме має 
змінитися в Глухові цього року?
 — У нас є додаткові гроші, і ми хоче-
мо їх використати для людей. Ми на цей 
рік заклали в бюджет капітальний ре-
монт вулиці Пушкіна. Це велика і давня 
проблема, оскільки Глухів стоїть на пе-
рехресті автомобільних шляхів, що ве-
дуть на Харків, Суми, Шостку, а об’їзної 
дороги в нас немає. Ще один об’єкт — 
Тюремний замок у центрі міста. Наразі 
це смітник і руїна. А ми хочемо зроби-
ти там літній театр просто неба, де мож-
на буде показувати вистави, робити кон-
церти. Ще 500 тисяч передбачено на ре-
монт водонапірної вежі. Ми хочемо ор-
ганізувати там музей телерадіозв’язку, 
розмістити нашу ФМ-станцію «Глухів». 
Також хочемо відкрити пам’ятник Ма-
зепі на місці, де колись був Ленін, зро-
бити освітлення в парку Шевченка.
 Є проект будівництва Центру надан-
ня адміністративних послуг. Держав-
ний фонд регіонального розвитку гото-
вий дати кошти, але треба зробити про-
ектну документацію. Є і місце під цю 
будівлю. Правда, колись давно депутат 
Деркач там збудував дитячий майдан-
чик, і депутати так само не дають нам 
права оформити цю ділянку.
 ■ Ваші опоненти закидають ще й 800 
тисяч на премію голові, тобто вам?

 — По-перше, не 800 тисяч, а 300, а 
по-друге, не для мене особисто, а для 
всього апарату міськради. І я вважаю, 
що це правильно. Люди, які там працю-
ють, а це 190 осіб, отримують по 3700-
4000 гривень. Раніше вони мали допла-
ти за рахунок корупції. Зараз я встано-
вив доплати у вигляді премій, бо вва-
жаю, що людина має заробляти гідно. А 
премію для міського голови може при-
значити тільки сесія. 
 ■ Але в інтернеті можна зустріти ба-
гато інформації, де вас прямо звинува-
чують у корупції.
 — А ви подивіться, звідки йде ця ін-
формація. В першу чергу — від колиш-
нього мера Глухова Юрія Бурлаки та 
його людей. Коли я вперше зустрів ге-
нерального прокурора Юрія Луцен-
ка на церемонії «Жінка ІІІ тисячоліт-
тя», де він був зі своєю дружиною, він 
теж мене назвав корупціонером і на мою 
скаргу, що факти корупції не розсліду-
ються, сказав, що «Вам пощастило, бо 
якщо ми почнемо розслідувати все, що є 
проти вас, то ви будете сидіти в тюрмі». 
Але я розумію, чому в нього така дум-
ка. Він усю інформацію про мене отри-
мує з вуст свого давнього друга Андрія 
Деркача. А Президент інформацію про 
мене отримує від іншого його друга і ро-
дича, свого бізнес-партнера Григориши-
на. Можна уявити, якою є ця інформа-
ція. Правда, коли я вдруге зустрічався з 
Луценком, він уже жодних звинувачень 
не висував.
 ■ Ви зверталися в Генпрокуратуру?
 — Я передав Юрію Луценку всі ма-
теріали та задокументовані факти ко-
рупції попереднього мера та його коман-
ди, зібрані нами. Досі ні прокурор об-
ласті, ні поліція навіть не бралися за ці 
справи. Кримінальних проваджень було 
відкрито дуже мало, і ті закривалися че-
рез 3 місяці. Я про це сказав Луценку під 

час зустрічі. І я добився, щоб мене прий-
няли.
 ■ Який результат зустрічі?
 — Результат дуже дивний. 29 листо-
пада я з усіма нашими матеріалами був у 
Генеральній прокуратурі. Але пройшов 
місяць, і ми 22 грудня отримали лист із 
Генеральної прокуратури, що вони нічо-
го не можуть зробити, бо всі справи за-
криті... 9 грудня. Крім однієї, яка сто-
сувалася львівського сміття.
 ■ Це тієї, де під Глуховом затримали 
дві фури?
 — Так, мене якраз не було в місті. 
А коли почалося розслідування, то 
з’ясувалося, що таких фур було 27. І 
що їздили вони до нас не один місяць. І 
поліція цьому допомагала. Заступник 
прокурора з Конотопа взявся за цю спра-
ву серйозно, їздив до Львова, спілкував-
ся з водіями (один водій сказав, що був 
15 разів у Глухові), дізнався, що ця опе-
рація контролювалася Олегом Боярин-
цевим, людиною Деркача в області, і що 
вони тримали в курсі справ «губернато-
ра». Це великі кошти: 400 тонн по 10 грн. 
за кілограм — це 4 мільйони гривень, які 
осіли невідомо в яких кишенях. 
 Так от, Генеральна прокуратура нам 
відписала, що ця справа невмотивовано 
затягується і що вони вживатимуть за-
ходів. Але єдиним заходом стало... по-
збавлення премії саме цього зампроку-
рора Конотопа, який усе це розкопав. Це 
що, жарт? Цей лист демонструє, що Ге-
неральна прокуратура не збирається бо-
ротися з корупцією.

«Якщо не зупинити кризу, Україну 
чекає балканський сценарій»
 ■ Раніше ви спиралися на Президен-
та, тепер його критикуєте. Чому?
 — Коли були президентські вибори, 
я чув гасло, що ми будемо жити по-ново-
му. Але я хочу, щоб ми жили по-новому 
в Глухові, а не в Польщі, куди зараз ма-
сово виїжджає молодь на навчання чи на 
заробітки. Зараз в Україні це величезна 
проблема, яка може обернутися катас-
трофою. Від нас спочатку їдуть фахів-
ці, яким за кордоном пропонують і кра-
щі умови, і кращу зарплату. А тоді — і 
прості люди. Села зараз стоять напівпо-
рожні, там лишилися самі пенсіонери. 
Усі інші — в Польщі, в Прибалтиці, в Ні-
меччині, у тій же Росії. Якщо це не зу-
пинити, Україну чекає балканський сце-
нарій.
 ■ Як це зупинити?
 — Вихід один — подолати коруп-
цію. Ми показали приклад, як, подо-
лавши корупцію, домогтися стабільно-
го приросту бюджету в мільйон і біль-
ше мільйона гривень щомісяця. У нас у 
Глухові єдине місто в Україні, де всі за-
купівлі понад 5 тисяч ідуть через систе-
му «Прозоро». Скрізь це іде від 200 ти-
сяч гривень, а у нас — від 5. Так, це не 
Труханов, це не Курченко, це не такі 
масштаби. Але візьміть це в масштабах 
усієї України, якщо кожне містечко за-
роблятиме свій мільйон! Не треба буде ні 
МВФ, ніяких інших дотацій — просто не 
треба красти з бюджету. 
 ■ Ви самі визнаєте, що протистояння з 
опозицією в міськраді зайшло далеко. А 
в рік президентських виборів воно заго-
стриться, бо Деркач намагатиметься збе-
регти і зміцнити свої позиції. На що ви 
сподіваєтеся?
 — На підтримку глухівчан — у першу 
чергу. Я часто проводжу зустріч iз людь-
ми і знаю, що вони на моєму боці. Тому 
писати заяву про звільнення я не збира-
юся, бо це буде капітуляція. Мене обира-
ли люди, їм я і звітуватиму. ■

ПРЯМА МОВА

Мішель Терещенко: Я хочу, 
щоб ми жили по-новому 
у Глухові, а не в Польщі
Нащадок роду меценатів — про свій досвід боротьби 
з корупцією та перспективи розвитку України

■Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

9 лютого в Глухові мала відбутися сесія міської ради, на порядок денний якої було 
винесено питання голосування міського бюджету на 2018 рік. Напередодні екс-мер 
Глухова, а нині очільник фракції «Воля народу» в Глухівській міськраді Юрій Бурлака 
поширив у ЗМІ інформацію про те, що нинішній мер міста Мішель Терещенко, щоб 
вплинути на прийняття бюджету, готує «силовий сценарій із підвезенням із Києва 
спортивних мітингарів Саакашвілі».
Група підтримки з Києва таки прибула. От тільки замість «спортивних мітингарів» 
глухівчани отримали нагоду поспілкуватися зi Степаном Ільковичем Хмарою, одним 
із лідерів УНА-УНСО Ігорем Мазуром (Тополею) та іншими активістами «Руху но-
вих сил», які приїхали підтримати мера. Натомість його опоненти на сесію просто 
не з’явилися, тож за відсутності кворуму сесія перетворилася на чергове віче, де і 
Терещенко, і його прихильники, і його опоненти мали змогу озвучити свою позицію 
перед глухівчанами, яких набрався повен зал міського Будинку культури.
Утім на загальну ситуацію в місті це не вплинуло. Глухів досі лишається без затвер-
дженого бюджету, а отже — і без можливості здійснювати необхідні закупки. Це 
особливо прикро на тлi того, що останнім часом у місті спостерігається стабільне 
перевиконання бюджетних надходжень, а запропонований документ уперше за ба-
гато років мав стати бюджетом розвитку.
Про ситуацію, яка склалася у Глухові, ми розговорилися з мером колишньої 
гетьманської столиці Мішелем Терещенком. 

ДОСЬЄ «УМ»

Мішель Терещенко, 
міський голова Глухова, що на Сумщині.
 Французько-український підприємець і ме-
ценат, нащадок роду українських промисловців 
і меценатів Терещенків. 
 Магістр бізнес-школи MBI, офіцером підвод-
ного флоту ВМС США, працював у фірмі, що виго-
товляла батискафи для команди Жака-Іва Кусто.
 Обраний на посаду 25 жовтня 2015 року, на-
бравши 66% голосів виборців.
 Заснував Фундацію спадщини Терещенків, 
відроджує в Україні льонарство та коноплярство.

■

Мішель Терещенко.❙
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«Подвоїти 
зусилля для 
реформ»
Держдепартамент США 
закликав українську владу 
«виконати обіцянки Майдану»
Ігор ВІТОВИЧ

 Держдепартамент США в четверту річницю 
Революції гідності, 19 лютого, виступив із за-
явою, в якій відзначив, що «українські лідери 
мають подвоїти зусилля для здійснення глибо-
ких, всебічних та своєчасних реформ, необхід-
них для побудови стабільної, демократичної, 
процвітаючої та вільної країни, на яку заслу-
говують українці».
 «Україна зробила важливі кроки впродовж 
останніх чотирьох років, однак все ще потрібна 
робота, необхідна для виконання обіцянок Май-
дану та розблокування українського потенціа-
лу», — вказано в заяві зовнішньополітичного ві-
домства США — Сполучені Штати далі підтри-
муватимуть Україну, яка стикається з продов-
женням російської агресії, що забрала понад 10 
тисяч життів та змусила стати біженцями понад 
1,6 мільйона українців». Офіційний представ-
ник Держ департаменту Хізер Хауерт наголо-
сила, що американське керівництво пишається 
підтримкою «європейського вибору України». 
 За даними Генпрокуратури, всього під час 
Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 
iз них загинули. Родичі «Небесної сотні» також 
констатують, що після чотирьох років зволікань 
держава таки почала дбати про постраждалих 
на Майдані: виконувати закон про встановлення 
державної допомоги постраждалим учасникам 
масових акцій громадського протесту та членам 
їхніх сімей. Ще у 2014 році Українська держа-
ва зобов’язалася виплатити по одному мільйону 
гривень кожній сім’ї за загибель їхніх близьких 
під час масових акцій протесту в центрі Києва. 
Поранені на Майдані мали отримати від 700 до 
200 тисяч гривень кожен у залежності від ступе-
ня тяжкості поранення. У державному бюджеті 
України на 2018 рік на це закладено 294 мільйо-
ни гривень.
 Водночас родичі «Небесної сотні» розча-
ровані відсутністю реформ у країні, яких до-
магалися їхні рідні в 2014 році. Ігор Кульчи-
цький, який був у найгарячіші моменти на 
Майдані, заявив у розмові з «Німецькою хви-
лею», що його не цікавлять ані статуси, ані ма-
теріальна допомога. Чотири роки тому в Бу-
динку профспілок у ніч iз 18 на 19 лютого він 
втратив батька: Володимир Кульчицький за-
гинув від вогнепальних поранень, яких зазнав 
під час протистояння з «Беркутом». Нині син 
загиблого щороку 18 лютого приходить до ме-
моріалу «Небесної сотні» на вулиці Інститут-
ській у Києві, кладе квіти та постійно запи-
тує сам себе: «За що вони загинули?». «Випла-
ти, гроші, статуси, підтримка — це все добре, 
— каже Ігор Кульчицький. — Але за що заги-
нув мій батько і всі інші? Нам потрібні рефор-
ми й нова країна. Саме цього хотіли ми і загиблі 
хлопці». При цьому чоловік переконаний, що 
нині Україна рухається не в тому напрямку, за 
який люди боролися в 2014 році. Він вважає, 
що корупція нинішніх можновладців є такою 
ж, як за часів Віктора Януковича, судова сис-
тема так і не працює на суспільство, тому жо-
ден топ-корупціонер не засуджений, а ключові 
реформи зупинені. «В Україні був і є великий 
потенціал, а ми увесь час топчемося на місці, 
або навіть скочуємося назад , але ж мій бать-
ко віддав своє життя не за це, а за те, аби в його 
онуків було майбутнє в цій країні», — заува-
жує Ігор Кульчицький.
 Останнє опитування суспільної думки, про-
ведене Фондом «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною 
службою Центру Разумкова, свідчить, що аб-
солютна більшість респондентів (80 відсотків) 
вважає боротьбу з корупцією в Україні неус-
пішною, причому 46 відсотків вважають її пов-
ністю провальною. Найменший рівень довіри в 
Україні нині мають Верховна Рада, політичні 
партії, уряд, президент, суди та прокуратура. 
А це означає, що обіцянки, якими розкидали-
ся на Майдані, досі не виконано... ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Мадриді 19 лютого почався су-
довий процес над російською мафією, 
повідомляє Бі-Бі-Сі. Депутата Держ-
думи від «Єдиної Росії» Владислава 
Рєзніка та ще 17 осіб звинувачують 
у відмиванні грошей для російсько-
го злочинного угруповання. Ймовір-
ні ватажки злочинного угруповання 
Геннадій Петров та Олексій Малишев 
досі перебувають на свободі, як вва-
жається — у Росії.
 Стверджується, що деякі з пі-
дозрюваних мають зв’язки з росій-
ським урядом. Пан Рєзнік прибув на 
суд і заявив, що доведе свою невину-
ватість. Його дружина Діана Гіндін 
теж перебуває в суді серед звинува-
чених. На лаві підсудних також опи-
нилися п’ятеро іспанців, яким інк-
римінують сприяння російським 
злочинцям. Серед них — Антоніо де 
Фортуні, звинувачений у створенні 
непрозорої бізнес-мережі, яка над-
силала гроші мафії на офшорні ра-
хунки.

 Відмивання грошей російськи-
ми злочинцями в Іспанії почалося в 
1990-х роках, коли багаті росіяни та 
українці, як провідні політики, так 
і ватажки мафії, почали купувати 
розкішні вілли на Коста-дель-Соль 
та Балеарських островах. Нагадає-
мо, що Коста-дель-Соль — це серед-
земноморське узбережжя південної 
іспанської області Андалусія. Най-
розкішніший курорт узбережжя 
Марбелья є майже «російським», на 
його вулицях постійно чути росій-
ську мову, а на деяких магазинах — 
навіть вивіски російською. Тут роз-
ташована вілла президента Росії Во-
лодимира Путіна та вілли колишніх 
ватажків петербурзької мафії, з допо-
могою яких Путін розпочинав сход-
ження до вершин влади. Тут же меш-
кає їхня привезена з Росії численна 
челядь.
 За 20 кілометрів на захід від Мар-
бельї, в іншому курортному містечку 
Естепона, розташована вілла Прези-
дента України Петра Порошенка, а 
зовсім неподалік — вілли членів його 

найближчого оточення — нардепа 
Ігоря Кононенка та заступника сек-
ретаря РНБО Олега Гладковського. 
Про «українське кубельце» на Кос-
та-дель-Соль поруч із гніздом «дво-
голових орлів» розповіли наприкін-
ці 2016 року журналісти телепроек-
ту «Схеми» та «Радіо Свобода». 
 Іспанські прокурори вважають, 
що понад 50 млн. євро російської ма-
фії відмила так звана банда «Там-
бовська-Малишевська», що базуєть-
ся в Санкт-Петербурзі. 2008 року іс-
панська поліція провела операцію 
«Трійка» і заарештувала 20 підоз-
рюваних у причетності до російської 
мафії. Знадобилося 10 років для того, 
щоб ця справа дійшла до національ-
ного кримінального суду Іспанії, хоча 
за цей час встигли загриміти за ґра-
ти на довгі терміни мери та службов-
ці кількох іспанських містечок, які 
нелегально нажились на передачі зе-
мель російській мафії.
 Прокуратура вимагає для біль-
шості підозрюваних ув’язнення по 
п’ять із половиною років та накладен-
ня штрафів, які можуть перевищити 
100 млн. євро. Звинувачення з боку 
прокуратури базуються частково на 
перехопленнях телефонних розмов, 
які відбувалися, як стверджується, 
між підозрюваними та босами мафії.
 Один iз підозрюваних, Михайло 
Ребо, уклав угоду з прокурорами. Він 
визнав себе винним в обмін на лише 
дворічний строк у в’язниці та штраф 
у розмірі 1,6 млн. євро. Ймовірний 
ватажок банди Геннадій Петров був 
заарештований під час поліцейської 
облави 2008 року, але пізніше втік до 
Росії.
 Обвинувальний висновок ствер-
джує, що банда «спромоглася про-
никнути всередину державного апа-
рату» та «має зв’язки з російською 
економічною, політичною, судовою 
та поліційною владою». Вважається, 
що у Росії банда виконувала вбивства 
на замовлення, торгувала зброєю та 
наркотиками, займалася рекетом та 
підробкою грошей.
 Колишній російський розвід-
ник Олександр Литвиненко, вбитий 
у Лондоні радіоактивним полонієм-
210 у 2006 році, допомагав іспансь-
ким чиновникам розслідувати діяль-
ність російської мафії, нагадує Бі-Бі-
Сі. ■

Семимильні кроки румунської 
економіки
 Донедавна Румунія асоціювалася з бідністю 
та вважалася затінком Європи, але тепер пере-
творилася на європейського економічного тиг-
ра. У четвертому кварталі зростання ВВП стано-
вило сім відсотків, і за цим показником країна 
випередила Китай, який вважали світовим ліде-
ром з економічного росту. Впродовж кількох ос-
танніх років румунська влада запровадила по-
над 100 змін у податковому законодавстві. І все 
для того, щоб заохотити громадян засновувати 
власні фірми та привабити закордонних інвес-
торів. Ставка податку на доходи фізичних осіб 
була зменшена до 10 відсотків, ПДВ — до 19 

відсотків. І хоча прірва між Румунією та розви-
неними країнами ЄС усе ще значна, Бухарест 
тепер впевнено скорочує цей розрив. Зростає 
запит на робочі руки, зростають зарплати, що 
гальмує темпи виїзду мешканців до інших країн 
ЄС. Упродовж минулого року в багатьох секто-
рах економіки заробітна плата зросла на 15 від-
сотків, унаслідок чого підвищився і рівень спо-
живання. 

Пакистан є найнебезпечнішою 
країною для новонароджених 
 У Пакистані з тисячі новонароджених 46 по-
мирають. Це найвищий показник у світі. Півден-
но-Африканська Республіка та Афганістан — на 

другому і третьому місцях у списку найнебезпеч-
ніших для новонароджених країн. Про це пові-
домляється у звіті Дитячого фонду ООН ЮНІ-
СЕФ, опублікованому у вівторок, 20 лютого. Звіт 
є частиною заходів ЮНІСЕФ зі зниження смерт-
ності серед новонароджених. У документі аналі-
тики ЮНІСЕФ стверджують, що «понад 80 відсо-
тків смертей новонароджених спричинено трьома 
умовами, яким можна було б запобігти». Йдеть-
ся про передчасні пологи, ускладнення при на-
родженні та інфекційні захворювання, як-от за-
палення легень та сепсис. Щороку близько  трьох 
мільйонів дітей можна було б рятувати за наяв-
ності достатніх інвестицій у якісний догляд при 
народженні, йдеться у висновках ЮНІСЕФ. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сербія затримала вісім іно-
земних громадян за підозрою в на-
маганні сфотографувати та ввійти 
на військовий об’єкт без дозволу, 
повідомляє «Радіо Свобода». Се-
ред них — дві українки і двоє аме-
риканців. За даними урядового те-
леканала РТС, 19 лютого затримані 
громадяни фотографували за до-
помогою безпілотника штаб вій-

ськової розвідки в центрі Белгра-
да. Імена цих людей не були вка-
зані в повідомленні, йдеться лише, 
що затримані громадяни України є 
жінками, всі вони перебувають під 
вартою в поліції.
 Оголошуючи про арешт вось-
ми іноземців, міністр оборони Сер-
бії Александар Вулін заявив, що 
«невипадково така велика кіль-
кість іноземних громадян намага-
лася увійти до приміщень, що кон-

тролюються армією Сербії». Прези-
дент Сербії Александар Вучич ще 
18 лютого згадав про арешт «гру-
пи» іноземців, але заявив, що їхня 
справа «не особливо небезпечна». 
«Ми нещодавно мали серйозніший 
випадок, але сьогодні (загроза. — 
Ред.), здається, не на тому рівні», 
— сказав він.
 Під «серйознішим випадком» 
президент Вучич мав на увазі арешт 
у Белграді 6 лютого американсько-

го морського піхотинця Деніела Кор-
бета, в якого було вилучено пістолет 
CZ-99 зі стертим серійним номером. 
Міністр внутрішніх справ Сербії Не-
бойша Стефанович повідомив, що 
американський військовослужбо-
вець свого часу належав до елітно-
го підрозділу «Котики», який знай-
шов і ліквідував в Афганістані ліде-
ра «Аль-Каїди» Осаму бен Ладена. 
Тепер заарештований Корбет є спів-
робітником фірми «Рейвен Мілі-
тарі», співвласник якої Джей Футік 
свого часу був спеціальним радни-
ком президента Білла Клінтона. Сте-
фанович також додав, що Деніел 
Корбет готував у Белграді замах, 
але не уточнив, на кого саме, пові-
домляє сербська газета «Бліц».
 Не виключено, що арешт аме-
риканця «підвищив пильність» 
сербських спецслужб і викликав іс-
терію шпигуноманії. ■ 

ПИЛЬНУЙ! 

Заблудилися у центрі Белграда
Сербія затримала двох українок за підозрою 
у шпигунстві на військовому об’єкті

■

НОВИНИ ПЛЮС■

ГУЧНА СПРАВА 

Мафія на лаві підсудних 
В Іспанії судять колишнього депутата Держдуми

■

Розкішний курорт Марбелья — всуціль російський.❙
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Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
 Герой України, заступник голови 
Спілки офіцерів України

(Продовження. 
Початок у номерах 

за 16—17 та 20 лютого)

Генерали-москалi і «шахтарi» 
та трактористи
 Спецслужби України і розвід-
ка НАТО встановили російських 
генералів і старших офіцерів, які 
беруть (або брали) безпосередню 
участь у формуванні та організа-
ції бойових дій російських окупа-
ційних військ на тимчасово оку-
пованих територіях України.
 Командування всіма угрупо-
ваннями окупаційних російських 
військ здійснює начальник штабу 
— перший заступник командува-
ча Південного військового окру-
гу генерал-полковник Сердюков 
Андрій Миколайович (документи 
прикриття на прізвище Сєдов).
 Командування 1-м армійсь-
ким корпусом на початку серпня 
2015 здійснював генерал-майор 
російської армії Завізйон Олек-
сій Володимирович, відрядже-
ний з посади начальника шта-
бу 41-ї армії Центрального війсь-
кового округу ЗС РФ (документи 
прикриття на прізвище Пілевін).
 Командир 2-го армійського 
корпусу — генерал-майор росій-
ської армії Нікіфоров Євген Ва-
лерійович (документи прикрит-
тя на прізвище Моргун), відряд-
жений з посади заступника ко-
мандувача 58-ї армії Південного 
військового округу ЗС РФ. Остан-
нім часом корпусом командував 
генерал-лейтенант Юдін Сергій 
Сергійович, який очолював штаб 
20-ї армії Західного військового 
округу ЗС РФ.
 Штатна чисельність двох кор-
пусів становить до 35 тис. осіб. До-
датково на окупованій території 
перебуває військовий резерв у 
складі 21 тактичної групи ЗС РФ 
(15 батальйонних і 6 ротних) чи-
сельністю понад 9 тис. осіб. На 
східному кордоні України скон-
центровано ще 53 тактичні групи 
ЗС РФ (39 батальйонних, 14 рот-
них) чисельністю 50,5 тис. осіб.
 Структура російських військ 
на Донбасі така: рядовий склад 
корпусів складається на 40% із 
жителів окупованої території До-
нецької та Луганської областей, а 
також із контрактників і найман-
ців iз Росії, які набули бойового 
досвіду під час військових дій на 
сході України, в гарячих точках 
Росії і Сирії.
 Особливості формування та 
функціонування 1-го і 2-го ар-
мійського корпусів свідчать, що 
росіяни обрали для їхнього ство-
рення модель, апробовану керів-
ництвом нацистської Німеччини 
під час Другої світової війни і ві-
дому як «Ваффен СС». 
 «Ваффен СС» — військові 
підрозділи СС, які брали участь 
у боях на фронті під час Другої 
світової війни. У зв’язку з обме-
женістю власного мобілізаційно-
го ресурсу керівництво Німеччи-
ни вирішило брати на службу доб-
ровольців, які були громадянами 
окупованих країн. 
 Згідно з офіційною політи-
кою того часу, у вермахті (зброй-
ні сили Німеччини) могли слу-
жити винятково громадяни Ні-
меччини. Для СС таких обме-
жень не було, тому в їхньому 
складі були створені спеціальні 
ваффен-дивізії, які складалися з 
іноземців-добровольців і форму-
валися, як правило, за етнічною 
чи релігійною ознакою. Коман-
дний склад цих ваффен-дивізій 
становили німецькі кадрові офі-
цери СС, а добровольці з окупо-
ваних країн брали участь як гар-

матне м’ясо, рядовими або займа-
ли найнижчі військові посади.
 Саме цей нацистський досвід 
побудови військових частин для 
ведення бойових дій на сході Ук-
раїни взяв на озброєння Генштаб 
Збройних сил Росії.

Блукання «Бука»
 У транспортуванні «Буків» на 
різні дільниці біля російсько-ук-
раїнського кордону брала участь 
69-та бригада матеріально-тех-
нічного забезпечення (в/ч 11385) 
ЗС РФ. Військові водії із 1-го ав-
томобільного батальйону цієї бри-
гади (в/ч 11385-2) вели вантажів-
ки в колоні «Буків» 23-24 чер-
вня 2014 року. «Бук» (бортовий 
номер 332), з якого збили літак 
МН17, перевозився до кордону 
України на автомобілі під номе-
ром «4267 АН 50», а номер його 
трала — «ХР 467950».
 Встановлено вісім російсь-
ких військових водіїв, які могли 
мати відношення до перевезення 
«Бука» (332). Їхнi прізвища і не-
заретушовані фото міжнародна 
група Bellingcat передала Мiж-
народнiй слiдчiй групi (МСГ). Ос-
кільки ці військові можуть бути 
свідками у справі, для їхньої без-
пеки публікувати їх прізвища і 
фото не буду.
  Екіпажу «Бука» віддали 
наказ розгорнути установку в 
районі села Первомайське. На-
селений пункт із такою ж назвою 
знаходиться і в північно-східному 
напрямку на відстані близько 20 
км від Донецька. Російський екі-
паж, не знаючи місцевості, пе-
реплутав населені пункти з од-
наковими назвами і перемістив-
ся на 70 км у протилежному від 
Донецька напрямку. Про це свід-
чить також нелогічний маршрут 
пересування «Бука» територією 
України — установка з російсь-
ким екіпажем перетнула росій-
сько-український кордон у Лу-
ганській області, потім була до-
правлена на захід до Донецька, в 
подальшому повернулась на схід 
до кордону між Донецькою і Лу-
ганською областями.
 Розміщення установки «Бук» 
у Первомайському, саме на захід 
від Донецька, враховуючи її бой-
ві характеристики, дозволило б 
здійснити ураження ракетою од-
ного з російських пасажирських 
літаків, який летів iз Москви у 
повітряному просторі України, 

з подальшим падінням улам-
ків літака на територію Украї-
ни, контрольовану українськи-
ми силами АТО.
 «Бук» мав прямувати до 
села Первомайське Ясинуват-
ського району, на захід від До-
нецька, розташування якого 
збiгається з маршрутом росій-
ського «Боїнга».
 17 липня 2014 року майже 
водночас в одному і тому ж місці 
повітряний простір над Донець-
кою областю перетинав не лише 
літак рейсу МН17 малайзійсь-
ких авіаліній, а й російський па-
сажирський літак авіакомпанії 
«Аерофлот», який слідував рей-
сом AFL2074 «Москва — Ларна-
ка (Кіпр)», на борту якого перебу-
вало 157 пасажирів, які з дітьми 
летіли на відпочинок. Такий са-
мий цивільний «Боїнг», навіть 
із таким самим забарвленням, в 
одному і тому ж самому ешелоні 
повітряного простору. Характе-
ристики польоту цих рейсів були 
практично однакові: малайзійсь-
кий літак летів на висоті близько 

10 100 метрів, зі швидкістю 909 
км/год, а російський — на висоті 
10 600 м, зі швидкістю 768 км/
год. О 16:09 17 липня в районі 
села Новоніколаєвка маршру-
ти цих рейсів перетнулися. До 
загибелі МН17 залишалось 11 
хвилин.
 Зазначу одну дуже важли-
ву обставину. Слідство встанови-
ло, що команда малайзійському 
лайнеру, збитому над Донбасом, 
на вихід із двох міжнародних ко-
ридорів, надійшла від російських 
диспетчерів Ростова.
 Російський незалежний авіа-
ційний експерт Вадим Лукаше-
вич заявив: «Продовжую бачити 
в коментарях соціальних мереж 
маячню про те, що український 

диспетчер буцім то своєю коман-
дою на борт літака, який вико-
нував рейс МН17, змінив його 
курс, направив літак у зону бой-
ових дій або направив його в зону 
ураження «Буком». Насправді ж 
український диспетчер дозволив 
командиру лайнера, на його про-
хання, ненабагато відхилитися 
на північ, щоб оминути циклон. 
А ось команду з землі на ВИХІД 
ІЗ ВІДРАЗУ ДВОХ міжнародних 
коридорів (L980 і B947) о 13:19:21 
передав командиру малайзійсь-
кого літака диспетчер Ростова 
(через українського), як це слі-
дує із записів переговорів екіпа-
жу МН17 з українським диспет-
чером (Дніпропетровськ — нині 
Дніпро), і українського — з росій-
ським (Ростов). 
 Реальний маршрут МН17 у 
коридорі L980, карта-схема його 
маршруту, файл і роз друківка 
цих переговорів перебувають у 
МСГ і звіті Ради безпеки Нідер-
ландів. Переговори також були 
викладені і в iнтернеті ще 9 вере-
сня 2014 року. 

 Згідно з отриманою інформа-
цією, екіпаж «Бука» помилково 
заїхав не до того Первомайсько-
го. Населених пунктів із такою 
самою назвою на Донеччині аж 
сім (!).

«Дельфін» і «Хмурий»
 Одним із ключових фігуран-
тів, який підозрюється міжна-
родними слідчими у причетності 
до збиття літака МН17, є генерал-
полковник ЗС РФ Ткачов Микола 
Федорович, колишній команду-
вач в/ч 20650. Після формально-
го звільнення з армії в 2010 році 
був головним військовим радни-
ком у Сирії з лютого 2011 до серп-
ня 2012 року. Після повернення в 
Росію призначений головним інс-
пектором Центрального військо-
вого округу РФ.
 Навеснi 2014 року наказом Мi-
ноборони РФ Ткачов був відряд-
жений у штаб так званої самопро-
голошеної «ЛНР», який розташо-
ваний у Краснодоні, для коорди-
нації взаємодії загонів ополченців 
«ЛНР», «ДНР» і російських війсь-
кових підрозділів. Співпрацював 
з Ігорем Стрєлковим (Гіркіним), з 
яким неодноразово особисто зуст-
річався, про що той розповів жур-
налістам у своїх інтерв’ю.
 СБУ встановила, що Ткачов 
діяв у «ЛНР» під позивним «Дель-
фін» (якого при спілкуванні нази-
вали Микола Федорович) до вере-
сня 2014 року, поки його не змі-
нив генерал-майор російської ар-
мії Сергій Кузовлєв (позивний 
«Тамбов»), який був керівником 
1-го армійського корпусу російсь-
ких військ у збройному конфлікті 
на сході України.
 За даними слідства, Ткачов 
був організатором доставки ус-
тановки «Бук» із Росії в Украї-
ну і передачі установки «Хмуро-
му», який був відповідальним за 
її транспортування на окупованій 
території Донецької області. 
 Перехоплені телефонні розмо-
ви Ткачова з його підлеглим (по-
зивний «Оріон» — Андрій Івано-
вич, громадянин РФ, старший 
офіцер МО РФ) засвідчують, як 
Ткачов організовував і контролю-
вав доставку «Бука» в Україну. 
«Оріон», звітуючи перед «Дельфі-
ном», як просувається робота із 
транспортування «Бука», називає 
його на «Ви» (той — на «ти»), зга-
дує бойовий статут і відмовляє від 
приїзду в зону бойових дій через 
небезпеку. Через деякий час піс-
ля знищення пасажирського лі-

така «Оріон» повернувся в Росію. 
 Автентичність голосу Ткачова 
(«Дельфіна»), який записаний на 
багатьох аудіофайлах, була іден-
тифікована (підтверджена) двома 
незалежними експертизами, про-
веденими в Національному цент-
рі медіа-криміналістики Універ-
ситету Колорадо в Денвері (США) 
і в Литовському центрі судової ек-
спертизи. Експерти встановили, 
що голос «Дельфіна» належить 
Ткачову М. Ф.
 У телефонній розмові про-
російських бойовиків, яка була 
перехоплена СБУ, один із них, з 
позивним «Хмурий» віддає на-
каз супроводжувати установку 
«Бук» у район населеного пунк-
ту з назвою Первомайське. Окрім 
того, «Хмурий» вказує, що це міс-
це знаходиться недалеко від До-
нецька, де за «Мотелем, не доїж-
джаючи Горностаївської», була 
розміщена установка «Бук». 
 Встановлено, що особа з по-
зивним «Хмурий» — це грома-
дянин РФ, полковник запасу ЗС 
РФ (служив у військовій розвід-
ці) Дубинський Сергій Миколай-
ович, 9 серпня 1962 року народ-
ження, уродженець Донецької об-
ласті (мав документи прикриття 
на прізвище Петровський), який 
відповідав за транспортування 
«Бука» від кордону з Росією в До-
нецьку область і повернення його 
назад у Росію. Виконуючи наказ 
керівництва спецслужб РФ, Ду-
бинський створив і з 7 липня 2014 
року до 2 січня 2015 року особис-
то очолював «управління військо-
вої розвідки», будучи одночасно і 
заступником «міністра оборони» 
так званої «ДНР» («міністр» Гір-
кін). До складу розвідувального 
управління увійшли сепаратист-
ськи налаштовані громадяни Ук-
раїни і понад 800 громадян Росії, 
в тому числі діючі кадрові спів-
робітники спецслужб РФ, із до-
свідом бойових дій в Афганістані, 
Придністров’ї, Чечні, Сирії.
 У серпні 2014 року Дубинсь-
кий отримав звання «генерал-
майор ДНР». На початку 2015 
року втік до Росії через вчинення 
фінансових злочинів. Проживає 
на хуторі Великий Лог (вул. Мо-
лодіжна, 4-в), Аксайського райо-
ну Ростовської області. 
 9 грудня 2017 р. Шевчен-
ківський районний суд м. Киє-
ва дав дозвіл на затримання Ду-
бинського. 14 грудня 2017 року 
Павлоградський міський-район-
ний суд Дніпропетровської облас-

РОЗСЛІДУВАННЯ■

«Ваффен СС»: 
Сепаратисти «ОРДЛО» як гарматне м’ясо

Сержант Іван Краснопрошин.❙

Військовослужбовці 2-го дивізіону 53-й ЗРБ зі своїм командиром підполковником Труніним Д. Ю. 
(в центрі у формі) 23 лютого 2014 року.

❙
❙

Думаю, зрозуміло всім, яку брудну гру і торги ведуть 
«сильні світу цього» навколо трагедії малайзійського літака.
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ті дозволив СБУ заочне розсліду-
вання щодо терористичної діяль-
ності Дубинського та відносно 
семи колишніх його підлеглих — 
співробітників «розвідувально-
го управління «ДНР»: чоти рьох 
громадян України — бойовиків 
«ДНР» із позивними «Тихий», 
«Бокс», «Кріт», «Расторгуєв 
(Пелех)» і трьох громадян РФ із 
позивними «Михайло», «Гюрза 
(Халіф)» і «Рязань». 
 Своєму другу по Афганіста-
ну Сергію Тіунову, який прожи-
ває в Україні, під час повернення 
українських полонених Дубинсь-
кий розповів, що збити літак їм 
наказали з Москви (цитую дослів-
но): «Це зробили виродки з Мос-
кви!». Дубинський, як розпові-
дає Тіунов, не знав, що літак па-
сажирський. Якби йому було ві-
домо, що це пасажирський борт, 
він би ніколи такий наказ не ви-
конав.
 Останні місяці друзі та знайо-
мі Дубинського не можуть вийти 
з ним на зв’язок. 
 10 травня 2017 року ФСБ за-
тримала в Москві полковника 
ГРУ ГШ ЗС РФ, члена «Ради ко-
мандирів Союзу добровольців 
Донбасу» Гераніна Василя Ми-
колайовича, 14 липня 1967 р.н. 
(місце реєстрації і проживання 
Московська область, Одинцовсь-
кий район, місто Кубинка, вул. 
Армійська, 11, кв. 3), якого між-
народне слідство вважає співу-
часником і одним із ключових 
свідків у справі про збиття рей-
су МН17. Характерні ознаки за-
тримання Гераніна вказують на 
реалізацію спецоперації ФСБ з 
«зачищення» та «ізоляції» свід-
ків знищення малайзійського лі-
така. Підставою для затримання 
й арешту стало те, що в автомо-
білі і квартирі Гераніна знайшли 

боєприпаси і вогнепальну зброю. 
 Гераніна помістили в СІЗО і 
заднім числом звільнили з армії. 
З того часу інформації про нього   
немає. Швидше за все, полковник 
уже «нікому не пише» і ніколи не 
зможе заговорити. ФСБешники — 
майстри з підкидання вогнепаль-
ної зброї, боєприпасів, наркотиків 
та «ізоляції» неугодних осіб.
 Зазначу, що на початку бе-
резня 2014 року полковник Ге-
ранін прибув у Крим і брав актив-
ну участь у його анексії, а потім 
з’явився на Донбасі. Він особис-
то курирував бойовика Ігоря Без-
лєра (позивний «Бєс»). 17 липня 
2014 року СБУ перехопила теле-
фонну розмову між ними, під час 
якої Безлєр доповідав Гераніну 
про збитий пасажирський літак.
 Погано знаючи місцевість і 
не орієнтуючись, російський вій-
ськовий екіпаж «Бука» допус-
тив географічну помилку і пої-
хав до Первомайського, яке під-
порядковане Сніжнянській се-
лищній раді, на південний схід 
від Донецька. А це вже було саме 
на шляху польоту малайзійсько-
го літака.
 Слідством встановлено, що 14 
липня вночі 2014 року білий тя-
гач «Вольво» із завантаженою 
установкою «Бук» перебував у 
районі населеного пункту Пів-
нічний, що перебував  поряд iз 
містом Краснодон  Луганської об-
ласті. Весь світловий день «Бук» 
перебував у порожньому армійсь-
кому складі у місті. 
 Від комендатури «ЛНР» опе-
рацією з доставки «Бука» в До-
нецьк керував командир ба-
тальйону «Зоря» з позивним 
«Олег» (він же «Бугор»), який ко-
ординував свої дії з «Оріоном» по 
телефону. Після знищення літака 
«Бугор» через певний час виїхав 

у Санкт-Петербург, де в 2015 році 
був арештований ФСБ за якесь 
шахрайство. Подальша його доля 
невідома.
 У ніч iз 14 на 15 липня «Бук» 
був доставлений маршрутом: 
Краснодон — Первомайськ — 
Красний Луч, а в ніч iз 15 на 16 
липня — в район Сніжне — Торез 
Донецької області. Весь час транс-
портування «Бука» його супро-
воджував автомобіль iз розпізна-
вальною буквою «К» — комен-
датура. Передача «Бука» пред-
ставнику «ДНР» iз позивним 
«Бібліотекар» відбулася у Сніж-
ному. Він потім виводив установ-
ку з Донецької області після збит-
тя малайзійського літака. 
 Далі «Бук» супроводжував 
офіцер російських спецслужб iз 
позивним «Гюрза». Саме він був 
поруч з установкою в момент за-
пуску з неї ракети, яка збила лі-
так, а потім виїздив на місце падін-

ня його уламків і одним із перших 
повідомив, що знищений лайнер 
— пасажирський. Безпеку пере-
міщення «Бука» на окупованій 
території Донецької області також 
забезпечували бойовики з позив-
ними «Бурят» і «Боцман» — під-
леглі «Хмурого» (Дубинського).
 У слідчої групи є запис роз-
мови між двома проросійськими 
бойовиками, який свідчить, що 
приблизно о 9-й годині ранку 17 
липня «Бук» уже був у Донецьку 
разом із російським екіпажем.
 У першій половині дня 17 
липня «Бук» був доставлений на 
позицію біля селища Сніжне на 
сільськогосподарське поле (не-
далеко від смт Первомайське), де 
екіпажу був відданий наказ че-
кати на появу військового транс-
портного літака Ан-26 українсь-
ких ВПС. 
 Установка була перевезена у 
Сніжне через Макіївку, Зугрес і 
Торез. «Бук» бачили у Сніжно-
му, коли установка вже була зня-
та з тягача і йшла власним ходом 
на поле. За свідченням місцевих 
жителів, військові, які їхали на 
установці «Бук», не були схожи-
ми на місцевих бойовиків.
 Після збиття малайзійського 
літака установка «Бук» поверну-
лася до Сніжного, а далі на тягачі 
«Вольво» прослідувала маршру-
том Красний Луч — Дебальцеве 
— Луганськ — кордон із Росією. 
СБУ перехопила розмову бойови-
ків, один із яких запитує: «Ти в 
тому районі чи ні?» Другий від-
повів: «Ні, я не в тому районі, вже 
по другу сторону». Далі бо йовики 
говорять про те, що «десь боєць 
загубився з установки «Бук»... 
Свій екіпаж проє...л, бля...» (не-
цензурні слова). 
 18 липня, о 5-й годині ранку, 
тягач «Вольво» із заново заванта-
женим «Буком» місцеві жителі 
бачили у Луганську, він рухався 
у напрямку Краснодона. 
 Згідно зi ще одним перехоп-
леним телефонним записом, 
який має МСГ, 18 липня, о 8 го-
дині ранку, «Бук» залишив тери-
торію України і перетнув кордон 
із Росією.

«Обіцянки — цяцянки»
 28 вересня 2016 року пред-
ставники МСГ заявили: «Ми сьо-
годні ще не можемо проінформу-
вати про результати розслідуван-
ня, спрямованого на виявлення 
винних. Ми можемо повідомити, 
що визначено приблизно сто осіб, 
які тим чи іншим чином можуть 
бути пов’язані з нападом на авіа-
лайнер рейсу МН17 або транспор-

туванням комплексу «Бук». Осо-
би цих людей уже встановлені». 
Міністр закордонних справ Авс-
тралії Джулі Бішоп повідомила, 
що до кінця 2016 року або до по-
чатку наступного (2017-го) буде 
оголошено список імен, відпові-
дальних за збиття малайзійсько-
го літака, і почнеться судове пере-
слідування винних.
 Міністр транспорту Малайзії 
Ліоу Тіонг Лай у липні 2017 року 
на поминальній службі за жерт-
вами авіакатастрофи в исловив 
сподівання, що підозрювані у 
знищенні літака будуть відомі 
до кінця року.
 Минув 2016 рік, завершився 
2017-й, настав 2018 рік, але імена 
винних у знищенні пасажирсько-
го лайнера зазначеними офіцій-
ними особами, представниками 
МСГ та Генеральної прокуратури 
Нідерландів досі не названо.
 Заступник Генерального про-
курора України Євген Єнін зазна-
чив: «Жодних прізвищ наразі ні 
українське слідство, ні голланд-
ське оприлюднити не готове. Іме-
на причетних до збиття літака бу-
дуть озвучені лише в міру оголо-
шення підозр».
 Прокуратура Нідерландів не 
збирається (хоча раніше неодно-
разово обіцяла. — Авт.) друкувати 
список підозрюваних, причетних 
до збиття літака, заявив її пред-
ставник увечері 2 січня. Міжнарод-
на журналістська група Bellingcat 
це зробила, але сховала обличчя 
винуватців трагедії МН17. 
 Думаю, зрозуміло всім, яку 
брудну гру і торги ведуть «силь-
ні світу цього» навколо трагедії 
малайзійського літака. Не вар-
то даремно очікувати виконання 
обіцянок, даних високопоставле-
ними особами Австралії, Нідер-
ландів, Малайзії та інших.
 Тому вважаю за необхідне на-
звати прізвища, посади і звання 
встановлених мною осіб, причет-
них до знищення малайзійського 
літака та публікувати їхні фото, 
щоб не було чергового зволікання 
у завершенні досудового слідства 
(дані про цих осіб, їхнi фото мною 
передані МСГ, а деякі з них були 
опубліковані в «Україні молодій» 
ще 5 жовтня 2016 року у моїй 
статті «Путін — терорист №1»).
 У цьому номері газети подаю 
прізвища і фото осіб-співучас-
ників вчинення злочину на ниж-
ньому рівні виконавців, співви-
конавців, пособників. Замовник, 
підбурювачі й організатори вчи-
нення терористичного акту проти 
пасажирського літака і їхнi фото 
будуть оприлюднені в наступно-
му номері газети.
 Мною встановлено, що до зни-
щення літака причетні близько 20 
російських військових. «Буком»-
убивцею керував російський вій-
ськовий екіпаж, який входив до 
53-ї зенітно-ракетної бригади (в/
ч 32406, Курськ), яка перебувала 
влітку 2014 року на кордоні з Ук-
раїною. Відома і структура коман-
дування бригади, яке надало уста-
новку «Бук» своїм підлеглим для 
знищення літака з підконтрольної 
російським військовим та їхнім 
найманцям території України.
 Командиром 53-ї бригади на 
той час був полковник Мучкаєв 
Сергій Борисович. 
 Його старшими командирами 
були:   
 — начальник штабу — пер-
ший заступник командувача вій-
ськ Західного військового окру-
гу (ЗВО), генерал-лейтенант Ас-
тапов Віктор Борисович (з 21 чер-
вня 2014 року), 
 — начальник зенітно-ракетно-
го з’єднання ЗВО, полковник Зо-
лотов Олексій Юрійович (з 2011 
по 2013 рік був командиром 53-ї 
ЗРБ),
 — начальник ППО і авіації 
ЗВО, полковник Коханов Андрій 

Анатолійович,
 — начальник зенітно-ракет-
них військ РФ, генерал-майор Гу-
менний Віктор Васильович, яко-
му на момент знищення літака, 
були підпорядковані всі зенітно-
ракетні війська, у тому числі 53-
тя ЗРБ Курська. 
 Командиром 2-го дивізіону 
був підполковник Трунін Дмит-
ро Юрійович, який відповідав 
за транспортування установки 
«Бук», члени екіпажу якого були 
його підлеглими, і саме вони зби-
ли малайзійський літак.
 Встановлено також десять 
російських офіцерів, які віддава-
ли наказ на використання уста-
новки «Бук», а також тих росій-
ських військових, які обслугову-
вали його. Відомі прізвища і тих 
командирів, які давали розпоряд-
ження про транспортування і пе-
реміщення установки «Бук» по 
території Росії і України.
 Безпосередній наказ на зни-
щення російського пасажирсько-
го літака (помилково збили ма-
лайзійський), за моєю інформа-
цією, надійшов від командуван-
ня ППО Сухопутних військ РФ 
(командувач генерал-лейтенант 
О. Леонов). 
 Згідно з даними розвідки, 
оператором установки «Бук-М1» 
(бортовій номер 332), який вико-
нав наказ на запуск ракети, що 
збила літак, був сержант Іван 
Краснопрошин. 
 Після того, як стало відомо, 
що помилково збили малайзій-
ський авіалайнер, командування 
ППО РФ в цей же день (не виклю-
чено, що і заднім числом) вида-
ло наказ про переведення екіпа-
жу «Бука», який збив літак, до 
Сибірського військового округу, 
у Забайкалля, для проходження 
подальшої служби. Але до нового 
місця призначення ніхто з екіпа-
жу так і не прибув. Згідно з інфор-
мацією із конфіденційних дже-
рел, близьких до розвідки ППО 
Росії, весь екіпаж «Бука» у складі 
трьох осіб (командир, оператор і 
водій-механік) був «зачищений» 
спецгрупою ФСБ.
 20 грудня 2017 року амери-
канський суд Північного штату 
Іллінойс визнав Гіркіна одним із 
відповідальних за знищення ма-
лайзійського літака і зобов’язав 
його виплатити 400 млн. доларів 
25 родичам загиблих пасажи-
рів. Що важливо, у позові, який 
суд повністю задовольнив, пря-
мо вказано, що Гіркін був спів-
робітником російської розвідки і 
вся його діяльність здійснювала-
ся під контролем РФ, в т. ч. і до-
ставка «Бука», з якого був збитий 
пасажирський літак — як на те-
риторії України, так і вивезення 
його потім назад у Росію.
 Таким чином, зазначають спе-
ціалісти міжнародного права, су-
довим рішенням уже встановлено 
цей факт. А це дає правові підста-
ви родичам жертв злочину (збито-
го літака) покласти відповідаль-
ність в американських судах уже 
не на Гіркіна, а на РФ у цілому, в 
інтересах якої, згідно iз зазначе-
ним судовим рішенням, він діяв 
безпосередньо. Рішення амери-
канського суду може бути вико-
нано на території будь-якої краї-
ни світу, де є нерухомість, майно 
й активи Росії. 
 Генеральний прокурор Ні-
дерландів Фред Вестербеке за-
явив, що його країна готова нада-
ти російським військовим (у ста-
тусі свідків), які транспортували 
чи супроводжували «Бук», ра-
кетою з якого був збитий малай-
зійський літак, а також особам, 
яким відомо, хто причетний до 
його знищення, гарантії захисту 
і безпеки, а також притулок в об-
мін на їхні свідчення в суді. ■

(Продовження 
в  номері  за 27 лютого)

росiйський варiант

«Бук-М1», бортовий номер 332, ракетою з якого був збитий 
малайзійський літак «Боїнг-777» (фото лютий 2014 р.).

❙
❙

Обличчя путінської Росії.❙
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 Добрий день! Звертаюся до Вас по пораду. Ми 
багато років жили у квартирі, яку придбали ще за ра-
дянських часів. Про те, щоб приватизувати, не заду-
мувалися, бо й проблем було вдосталь та грошей усе 
не вистачало. Зараз кажуть, що можуть виселити з 
квартир усіх, хто ще не приватизував. Підкажіть, як 
нам приватизувати квартиру?

Ольга Кашпор

Хто має право на приватизацію?
 Право на це мають громадяни України, які пос-
тійно проживають у квартирах (будинках) державно-
го житлового фонду або перебували на обліку потре-
буючих поліпшення житлових умов до введення в дію 
Закону України «Про приватизацію державного жит-
лового фонду».
 Право на приватизацію житлових приміщень iз ви-
користанням житлових чеків одержують громадяни Ук-
раїни, які на законних підставах проживають у них.
 Кожен громадянин України має право привати-
зувати займане ним житло безплатно в межах номі-
нальної вартості житлового чека або з частковою до-
платою один раз.

Які об’єкти не підлягають приватизації?
 1. Квартири-музеї;
 2. Квартири (будинки), житлові приміщення у гур-
тожитках, розташовані на територіях закритих війсь-
кових поселень, підприємств, установ та організацій, 
природних та біосферних заповідників, національ-
них парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоо-
логічних, регіональних ландшафтних парків, парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-куль-
турних заповідників, музеїв;
 3. Квартири (будинки), житлові приміщення у гур-
тожитках, які перебувають в аварійному стані; кварти-
ри (кімнати, будинки), віднесені у встановленому по-
рядку до числа службових, а також квартири (будин-
ки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані 
в зоні безумовного відселення.

Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом:
 * безплатної передачі громадянам квартир (бу-
динків), житлових приміщень у гуртожитках iз розра-

хунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної 
площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додат-
ково 10 квадратних метрів на сім’ю;
 * продажу надлишків загальної площі квартир 
(будинків), житлових приміщень у гуртожитках гро-
мадянам України, що мешкають у них або перебува-
ють у черзі потребуючих поліпшення житлових умов.
 Варто додати, що право кожного громадянина Ук-
раїни на приватизацію займаного ним житла безплат-
но в межах номінальної вартості житлового чека або з 
частковою доплатою один раз необхідно розуміти так, 
що право громадян України на безоплатну приватиза-
цію державного житлового фонду вважається реалі-
зованим один раз, якщо, зокрема, громадянин Украї-
ни повністю використав житловий чек для привати-
зації житла у державному житловому фонді, і у його 
власність безплатно передано в одній чи кількох квар-
тирах (будинках) загальну площу з розрахунку сані-
тарної норми 21 квадратний метр загальної площі на 
наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 
квадратних метрів на сім’ю.

Куди звернутися для приватизації?
 Приватизація державного житлового фонду здій-
снюється уповноваженими на це органами, створени-
ми місцевою державною адміністрацією, та органами 
місцевого самоврядування, державними підприємс-
твами, організаціями, установами, у повному госпо-
дарському віданні або оперативному управлінні яких 
перебуває державний житловий фонд.

Які потрібно зібрати документи?
 1. Оформлена заява на приватизацію;
 2. Копія документа, що посвідчує особу;
 3. Технічний паспорт на квартиру (будинок), жит-
лове приміщення в гуртожитку;

 4. Довідка про склад сім’ї та займані приміщення;
 5. Копія ордера про надання житлової площі 
(копія договору найму житлового приміщення в гур-
тожитку);
 6. Документ, що підтверджує невикористання 
житлових чеків для приватизації державного житло-
вого фонду (довідка з попередніх місць проживання 
(після 1992 року) щодо невикористання права на при-
ватизацію державного житлового фонду);
 7. Копія документа, що підтверджує право на 
пільгові умови приватизації;
 8. Заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї 
наймача на приватизацію. 

Кому може бути відмовлено у приватизації?
 Згідно із законодавством, органи приватизації, 
органи місцевого самоврядування не мають права 
відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових 
приміщень у гуртожитках у приватизації займаного 
ними житла, крім випадків, передбачених законом.
 Перелік таких випадків чітко визначений у зако-
нодавстві і є вичерпним. До них належить відсутність 
в особи права на приватизацію та заборона привати-
зувати конкретне приміщення. 
 Так, у приватизації може бути відмовлено, зокре-
ма, громадянам, які:
 * повністю використали житлові чеки;
 * проживають у приміщенні, яке має статус служ-
бового;
 * проживають у гуртожитках менше ніж п’ять 
років, без правових підстав; 
 * проживають у гуртожитках, призначених для 
тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, пе-
ренавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчаль-
них закладах та у зв’язку з роботою (службою) за кон-
трактом;

 * мешкають у спеціальних гуртожитках, призна-
чених для тимчасового проживання осіб, які відбува-
ли покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі й потребують поліпшення житлових умов або жит-
лова площа яких тимчасово заселена, або яким немає 
можливості повернути колишнє житлове приміщення;
 * потребують медичної допомоги у зв’язку із за-
хворюванням на туберкульоз;
 * проживають у гуртожитках, що мають статус со-
ціальних на день набрання Законом України «Про за-
безпечення реалізації житлових прав мешканців гур-
тожитків».

Чи можна оскаржити відмову?
 Спори щодо приватизації квартири (будинку), 
житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в 
порядку цивільного судочинства.

Чи можна продати або подарувати 
приватизоване житло?
 Власник приватизованого житла має право розпо-
рядитися майном на свій розсуд. Він може продати, по-
дарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, 
укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.

Куди звертатися, щоб отримати 
детальну консультацію?
 Громадянин, який виявив бажання приватизува-
ти займану ним і членами його сім’ї на умовах найму 
квартиру (будинок), житлове приміщення в гуртожит-
ку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в ор-
ган приватизації, де одержує бланк заяви та необхід-
ну консультацію.
 Підготовку та оформлення документів про пере-
дачу у власність громадян квартир (будинків), житло-
вих приміщень у гуртожитках може бути покладено на 
спеціально створювані органи приватизації (агентс-
тва, бюро, інші підприємства).
 Додатково варто звернути увагу, що за громадя-
нами, які не виявили бажання приватизувати займане 
ними житло, зберігається чинний порядок одержання 
і користування житлом на умовах найму.
 Координаційний центр iз надання правової допо-
моги
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, оф. 312

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Глухий кут, у який зайшли пере-
мовини української влади з Між-
народним валютним фондом, 
може зникнути. Виходом, не 
надто приємним, як для чинов-
ників, так і пересічних громадян. 
МВФ за півкроку, аби продавити 
два найбільш важливі для нього 
пункти, необхідні для налагод-
ження двосторонньої співпраці: 
створення Антикорупційного 
суду та підвищення тарифів на 
газ для населення. 
В іншому випадку, якщо поро-
зуміння з МВФ не буде, на Україну 
чекає темний привид дефолту. 

А судді хто?
 МВФ iще раз нагадав офіційному 
Києву, що без Антикорупційного суду 
працювати з нашою державою він не 
буде. «Нині важливо, щоб влада Ук-
раїни забезпечила невідкладний роз-
гляд, у відповідності з парламентськи-
ми процедурами, законопроекту щодо 
Антикорупційного суду і щоб при цьо-
му під час його розгляду в парламен-
ті були враховані поправки, необхідні 
для приведення остаточного тексту за-
кону у повну відповідність передбаче-
ним програмою зобов’язанням та реко-
мендаціям Венеціанської Комісії Ради 
Європи», — повідомляється у прес-
релізі Фонду.
 Крім цього, влада України повин-
на забезпечити прогрес у реалізації ін-
ших відкладених заходів, в тому числі 
в енергетичному і фіскальному секто-
рах, які необхідні для досягнення пос-
тавлених програмою співпраці цілей. 
 Влада устами спікера Верховної 
Ради Андрія Парубія запевнила, що 
фінальне голосування за законопро-
ект може відбутися у середині берез-
ня. «Наші партнери вважають, що не 
всі з положень Венеціанської комісії 
були враховані у президентському за-
конопроекті. Я передбачаю, що між 
першим і другим читанням ми зможе-
мо ці дискусії завершити і внести ці по-
ложення Венеціанської комісії», — за-
значив Парубій. 
 Ідеться про положення законопро-
екту, що його подав Президент Украї-

ни Петро Порошенко, яким формуван-
ня складу суду виводять з-під підпо-
рядкування міжнародних організацій, 
на чому наполягають наші кредитори і 
фінансові донори. 

Населенню дорожче, 
промисловості дешевше... 
 А тим часом українська влада на-
магається пройти ще одне випробуван-
ня, яке може стати фатальним як для 
Президента, так і для уряду. Головним 
чином, в електоральному плані. Йдеть-
ся про подорожчання газу для населен-
ня, на якому давно наполягає Міжна-
родний валютний фонд. Офіційний 
Київ тривалий час намагався перекона-
ти наших головних кредиторів поступи-
тися цією вимогою. Проте МВФ, який 
погодився на продовження земельно-
го мораторію, у цьому питанні демонс-
трує непохитну стійкість. Мовляв, газ 
для населення має подорожчати, а в ін-
шому випадку очікувати кредитування 
від Фонду не доведеться.
 Ще під час Давоського форуму 
Президент Петро Порошенко у цьо-
му питанні фактично капітулював і по-
обіцяв директору-розпоряднику МВФ 
Крістін Лагард, що українці платити-
муть за газ більше. Тепер надзавдання 
для Порошенка і його політичної сили 
— переконати пересічного українця, 
що подорожчання не зробить його же-
браком. 
 Днями уряд підготував ще один, 
абсолютно новий варіант змін методи-
ки визначення ціни на газ. За неофіцій-
ними даними, які наводяться у ЗМІ, 

підвищення не буде різким і одномо-
ментним. Натомість ціна на газ для на-
селення буде підвищуватися поетап-
но — щоквартально на 2-3% упродовж 
півтора року, починаючи з квітня поточ-
ного року. У підсумку, до жовтня 2019 
року вона має вирости, за попередніми 
розрахунками, приблизно на 16%.
 Таким чином, як сподіваються у 
Кабміні, уряду вдасться уникнути як 
різкого збільшення витрат на випла-
ту субсидій, яке може бути при разо-
вому значному збільшенні ціни газу, 
так і ризиків сплеску інфляції. Пара-
лельно з цим уряд підготував і пред-
ставив МВФ два варіанти покладання 
спецзобов’язань для забезпечення га-
зом населення і підприємств теплоко-
муненерго на 3 роки — до 1 квітня 2021 
року. 
 За першим варіантом, газзбутам 
пропонується купувати газ для насе-
лення безпосередньо в «Укргазвидо-
бування», а не у «Нафтогазу», як це 
є зараз. У 2018 році ця компанія може 
добути 16,2 млрд. куб. метрів, з яких 
газзбутам для потреб населення про-
дадуть 10,9 млрд. кубометрів за чин-
ною ціною 5930 грн. iз ПДВ. Залишок 
газу йде НАК «Нафтогаз України» для 
реалізації теплокомунерего. 
 За другим варіантом, вітчизняна 
видобувна компанія також продає газ 
газзбутам для населення в 2018 році 
в тому ж обсязі й за такою ж ціною, 
але залишок газу — 5,3 млрд. куб. мет-
рів — iде вже не НАК, а для прода-
жу на біржі. Натомість для тепловиків 
«Нафтогаз» закуповує газ в обсязі 5,3 

млрд. куб. метрів там, де йому вигід-
ніше: або на внутрішньому ринку, або 
у «Газпрому», або у європейських пос-
тачальників.
 Згідно з обома варіантами, перехід 
до ринкової ціни газу може бути лише 
в разі зменшення числа домогоспо-
дарств, які отримують субсидії до 25% і 
покриття всіх споживачів газу в Україні 
газом власного видобутку. А це можли-

во саме в 2021 році, коли, за прогнозом 
уряду, при видобутку в 28 млрд. кубо-
метрів споживання буде 27 млрд. кубо-
метрів. 
 Натомість із 1 березня знижують-
ся ціни на газ для промисловості. Як 
повідомили у «Нафтогаз України» зни-
ження вартості становить у порівнянні 
з лютневими розцінками 14% або 7896 
грн. ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Якщо житло ще не ваше
Вiдповiдає мiнiстр юстицiї України Павло Петренко

■

НАШІ ГРОШІ

Маневр від дефолту
Задля отримання кредитів МВФ 
влада, ймовірно, створить «західний» 
Антикорупційний суд та підніматиме 
вартість газу для населення. Але не одразу, 
а на 2-3 % щомісяця, починаючи з квітня

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Потім і Світовий банк підтягнеться...
 Світовий банк готовий підтримати Україну в майбутньому, але для того, 
щоб ця підтримка матеріалізувалася, економічна і соціальна політики України 
повинні відповідати загальним цілям. За словами віце-президента банку Си-
ріла Муллера, політика цієї структури повинна бути спрямована на посилен-
ня економічної стабільності, стимулювати економічний розвиток, покращува-
ти добробут людей. Як тільки будуть зроблені кроки в цих напрямках, Україна 
зможе розраховувати на допомогу від міжнародних фінансових установ. 
 За словами Муллера, Світовий банк готовий розглядати можливість до-
даткової фінансової допомоги Україні, прямої бюджетної підтримки. «По суті, 
ця допомога дозволить частково фінансувати витрати, пов’язані з борговими 
виплатами України. Програма передбачає надання 800 млн. доларів гарантій 
уряду України. Також зараз ми обговорюємо низку проектів в енергетичному 
секторі, сподіваємося залучити інвестиції й у ці проекти», — зазначив пред-
ставник банку. 
 Також Муллер натякнув, що залученню інвестицій до України заважає зе-
мельний мораторій. «А ще ми хотіли б підтримати перетворення, які відбу-
ватимуться в агросекторі. Звичайно, цим наша допомога не обмежиться, в 
розробці — низка проектів, що стосуються медичної галузi, соціального за-
хисту, розвитку підприємництва», — додав він.

■

Вартість газу для українців з економічного питання стало політичним.
Фото з сайта golos.dyvys.info.

❙
❙
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 Закiнчилася передплата на березень. 
І ми з великою приємнiстю повiдомляє-
мо, що полку наших читачiв прибуває. 
Спiльно з Конотопською міжнародною 
благодiйною організацією «Свiтанок» 
редакцiя оформила передплату 100 при-
мiрникiв газети для вiйськових частин, 
вiйськових лiцеїв, госпiталiв i лiкарень, 
шкiл, бiблiотек. Тобто кожен примiрник 
«України молодої» читатиме, як мiнiмум 
кiлька, а то й десятки людей.
 У час гiбридної вiйни Росiї проти Ук-
раїни, частиною якої є iнформацiйна вiй-
на, це надзвичайно важливо. Адже в битвi 
за свiдомiсть можливостi Росiї значно пе-
реважають українськi. І ми щодня є свiд-
ками того, як Росiя через свої, а нерiдко 
й нашi телеканали (грошi й угодовниц-
тво продюсерiв i менеджменту роблять 
свою справу) нав’язує громадянам Ук-
раїни свою iдеологiю,  своє трактування 
розвитку подiй як довкола вiйни на Дон-
басi, так i в усьому свiтi.
 На жаль, наша державна машина у 
цiй царинi дiє незграбно, неграмотно i не-
професiйно, а то й шкiдливо. Через зрос-
тання курсу долара i вiдповiдне зростан-
ня цiни на iмпортований газетний папiр 
щорiчнi пiдвищення (iнодi неодноразово 
за рiк) тарифiв на поштову доставку га-
зети до читачiв, орендних i комунальних 
платежiв українськi видання поставленi 
на межу виживання. Багато газет i жур-
налiв уже закрилися.
 Тому благодiйну пiдтримку в перед-
платi на «Україну молоду» важко переоцi-
нити. Нинi, коли розпочалась передпла-
та на другий квартал, ми закликаємо бiз-
несменiв, пiдприємцiв, благодiйнi фонди 
надати можливiсть українцям читати на-
цiональну, патрiотичну пресу. Ви може-
те передплатити газету як для органiза-
цiй, так i для окремих громадян, якi через 
фiнiнсову скруту не можуть собi дозволи-
ти викласти кошти на передплату улюбле-
ної газети. І самим бажаючим читати «Ук-
раїну молоду», хто не осилить передпла-
ту, радимо звертатись до господарських 
товариств, керiвникiв заводiв, пiдприєм-
цiв iз проханням про таку допомогу.
 А поки що ми публiкуємо список 100 
органiзацiй, якi з 1 березня отримувати-
муть нашу газету завдяки благодiйній ор-
ганізації «Свiтанок».

По 2 примірники:
Дніпропетровська обласна клінічна лі-
карня ім. Мечникова
Дніпровський військовий шпиталь
Національний військово-медичний 
клінічний центр
Військово-медичний клінічний центр 
Північного регіону
Одеський військовий шпиталь
Львівський військовий шпиталь
Військово-медичний клінічний центр 
Центрального регіону
Чернігівський військовий шпиталь
Обласний шпиталь для інвалідів війни
Миколаївський військовий шпиталь
Запорізький військовий шпиталь

По 1 примірнику: в/ч В2095, в/ч В6250, 
в/ч А1978, в/ч В0849, в/ч В3950, в/ч 
А1815, в/ч А3283, в/ч А2331, в/ч А0998, 
в/ч А0666, в/ч В4543, в/ч А1302, в/ч 
А1556, в/ч А0680, в/ч В0553, в/ч А0661, 
в/ч А3091, в/ч А1476, в/ч В1428, 56 
омбр, 40 оабр, 43 оабр.
Центральна міська бібліотека, м. Хар-
ків
Центральна районна бібліотека, Хар-
ківська обл., Чугуївський р-н, смт Ес-
хар
Центральна районна бібліотека, Хар-
ківська обл., м. Дергачі
Міська бібліотека, Харківська обл., 
м.Чугуїв
Центральна районна бібліотека, Хар-
ківська обл., м. Богодухів
Міська бібліотека, Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське

Дніпровська центральна міська бібліо-
тека
Дніпровська обласна бібліотека
Центральна міська бібліотека, Дніпро-
петровська обл., м. Павлоград
Центральна бібліотека, Дніпропетровсь-
каобл., м. Кривий Ріг
Бібліотека ім. Островського, Дніпропет-
ровська область, м. Марганець
Обласна універсальна наукова бібліоте-
ка, м. Чернігів
Центральна районна бібліотека, Чер-
нігівська область, м. Варва
Центральна районна бібліотека, Чер-
нігівська обл., смт. Сосниця
Центральна районна бібліотека, Чер-
нігівська обл., м. Ічня
Центральна районна бібліотека, Чер-
нігівська обл., м. Новгород-Сіверський
Центральна районна бібліотека, Чер-
нігівська обл., м. Носівка
Центральна районна бібліотека, Пол-
тавська обл., м. Хорол
Центральна районна бібліотека, Пол-
тавська обл., смт Велика Багачка
Центральна районна бібліотека, Пол-
тавська обл., м. Лохвиця
Центральна районна бібліотека, Пол-
тавська обл., м. Лубни
Центральна районна бібліотека, Пол-
тавська обл., м. Кобеляки
Обласна бібліотека, м. Черкаси
Центральна районна бібліотека, Черкась-
ка обл., м. Сміла
Центральна районна бібліотека, Черкась-
ка обл., м. Жашків
Центральна районна бібліотека, Черкась-
ка обл., м. Звенигородка
Центральна районна бібліотека, Черкась-
ка обл., м. Корсунь-Шевченківський
Центральна районна бібліотека, Черкась-
ка обл., м. Умань
Центральна районна бібліотека, Кіро-
воградська обл., м. Новомиргород
Центральна районна бібліотека, Кіро-
воградська обл., м. Світловодськ
Центральна районна бібліотека, Кіро-
воградська обл., м. Новоархенгельськ
Центральна районна бібліотека, Кіро-
воградська обл., м. Гайворон
Центральна районна бібліотека, Кіро-
воградська обл., м. Знам’янка
Обласна універсальна наукова бібліоте-
ка, м. Житомир
Центральна районна бібліотека, Жито-
мирська обл., м. Коростень
Загальноосвітня школа № 4, Харківська 
обл., м. Барвінкове
Загальноосвітня школа № 2, Харківська 
обл., м. Богодухів
Загальноосвітня школа, Харківська обл., 
смт Близнюки
Гімназія № 1, Харківська обл., м. Вов-
чанськ
Загальноосвітня школа, Харківська обл., 
м. Валки
Загальноосвітня школа № 1, Харківська 
обл., м. Мерефа
Гімназія № 1, Харківська обл., м. Ізюм
Гімназія № 5, Харківська обл., м. Чу-
гуїв
Гімназія № 6, м. Харків
Загальноосвітня школа № 17, м. Дніпро
Загальноосвітня школа № 102, Дніпро-
петровська обл., м. Кривий Ріг
Гімназія ім. Лесі Українки, Дніпропет-
ровська обл., м. Жовті Води
Загальноосвітня школа № 3, Дніпропет-
ровська обл., м. Апостолове
Загальноосвітня школа № 3, Дніпропет-
ровська обл., м. Марганець
Загальноосвітня школа № 34, Дніпропет-
ровська обл., м. Кам’янське
Гімназія № 6, м Запоріжжя
Загальноосвітня школа № 2, Запорізька 
обл., м. Гуляйполе
Гімназія № 1 «Сузір’я», Запорізька обл., 
м. Оріхів
Гімназія № 6, м.Полтава
Загальноосвітня школа №4, Полтавська 
область, м. Гадяч
Гімназія №1, м. Житомир. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 В чотирнадцяти об-
ластях розпочали під-
живлювати озимину на 
зерно. Станом на 20 лю-
того таку роботу вже 
провели на площі 399,2 
тисячi гектарів, охопив-
ши п’ять відсотків про-
гнозованих площ. За да-
ними прес-служби Мін-
агрополітики, в розрізі 
культур підживлено: 

озимої пшениці — 317,8 
тисячі гектарів, озимого 
жита — 0,8 тисячі гек-
тарів, озимого ячменю 
— 80,6 тисячі гектарів. 
Озимий ріпак підживле-
ний на площі 92,9 тисячі 
гектарів.
 Станом на середину 
лютого з посіяних 7,3 
мільйона гектарів ози-
мих культур сходи от-
римано на 99,6 відсо-
тка площ. З них у доб-

рому та задовільному 
стані на сьогодні перебу-
ває майже 6,3 мільйона 
(87 відсотків), у слабко-
му та зрідженому стані 
— 971 тисяча гектарів 
(13 відсотків). Озимий 
ріпак, займаючи зага-
лом мільйон гектарів, 
зійшов на 99 відсотках 
площ. З них у доброму 
та задовільному стані 
884,6 тисячі, а в слабко-
му та зрідженому — 110 
тисяч гектарів. «Зро-
зуміло, у лютому дані не 
остаточні, подальший 
стан посівів залежатиме 
від погодних умов. Але 
можемо дати поперед-
ній обережний прогноз, 
що перезимівля пройш-
ла успішно, без вагомих 
втрат», — прокоменту-
вав ситуацію перший за-
ступник міністра Мак-
сим Мартинюк.
 За попередніми да-
ними регіонів, посів-
на площа під цьогоріч-
ний урожай очікується 
в межах 27,2 мільйона 
гектарів. З них під зер-
новими культурами — 
14,6 мільйона (54 відсо-
тки), що відповідає нор-
мативам оптимального 
співвідношення культур 
у сівозмінах. Озимий 
клин зернових сформо-
вано на рівні минулого 
року. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 На початок нинішнього року в Ук-
раїні укладено майже 4,9 мільйона 
договорів оренди земельної частки. 
Більшість iз них мають тривалі тер-
міни. Зокрема, 2 мільйони 300 тисяч 
таких домовленостей власники паїв 
підписали терміном на вісім-десять 
років. Фермерські господарства ук-
лали з орендодавцями 750 тисяч до-
говорів.
 Днями Держгеокадастр узагальнив 
дані про вартість оренди сільськогос-
подарської землі. В середньому по Ук-
раїні громадяни-власники паїв торік 
отримали 1369 гривень за гектар. Ста-
ном на 1 січня 2017 року цей показ-
ник становив 1093,4 гривні за гектар. 
Тобто за рік оренда землі виросла на 
чверть.
 Найвища орендна плата за паї за-
фіксована у Черкаській (2961,8 грн./
га), Полтавській (2553 грн./га), Хар-
ківській (2111 грн./га) та Сумській 
(2100,2 грн./га) областях. Найдешев-
ше користування землею обходило-
ся у Закарпатській (718,9 грн./га), 
Запорізькій (794,7 грн./га), Мико-
лаївській (825,8 грн./га) та Херсонсь-
кій (842,3 грн./га) областях. Загальна 
площа цієї категорії сільгоспземель, 
переданих в оренду за договорами, 
складає 16,9 мільйона гектарів.
 Середня орендна плата за пере-
дані на земельних аукціонах ділянки 
із земель сільськогосподарського при-
значення державної власності станом 
на початок нинішнього року склала 
2793,2 гривні за гектар, тоді як ро-
ком раніше показник становив 2249,8 
гривні. Зростання за рік склало 24 від-
сотки. Загалом у середньому за остан-
ній рік державні землі здавали в орен-

ду вдвічі дорожче, ніж приватні. Таке 
саме співвідношення Держ геокадастр 
фіксував і за підсумками 2016 року.
 Ще більший розрив спостерігаєть-
ся у порівнянні з орендною платою за 
землі державної власності, передані в 
користування на безконкурентних за-
садах за договорами минулих періодів. 
Наразі цей показник у середньому по 
Україні становить усього 1053 гривнi 
і, очевидно, саме орендарі цих деше-
вих гектарів складають основне моно-
польне лобі противників земельних ре-
форм.
 На думку першого заступника 
міністра аграрної політики та про-
довольства Максима Мартинюка де-
ржава демонструє вищу ефективність 
у розпорядженні своїми земельними 
ресурсами в порівнянні з приватним 
сектором завдяки низці послідовних, 
хоч і не завжди популярних кроків. 
«Були перекриті можливості безаук-
ціонної передачі землі, а самі земельні 
торги перестали бути формальними, 
перетворившись на висококонкурен-
тний інструмент, що забезпечив сере-
дню ставку оренди держземель за ми-
нулий рік на рівні 14,74 відсотка», — 
підкреслив він. Торік держава вперше 
визначила основні засади управлін-
ня землями, прийнявши відповідну 
Стратегію та закріпивши мінімаль-
но припустимі параметри оренди (до 
семи років та не менше 8 відсотків від 
нормативної грошової оцінки).
 На думку експертів, зростання 
вартості оренди в частині приватних 
земель гальмує наявність локальних 
монополій орендарів, відсутність віль-
ного ринку землі та відсутність дієвих 
об’єднань власників землі, більшість 
яких є громадянами похилого та дуже 
похилого віку. ■

ПЕРЕДПЛАТА-2018

Бойова газета героїчної нацiї
Завдяки благодiйному фонду ще сотнi людей із березня 
долучаться до читання «України молодої»

■

ОРЕНДА

Гектар пайовика годує
За рік вартість оренди землі виросла на чверть

■

ОФІЦІЙНО

Зерно підгодовують узимку

■

Сприятлива погода дозволила 
розпочати підживлення озимих

Озима чекає на весну в бадьорому стані.❙



С. СТРЕЛЬНИКОВА 
Миколаїв 

 Відкриваєш в інтернеті сайт злочинності 
Hethttps//news.pn/Онлайн-газета -інформаційного 
ресурсу Миколаєва — тут вам і політика, й еко-
номіка, і кримінальні новини міста. Портал надає 
унікальні фото- та відеорепортажі, статті про Ми-
колаївський Національний університет корабле-
будування імені адмірала Макарова, про обрання 
кандидата на пост виконуючого обов’язки ректо-
ра цього вишу. Чудові хвалебні статті про робо-
ту керівництва МНУКу зі студентами. Цікаво, на 
яких матеріалах автор базував свої статті? Ци-
тую: «Миколаївський Національний університет 
кораблебудування підписав договір про надання 
100 стипендій для українських студентів на нав-
чання в китайському Яньченському політехніч-
ному інституті за спеціальностями «туристичний 
менеджмент», «дизайн», «машинобудування та 
електроніка». Про яких конкретно студентів пише 
автор? Нехай би написав кілька прізвищ для до-
стовірності. Дійсно, наприкінці осені делегація 
МНУКу на чолі з проректором С. Рижковим відві-
дала цей китайський виш, який ще досить новий, 
але стрімко розвиває свої партнерські відносини з 
миколаївським університетом. Особливо вразили 
слова: «Під час візиту делегація зустрілася зі сту-
дентами МНУК, які були направлені за стипендіями 
на навчання в Яньченський політехнічний інститут. 
Студенти поділилися своїми враженнями про Ки-
тай, а також культуру, доброзичливих та привітних 
людей і нові можливості для того, щоб знайти до-
стойне місце в житті». Ось саме в цих молодих лю-
дей і накопичилися питання до проректора Рижко-
ва, який курирував та оформлював документи для 
відправлення на навчання у Китай груп, які прибу-
ли туди в квітні і вересні минулого року.
 Будучи досвідченою і компетентною людиною, 
п. Рижков не повідомив студентам перед від’їздом, 
що, за китайськими законами, за навчальною візою 
працювати заборонено, що на роботодавця, який 
незаконно взяв на роботу іноземця, накладуть 

штраф у розмірі, еквівалентному 15,2 тис. дол. Чи 
візьмуть у такому випадку законослухняні китай-
ці на підробіток українських студентів — питання 
риторичне. Чому, оформлюючи групи, п. Рижков 
не взяв на себе клопіт повідомити молоді, що де-
канат інституту в Китаї не має достатньо ресурсів, 
щоб забезпечити прибулим роботу на території 
студмістечка, а якщо й надасть, то за 400 юанів 
при зайнятості на прибиранні 8 год. Це при тому, 
що прожитковий мінімум в Китаї — 1500 юанів на 
місяць, тобто 375 — на тиждень! Чому проректор 
Рижков не повідомив молодим людям, що студен-
ти не отримають стипендії ні в Україні, ні в Китаї? 
Що керівництво китайського вишу повідомляє, що 
надані стипендії покривають тільки витрати на про-
живання і переліт. На всій території вишу встанов-
лено відеокамери, і за найменше порушення роз-
порядку наших студентів просто звільнять. Також п. 
Рижков не повідомив від’їжджаючим, що студенти 
підпрацьовувати не зможуть, тож їх перебування в 
Китаї оплачуватимуть батьки.
 Яка ж реальність? Студенти голодують. Зізна-
тися ж батькам 22-річним молодим людям про те, 
що вони втомилися від такого життя, соромно і за-
лежати ще три роки від батьків вони не хочуть. В 
Україні це були успішні студенти, які отримували 
стипендії. У більшості з них батьки — середньо 
забезпечені, тож відправили своїх дітей на нав-
чання за кордон у надії на їхнє перспективне май-
бутнє. Виникає запитання: а чи є у цих голодних 
молодих людей бажання й далі перебувати в та-
ких принизливих умовах? Бути безправними, не 
знати мови, заради вивчення якої вони й поїхали 
туди, адже більшість із них уже закінчила МНУК 

(без магістратури). Як написано на сайті: «У рам-
ках посиленого співробітництва між МНУК ім. Ма-
карова та Університетом науки та технологій Цзян-
су були сформовані і реалізовані дві програми для 
навчання українських студентів у бакалавраті та 
магістратурі в китайському університеті-партне-
рові». Тоді хочеться спитати проректора Рижко-
ва, чому ці студенти отримують стипендію в Ки-
таї, а ті — ні? Їм можна лише позаздрити, тому 
що при підготовці документів їм говорили, що сти-
пендія і в Україні, і там буде нараховуватися в Ки-
таї. Одержавши таку навчальну візу, вони реально 
отримуватимуть знання, отримуватимуть стипен-
дію, матимуть бажання навчатися, чого не можна 
сказати про молодь у м. Яньчен, провінція Цзян-
су. І ще одна брехня: коли студенти з Миколаєва 
їхали на навчання в Яньчен, їм казали, що навча-
тимуться вони в інституті. У нашому розумінні це 
означало, що вони отримають додатково міжна-
родну вищу освіту. Насправді ж це коледж, техні-
кум, при цьо му спеціалізація переважно — турис-
тичний менеджмент і дизайн.
 Додатково виникає запитання: а на які кошти 
викладачі різних кафедр МНУК, навіть ті, хто чи-
тає мало годин в університеті, літають на конфе-
ренції та семінари в Китай? Думаю, що керівниц-
тво китайських навчальних закладів перераховує 
значні суми МНУК, і тут не обійшлось без договір-
них зобов’язань. Але де ж совість і гідність по від-
ношенню до тих молодих людей, яких відправили 
за тисячі кілометрів від дому, залишили без за-
собів існування і, головне, позбавили їх на початку 
їхнього життєвого шляху віри в людяність, у своїх 
викладачів, віри в майбутнє? Ви й далі проводите 

піар-акції в інтернеті, а відправлені вами дівчата 
й хлопці живуть за межею бідності, інколи впро-
голодь.
 Виконуючий обов’язки ректора Рижков знову 
полетів у Китай і, як зазначено в одній зі статей, 
«метою візиту стало як виконання зобов’язань за 
існуючими контрактами, так і підписання нових до-
мовленостей. Зокрема, проректор з науково-педа-
гогічної роботи С. Рижков підписав нові контракти 
на виконання наукових робіт на замовлення китай-
ських партнерів». Нагодуєте дітей китайською лок-
шиною та й далі поїдете, залишивши їх голодувати 
(ще раз нагадаю, за китайськими законами, вони 
не мають права підпрацьовувати). Так, для них це 
— досвід, але хто з батьків побажає своїм дітям 
такого досвіду? А інші батьки, читаючи рядки про 
нові контракти на навчання українських студентів 
у Китаї, безперечно яскравій і дивовижній країні, 
також захочуть, щоб їхні діти там навчалися.
 Делегація МНУК із робочим візитом відвідала 
дві китайські провінції — Цзянсу та Чжецзян. Ос-
новною метою візиту стали розвиток і створення 
нових спільних програм зі співробітництва, а та-
кож живе спілкування з потенційними студентами 
з Китаю. Не думаю, що студенти з Піднебесної вес-
тимуть злиденне життя в Україні — про них потур-
буються, розраховуючи мати в майбутньому фінан-
сові можливості розвитку співробітництва. Шкода 
лише, що понад 50 осіб ніколи вже не повірять у 
порядність керівництва МНУК, яке їх, говорячи 
кримінальним сленгом, просто кинуло.
 Бажаючим дізнатися правду рекомендую 
зв’язатися зі студентами в Яньчені, провінція Цзян-
су, або перевірити фінансову складову МНУК. ■

ПОЛІТПАРНАС

Героям-
АТОвцям
Ганна ПОНОМАРЕНКО
с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область

Шановна редакціє, минулого року на запрошен-
ня активу села Дащенки Варвинського району 
Чергінівщини я приїхала на святкування Дня 
села — через чотирнадцять років розлуки. Неза-
бутня подорож у рідні краї, незабутні зустрічі...

...Підходив юнак... Все зринає в душі...
І дивиться пильно, неначе благально: 
— Ви нам про АТОвців іще напишіть,
Чекайте, не їдьте від нас, пані Ганно.
— Синочку, хороший (точніше — вже внук) —
Із болем у серці ТОЙ ЛЮТИЙ воскреснув! —
Тремтливо даю йому в руки із рук
Вірші про Майдан і про Сотню Небесну:
— Оце ось візьми... Бережу із тих пір,
Згадай, не забудь їх ніколи у світі!
Але про війну... я не вмію, повір,
Бо як оте пекло нам всім зрозуміти?
Яка в тім різниця — війна чи АТО?
Та в смерті ж все рівно криваве обличчя!
І хто нам розкаже? Пояснить нам хто? —
За що там синів і онуків калічать?
І як зрозуміти, що ворог — то брат?
Чи ж брат  у рідню свою буде стріляти?!
То ж слава отим, що «ні кроку назад!»,
Вкраїну, як матір, пішли захищати.
Ти, бачу, хоч юний, та вже патріот.
Отож ви порадьтеся, дужії хлопці,
І станьте пліч-о-пліч, а з вами — народ,
І допоможіть тим героям — АТОвцям.
Близький наш земляк вже ніколи й ніде...
І тисячі інших у стрій вже не стануть.
Вони ж за Вкраїну пішли, за людей!
Так мало їм слави. Така скупа пам’ять.
Їм жити б і жити на рідній землі,
Не танками — плугом цю землю орати,
Щоб сироти-діти, такі ще малі,
Не плакали гірко: — Коли ж прийде тато?
Їх подвиг — то поклик відважних сердець,
Що маком червоним на грудях палає!
...Коли ж цій війні вже настане кінець,
Цього я, дитино, і справді не знаю. ■

■ О. КАРДАВІЛЬЦЕВА
Тернопіль

 Шановна редакціє, такого страхіт-
тя у нас ще не було — у Тернополі вже 
третій цвинтар заповнений, українців 
стає все менше. Молодь від безвиході 
кидається до засобів забуття — нар-
котики, алкоголь — через безробіття, 
безнадію. У нас, на Тернопільщині, 
поруйнували заводи, позакривали 
підприємства, зате горілки в магази-
нах стільки, що скоро харчам місця не 
буде. 
 Я — 30-го року народження, 
пам’ятаю ще ті части, коли пляшки 
горілки вистачало на всю компанію 
під час свята, та й п’яні по вулицях не 
валялися, як тепер. А зараз і без свят 
повно пляшок валяється по скверах, 
парках. Не раз дзвонила в поліцію, 
щоб забрали п’яних, щоб не подавали 
поганого прикладу для молоді. Шкода 
мені ту молодь, що розбудовує закор-
дон важкою працею. А ще ж для того, 

щоб оформити документи на легальну 
роботу, витрачають великі гроші, час-
то позичаючи їх. 
 Колись у 30-тi роки мене матір під-
кинула під сиротинець. Польща тоді 
була така бідна, що ми ходили до шко-
ли в черевичках, а після школи хо-
чеш іти погуляти надвір — іди боса. 
Ми так сильно застуджували ноги, що 
мені мали відрізати одну стопу — пок-
лали на ліжко, а я видерлася і тікати, 
то лікар і законниця (монашка. — 
Ред.) мене впіймали, кинули на ліж-

ко і лікар сказав: «Нєх здиха» (хай по-
мирає. — Ред.). Але Божа ласка мене 
врятувала. До чого я все це веду: яка 
тоді Польща бідна була і як наші раби 
її відбудовували, а ми в незалежній 
своїй Батьківщині зруйнували те, що 
мали. Тепер їздимо далі Польщу буду-
вати. 
 Одні помирають на Батьківщині, 
другі їдуть у світи на заробітки,  а 
треті від безробіття йдуть грабувати. 
Шановні можновладці, схаменіться, 
робіть щось, бо Державі йде кінець! ■

Якщо підрахувати всі замки й палаци, що ще хоч якось збереглися 
в Україні, то їх кількість дорівняється, мабуть, замкам Луари. 
(Якісний стан залишимо за дужками).
От і на Вінниччині тих палаців — не менше, ніж замків на Львівщині. 
Та ще й яких! От узяти, скажімо, палац Потоцького у Тульчині. 
Його будівництво почалося у 1782 році за проектом французького 
архітектора Лакруа саме  після переїзду Потоцьких на Правобережну 
Україну. Після Другого поділу Речі Посполитої у 1793 році, щоб 
зберегти свої маєтності в Україні, Станіслав-Щенсний Потоцький 
перейшов на службу до російської імператриці Катерини ІІ, тим самим 
зрадивши свою батьківщину і її устремління до незалежності.
Потоцький був одним із найбагатших людей краю, мав 165 000 
кріпаків, багато земель, тож у нього були фінансові можливості 
утримувати розкішний палац, оранжерею, де вирощували 
тропічні фрукти, дивовижні квіти, чималу картинну галерею, в 
якій були полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Рафаеля, 
бібліотеку на 17 тис. книжок, навіть свій театр, у якому ставили 
опери та давали концерти. Звісно, все це в минулому, адже 
війни, революції, зміни суспільних формацій не могли не 
залишити згубних слідів на цьому маєтку.
На сьогодні палац намагаються відреставрувати. Незважаючи на 
це, в його стінах проходять навчання студентів училища культури, 
а іноді й мистецькі заходи, як, скажімо, міжрегіональний 
фестиваль народних промислів ім. Леонтовича у 2008 р. До 
речі, в самому Тульчині розташовано музей композитора 
світового значення, адже «Щедрик» у його обробці підкорив усі 
континенти нашої планети.

ГЛАС НАРОДУ

За бідного студента замовте слово
Кому голодне життя, а кому високооплачувані відрядження

■

НЕ МОЖУ МОВЧАТИ

Своє зруйнували — чуже 
розбудовуємо
Як не схаменемось, то державі прийде кінець

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Школу з незвичною назвою «Мобіль» у 
Пісочині звели фактично за рік. Ця світ-
ла з рожевим відтінком триповерхова 
будівля зовсім не схожа на типові сірі 
радянські коробки, якими всіяні спальні 
мікрорайони Харкова. Ще нестандарт-
нiшим здається внутрішнє наповнен-
ня класів, бо нагадує реалізовану мрію 
вчителя, якому не байдужий навчаль-
ний процес. Йдеться не про приватну 
гімназію із захмарним прейскурантом, 
а звичайний державний заклад у мікро-
районі з однойменною назвою «Мобіль». 
Ще зовсім недавно тут був занедбаний 
болотистий пустир, обрамлений сосно-
вим лісом. А тепер це повністю впоряд-
кована територія, де невдовзі з’явиться 
не менш потрібний для прилеглого жит-
лового масиву дитячий садок.

Дві дошки, включно з інтерактивною
 Тут приємно дивує кожна дрібничка. 
У холі другого поверху, наприклад, сто-
ять тенісні та шахові столи. Як тільки 
пролунав дзвінок на перерву, їх одразу 
оточили діти. Почувся стукіт пластмасо-
вих кульок. А ось біля шахів — незвич-
на тиша, хоча тут зібралася теж коман-
да. «Вони дограють партію, яку не завер-
шили перед уроком, — пояснює дирек-
тор Галина Волобуєва. — Без них ніхто 
не візьме жодну фігуру. Як усе було, так 
і залишиться». Поверхня цих столів і є 
великою шаховою дошкою. Їх купили 
спеціально для тренування школярів, 
що відвідують аналогічний гурток. 
 Кожен хол має свій дизайн та худож-
нє оформлення, що виконані у пастель-
них і стриманих пастельних кольорах. 
Скрізь стоять дивани, на яких можна 
не лише посидіти, а й при бажанні по-
лежати. Все навчальне приміщення у 
«Мобілі» має безкоштовну зону wi-fi, у 
кабінетах є доступ до iнтернету, муль-
тимедійний проектор, звичайна та ін-
терактивна дошки. Робоче місце учите-
ля обладнане комп’ютером, а класи, де 
проходять уроки англійської та інфор-
матики, повністю забезпечені новеньки-
ми ноутбуками. Власне, тут немає жод-
ного кабінету, де б чогось бракувало. 
У музичному класі, наприклад, стоїть 
справжній сучасний синтезатор, у біоло-
гічному — на кожному столі мікроско-
пи, у фізичному є все для проведення до-
слідів, а на додачу ще й своя метеостан-
ція. Бібліотека і поготів викликає захоп-
лення, бо містить не лише паперові, а й 
електронні книжки, які можна роздру-
кувати на місці. Тут є також ноутбуки, 
зручні дивани, а також крісла у вигляді 
м’яких пуфів та великих кульок. 
 Цей нетиповий для державних шкіл 
перелік учнівських родзинок можна 
продовжувати й далі. Саме таким має 
бути придатний для навчання освітній 
заклад. Але, оскільки подібні «Мобілі» 
— рідкість не лише у невеликому сели-
щі, а й великих обласних центрах, при-
родно, виникає запитання, звідки ж, 
власне, це диво взялося. «Левову част-
ку коштів — 48 мільйонів гривень, — 
нам виділили з державного бюджету, 
— розкриває повну калькуляцію будів-
ництва голова Пісочинської селищної 
ради Олег Чорнобай. — Ще 9,6 мільйо-
на — це наші, місцеві гроші. І майже 
по 8 мільйонів — виділили обласна та 
районна ради». 

 Державна щедрість — цілком ви-
правдана. У майже 30-тисячному сели-
щі до відкриття «Мобіля» була лише 
одна школа — Пісочинський колегіум. 
Через величезне перевантаження діти 
тут мали навчатися вже в три зміни. 
Саме тому будівництво велося надзви-
чайно швидкими темпами, незважаючи 
на те, що державні кошти не завжди над-
ходили вчасно. Втім як тільки будівлю 
здали під ключ, з усіма підрядними ор-
ганізаціями замовники повністю розра-
хувалися. Більше того, на цьому будів-
ництві селищній раді вдалося заощади-
ти 4 мільйони гривень. Усі кошти одра-
зу ж направили на зведення ще одного 
об’єкта комунальної сфери — сучасного 
спортивно-оздоровчого комплексу, який 
називається також «Мобіль». 

Третій з п’яти
 Посеред робочого дня тут фактич-
но безлюдно: на другому поверсі качає 
м’язи хлопець, який назвався Богда-
ном, на першому займається група літ-
ніх жінок. Утiм заклад, що відкрився 
усього лише місяць тому, поступово за-
повнюється відвідувачами. Пісочинців 
тут приваблює не лише повний набір 
тренажерів, якими можуть похвали-
тися лише дорогі приватні фітнес-клу-
би, а й цілком демократична ціна абоне-
менту — 300 гривень на місяць iз пра-
вом користуватися всіма послугами за-
кладу. Діти займаються безкоштовно, 
оскільки за них вносить плату селищ-
на рада. Є тут медичний кабінет, сучас-
ний пункт охорони з відеоспостережен-
ням, душові кабіни. Вся будівля, як, 
до речі, і школа, повністю пристосова-
на для пересування людей з особливи-
ми потребами. Обидві будівлі зводили-
ся з використанням найсучасніших тех-
нологій енергоефективності, опалення і 
вентиляції. 
 Окрема гордість дирекції «Мобі-
ля» — закрите футбольне поле, що лег-
ко трансформується під волейбольний, 
баскетбольний і тенісний майданчи-
ки. Якість покриття і технічне облад-
нання комплексу настільки високі, що 
цей заклад мають включити до перелі-
ку клубів, здатних приймати спортивні 
змагання обласного та республікансько-
го рівня. «Це лише перший етап будів-
ництва, — каже Олег Чорнобай. — На-
разі розробляємо проект критого ба-

сейну, що буде зведений поруч. Узагалі 
наш комплекс — уже третій на Харків-
щині, які були зведені за останні рік-
два. Спочатку такі об’єкти з’явилися у 
райцентрах — Первомайському та Бо-
ровій, а наразі будуються у Краснограді 
та Золочеві. Фактично йдеться про ти-
пові проекти з невеликими відміннос-
тями». 

Подвоєний бюджет
 Таємниці з того, як Пісочину вдало-
ся потрапити одразу до двох державних 
будівельних програм та ще й заверши-
ти обидва проекти в рекордний для віт-
чизняних реалій термін, Олег Чорнобай 
не робить. Каже, що сьогодні на Хар-
ківщині працює схема, якою може ско-
ристатися будь-яка територіальна гро-
мада. Для цього потрібно провести гро-
мадські слухання й порадитися з людь-
ми з приводу першочергових потреб, 
потім замовити проект визначеного для 
будівництва об’єкта й виділити з місце-
вого бюджету стартову суму. З цим усім 
треба їхати до облдержадміністрації, і 
якщо там побачать, що населеному пун-

кту дійсно потрібна школа чи дитячий 
садок, то з грошима обов’язково допомо-
жуть. «Треба перш за все бути дуже ак-
тивними, — каже Олег Чорнобай. — А 
якщо керівник сидить і лише перерахо-
вує, чого у нього немає, то так ніколи ні-
чого й не буде». 
 Ще один плюс сьогодення — прове-
дена державою бюджетна децентраліза-
ція, завдяки якій казна Пісочина вирос-
ла вдвічі. Тепер, окрім великих будів-
ництв, селище може собі дозволити й 
приємні дрібнички, на які раніше завж-
ди бракувало коштів. «Ми на 49 років 
узяли в оренду 8 гектарів соснового лісу, 
що поруч iз мікрорайоном «Мобіль», i пе-
ретворили його на сучасну зону відпочин-
ку, — резюмує селищний голова. — Те-
пер тут є дитячі майданчики, тренажери, 
зручні лавочки, пішохідні доріжки. Пла-

нуємо очистити ще й місцеву річку Уди, 
відкривши на березі комфортний пляж. 
Триватиме розбудова й інших спальних 
районів, бо мікрорайон «Надія», так 
само, як і «Мобіль», украй потребує шко-
ли й дитячого садка. 

Мистецтво будувати мости
 Селище Пісочин — недалеко від Хар-
кова, тому квартири у багатоповерхів-
ках, які зводить тут місцевий Курязький 
домобудівний комбінат (автор проекту 
згаданої школи), охоче розкуповують 
жителі обласного центру. Приваблює їх 
нижча ціна квадратних метрів, розкіш-
на природна зона і зручна транспортна 
розв’язка. До центру міста звідси мож-
на доїхати за 15 хвилин, причому сама 
траса недавно була відремонтована ра-
зом з мостом, що є частиною розв’язки 
популярної дороги Київ — Харків — 
Довжанський. Ремонтні роботи тут по-
чалися восени минулого року й були за-
вершені фактично через три місяці. «Пі-
сочинський шляхопровід — надзвичай-
но важливий об’єкт на одній із головних 
державних дорожніх артерій, — проко-
ментувала ситуацію голова Харківської 
облдержадміністрації Юлія Світлична. 
— Навантаження на конструкцію — 40 
тисяч автомобілів на добу. При цьому з 
моменту будівництва, за 42 роки, тут не 
було жодного ремонту». Гроші на цей 
проект були виділені з державного бю-
джету.
 Пісочинський шляхопровід — вже 
третій міст, що був повністю відновле-
ний на Харківщині за останні півроку. 
Тобто незадовго до цього почала знову 
функціонувати аналогічна 210-метро-
ва споруда в Ізюмі, що має стратегічне 
військове значення, оскільки забезпе-
чує основний зв’язок iз зоною бойових 
дій на Донбасі. Військова траса була пов-
ністю знищена важкою технікою, а міст, 
який не ремонтувався 17 років, вже став 
аварійним. Наразі тут знову поновлено 
рух, а також почалася реконструкція до-
роги Чугуїв — Ізюм — Слов’янськ. 

 У свою чергу, Губарівський шля-
хопровід на трасі Харків — Охтирка 
у Богодухівському районі через пов-
ну зношеність конструкцій демонтува-
ли ще в 2007 році. Об’їзна дорога, якою 
транспортникам довелося користува-
тися 10 років, збільшила шлях на 7 кі-
лометрів й нагадувала покриття після 
тривалого бомбування. Хто їздив цим 
бездоріжжям, надовго зарікався вдруге 
вирушати в путь. «Губарівський шля-
хопровід ми збудували заново, — пові-
домив начальник Служби автомобіль-
них доріг в Харківській області Євген 
Зражевець. — Були змінені його основ-
ні параметри: довжину збільшили з 43 м 
до 55,3 м, ширину з 6,8 м до 9,5 м. Це за-
безпечить зручність, комфорт і безпеку 
руху. Гарантійний термін експлуатації 
споруди — 50 років». ■

ХОРОШИЙ ПРИКЛАД

Нетиповий 
«Мобіль»
На Харківщині з’явився ефективний досвід будівництва 
об’єктів соціальної сфери, який можна назвати 
«бюджетною складчиною» 

■

Тут немає жодного кабінету, де б чогось бракувало. У музичному 
класі, наприклад, стоїть справжній сучасний синтезатор, бібліотека 
і поготів викликає захоплення, бо має не лише паперові, а й 
електронні книжки.

На відкриття школи «Мобіль» зібрався 
весь Пісочин.
Фото з сайта mediaport.ua.

❙
❙
❙

Кожен хол у школі має свій дизайн. 
Фото зi шкільного сайта.

❙
❙
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Сергій ТРИМБАЧ, 
спеціально для «України молодої» 
Берлін

У ніч на середу на Берлінському 
кінофестивалі відбулася світо-
ва прем’єра фільму «Коли па-
дають дерева» українки Марисі 
Нікітюк. На жаль, номер газети 
здається раніше — так що под-
робиці показу й оцінка самої 
картини — уже в найближчому 
числі. А фестивальну програ-
му середи відкриває фільм під 
назвою «Мого брата звуть Ро-
бертом, і він ідіот» (спільне ви-
робництво Німеччини, Франції, 
Швейцарії) Філіпа Грьонінга... 

«Я нещаслива 42-річна жінка, 
і звуть мене Ромі Шнайдер»
 Одна з найпомітніших кар-
тин великого конкурсу оповідає 
— слідом за «Довлатовим» Олек-
сія Германа-молодшого — про 
велику особистість. Цього разу 
йдеться про знамениту в 1960—
80-ті роки актрису Ромі Шнай-
дер. Фільм називається «3 дні 
в Кібероні», поставила його 44-
річна німкеня (батьки у неї іра-
нець та вірменка) Емілі Атеф. 
Як і Герман, режисерка обирає 
хронікальний виклад подій — 
їх справді три, з маленьким до-
датком ще одного дня у фіналі. 
Тобто це не класичний байопік, 
а лишень один зі сколків життя, 
краплина, крізь яку прагнуть 
розгледіти контури цілого.
 Задум стрічки, за визнанням 
режисерки, стартував у той мо-
мент, коли французький продю-
сер вказав їй на актрису Марію 
Баумер, яка дивовижно схожа на 
Шнайдер. І справді, я би повірив, 
що це колись зняли саму Ромі. 
Тим більше, що картину знято на 
чорно-білу плівку, і це посилює 
ефект документальності історії. 
До того ж, в основу покладено 
реальний епізод, коли до актри-
си, що перебувала на лікуванні 
на узбережжі Бретані, у Кубе-
роні, приїхали двоє журналістів 
— приятель Ромі, фотограф Ро-
берт Лебек (Чарлі Хюбнер) і Мі-
хаел Юрг (Роберт Гвіздек). При-
їхали, аби взяти у неї інтерв’ю. 
Неврівноважену актрису звично 
бере під контроль її приятелька 
Хілде (Біргіт Мініхмайєр). Ска-
жу одразу: акторський ансамбль 
склався, а Баумер може претен-
дувати на «Срібного ведмедя» за 

кращу жіночу роль. 
 Журналісти обрали не най-
кращий час для бесіди — Шнай-
дер виснажена, їй потрібен відпо-
чинок. Перший раунд інтерв’ю 
вдається не дуже, й актриса за-
прошує всіх учасників і свідків 
бесіди до ресторану. Аби випити 
шампанського і станцювати, від-
чувши себе  хоча б на мить щас-
ливою. Вона й виглядає такою. 
 Чим приваблює режисер 
стрічки — свободою оповіді. 
Вона не боїться тримати в кадрі 
задовгий процес інтерв’ювання, 
так само — довге-предовге фо-
тографування, коли Роберт 
кружляє навколо Ромі у безкі-
нечному танці художника нав-
коло своєї Галатеї. Тільки хто 
тут скульптор, а хто Галатея, 
хто кого ліпить і переліплює, із 
того, що під руку трапилось? Та 
головне, цим заявлено важли-
вий для фільму мотив дискрет-
ності життя, яке розпадається 
на фрагменти, що майже не під-
даються монтажу. Картина й за-
кінчується отим самим танцем 
фотографування, і одне із зобра-
жень застигає на екрані: «Зупи-
нися, мить, ти прекрасна!»
 Якби ви знали, із чого та 
мить витворюється, якби ви зна-

ли! Знайдено точний, на мій пог-
ляд, композиційний принцип, 
за яким особистість збирається 
на екрані зі шматочків кінема-
тографічної «смальти», — і мо-
заїка дарує нам реалістичний, й 
романтично-піднесений водно-
час, образ людини, жінки (о, зіт-
хає Емілі Атеф в інтерв’ю журна-
лу The Hollywood Reporter, Ромі 
«мала великий сексуальний апе-
тит до мужчин»), актриси.

Дисфункція: про генетичні 
ломки
 Ще одну роботу німецького 
режисера (і теж німкеня ірансь-
кого походження) я подивився у 
секції «Перспектива німецько-
го кіно». Картина «Дисфункціо-
нальний кіт» С’юзен Горданше-
кан. Іранська дівчина Міна за-
сиділась у дівках, треба заміж. 
Куди, за кого? У Німеччину, за 
тамтешнього іранця. Онімечче-
ного, звичайно; Кіан зізнаєть-
ся навіть, що дуже німцем йому 
кортіло стати. Одначе ж батьки 
наполягли: іранська кров, чис-
та-чистесенька, мусить бігти 
жилами, як і бігла. Одруження, 
і ось вона, Міна, в Німеччині. 
Відтепер вони починають жити 
разом.

 Одначе навіть іранцю з іран-
кою не так просто зійтися у щось 
ціле і цілісне. А тут іще Міна 
кота придбала — з генетичною 
поломкою (а вона думала, що 
генполомка — то ім’я котове), 
він увесь час підкидає усілякі 
неприємності. Словом, виріши-
ли розбігтися. Щоби у фіналі по-
чати усе спочатку...
 Доволі дотепна драматична 
історія, з комедійним ухилом. 
У Німеччині багато людей, чия 
етнічність далека від німецької. 
Треба знаходити спільну мову. 
Як бачимо, етнічний іранець, 
що живе в Ірані, — це один «на-
бір функцій», а той, що в Німеч-
чині, — інший. Чи інша. 
 В іншій картині домашньо-
го німецького виробництва (та 
сама «Перспектива...), «Втра-
чена самість» (щось на кшталт 
того) Фелікса Гассенфратца, не 
знаходять спільну мову навіть 
рідні сестри. Хоча, здавалось би, 
мало що сестри, так ще й бать-
ком за однаковою програмою ви-
ховуються — музики навчають-
ся, високим духом обвіваються. 
Одначе ж проблеми і проблеми. 
Попри суперсучасні аксесуари 
життя перед нами зринає тра-
диційний іще для ХІХ століття 
«роман виховання». Правильно 
зринає, пора вже пригадати...
 У фестивальній програмі по-
неділка зійшлися два фільми 
про терористичні атаки. Пер-
ший U — July 22 (так англійсь-
кою, або «Утойя 22 липня») 57-
річного норвезького режисера 
Еріка Поппе. Він оповідає пе-
чально відому історію, коли од-
ного дня в Норвегії сталося дві 
терористичні атаки — у столич-
ному Осло стався вибух, а без-
умець Андерс Брейвік розстрі-
ляв молодіжний табір на острові 
Утойя. Велику частину фільму 
знято ручною камерою, аби мак-
симально достовірно відтвори-
ти атмосферу жаху; жаху, який 
тривав 78 хвилин (і рівно стіль-
ки ж він триває у фільмі, себто 
усе відтворено в режимі реаль-
ного часу, що підсилює ефект) і 
призвів до 77 трупів та кількох 

сотень психічно травмованих 
людей. В центрі оповіді дівчина 
Кайя (Андреа Бернтзен) — одна 
з небагатьох, хто не втратив го-
лову, хто шукав близьких і до-
помогав тим, хто вже втрапив у 
біду. Доволі сильна картина, доб-
ре знята і добре пронюансована в 
подробицях того заціпеніння, 
яке охоплює людей, що мають 
можливість переконатись: благо-
получний комфортабельний по-
тяг життя за секунди може зірва-
тися з рейок і помчати у тартара-
ри.
 Ну і картина «7 днів в Ентеб-
ле» бразилійця Хосе Падільї. Де-
сять років тому режисер уже  от-
римав «Золотого ведмедя» — ціл-
ком несподівано, нагадаю, — за 
фільм «Елітний загін». Любить, 
любить Паділья військових лю-
дей, мабуть, сам у душі живе за 
військовим статутом. Цього разу 
картина про цілком реальні події 
1976 року, коли терористи захо-
пили літак компанії Air France, 
що мав летіти з Тель-Авіва до 
Парижа. Захопили і, зреш-
тою, посадили його в Ентебле, в 
Уганді. 
 Фільм докладно (аж занад-
то, треба сказати) переповідає 
хід подій. У центрі, у фокусі 
— постаті самих палестинсь-
ких терористів, до яких при-
єдналися і двоє німців. От вони 
і є найяскравішими — члени 
німецької радикальної групи 
Вільфред Безе (відомий актор 
Даніел Брюгл) і Бріжитта Кю-
хльман (виразно зіграна Роза-
мундою Піке). З другого боку 
— керівництво Ізраїлю, на чолі 
з прем’єр-міністром Іцхаком 
Рабином (Ліор Ашкеназі) і Ши-
моном Пересом (Едді Маршан). 
Протистояння...
 Картина була би просто тра-
диційно міцно зробленою робо-
тою, якби не поєднання воєн-
них дій із постановкою балету 
на сцені. Якому в фіналі аплодує 
стоячи весь зал. Одночасно — 
доблесним спецназівцям Ізраї-
лю, які одним махом здолали 
відстань до Ентебле і швидко та 
вправно ліквідували терористів. 
Зразкова політична та військо-
ва комбінація! Нашим політи-
кам і військовим тут є що поди-
витися. А я милувався танцями 
— єдине кіно, яке тут виглядає 
як мистецтво, а не задовге шоу 
во славу військ Ізраїлевих. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Його музика наповнена непідробною пристрас-
тю і віртуозністю — в Києві 2 березня виступатиме 
Артуро Сандоваль, багаторазовий володар «Грем-
мі», 68-річний кубинський музикант, який уже дав-
но став легендою. Шанувальники джазу пам’ятають 
його виступ на фестивалі у Львові у 2016-му. Арту-
ро володіє унікальним розширеним діапазоном гри 
на трубі. Він відкритий для експериментів і є поряд 
із Чарлі Паркером одним із засновників імпровіза-
ційного стилю бібоп. Крім класики, він виконує за-
пальний латинський джаз і кавери сучасних пісень.
 Джазмен, якого зараховують до найвищої кате-
горії «А», як і раніше, у формі і продовжує запису-
вати платівки. У столичному Міжнародному центрі 
культури і мистецтв Артуро Сандоваль покаже нову 
програму в рамках великого європейського турне. А 
26 лютого ще встигне дати концерт на сцені Львівсь-
кої національної опери. 
 Цього разу з джазовим музикантом Артуро Сан-
довалем (труба, фортепіано, вокал) у Києві гратиме 
надзвичайна команда: Джон Белзегай (бас-гітара), 
Джонні Фрайдей (ударні), Рікардо «Тікі» Пасільяс 
(перкусія, вокал), Дейв Сігел (клавішні) і Кемюль 
Роїг (фортепіано).
 Буде феєричне музичне шоу з розмаїттям музич-
них жанрів і напрямів: від класичного джазу, запальних 
афро-кубинських ритмів — до яскравих авторських 
композицій і чудових імпровізацій самого Сандоваля. 
І, звичайно ж, straightaheadjazz і бібоп. Зокрема, Маест-
ро обов’язково відіграє триб’ют своєму вчителеві Дізу 
Гіллеспі (можливо, Nightin Tunisia).
 Кожен концерт цього музиканта є неповторним, 
констатують прихильники творчості Артуро Сандо-
валя і критики. Шанувальники, які мали можливість 

насолоджуватися різноманітністю його музики, по-
чинаючи від джазових творів і джазу з латиноаме-
риканськими мотивами, до класичної музики, за-
хоплюються його віртуозною технікою виконання, а 
критики відзначають його мистецтво витягувати ви-
сокі ноти. Наділений здібностями віртуоза, Артуро 
натхненно ділиться своїм даром із тими, хто любить 
музику, як і він.
 Різноплановий талант Артуро Сандоваля мож-
на почути в записах із багатьма відомими музикан-
тами: такими, як Діззі Гіллеспі, Френк Сінатра, Пол 
Анка, Вуді Герман, Вуді Шоу, Мішель Легран, Джош 
Гробан, Тоні Беннет, Білл Конті, Стен Гетц, Джонні 
Метіс, Род Стюарт і Аліша Кіз. Він виступав з Джо-
ном Вільямсом і його Бостонским естрадним оркес-
тром, брав участь в шоу «Супер Кубок» (Superbowl) 
із Тоні Беннеттом і Патті Ла Беллем. 
 Артуро Сандоваль створив музику до бага тьох 
фільмів, зокрема, «1001 до 1», де в головній ролі 
актор Бо Бріджес; «Міддлтон» з Енді Гарсією і Вірою 
Фарміга. Віртуоз виконав музику Дейва Грузіна до 
кінофільмів «Гавана» і «Павутиння брехні». А в му-
зичному супроводі до фільму «Королі мамбо» за-
писав номінований на «Греммі» твір Mambo Cfliente. 
Записував саундтреки до фільмів «Сім’я Перес», 

«61», «Пан Помилка», до документальної стрічки 
«Оскар» і багатьох інших. 
 Окрім усього, Артуро Сандоваль отримав замов-
лення від Центру виконавських мистецтв ім. Дж. Кен-
неді на створення музики до балетів Pepito’s Story, 
Soul Possessed, а також до балету OmanOMen і The 
Chocolate Hot Nutc racker, поставлені Деббі Аллен. 
 Нагадаємо, Артуро народився в місті Артемі-
са на Кубі. Почав грати у бенді з 13 років. Згодом 
були виступи у Європі та на рідному острові, потім 
здібний музикант долучився до новоствореного The 
United Nations Orchestra. У 1990 році, під час гастро-
лей, Сандоваль емігрував до США, а в 1999 році от-
римав американське громадянство.
 У 2013-му президент США Барак Обама нагоро-
див Артуро президентською Медаллю Свободи. Та-
кож музикант є шестиразовим володарем премії 
Billboard і лауреатом премії «Еммі». Остання наго-
рода була отримана за його композиторську роботу 
до фільму For Love or Country: The Arturo Sandoval 
Story, заснованого на подіях з непростого життя 
його, талановитого трубача, й екранізованого за 
участі Енді Гарсія, який зіграв Артуро.
 Тож час знайомитися з Артуро Сандовалем осо-
бисто. Зустріч — 2 березня, у Києві. Не проґавте. ■

ВИСОКА НОТА

Легенда джазу бажає познайомитися
Кубинсько-американські пристрасті володаря «Греммі» Артуро Сандоваля — 
скоро у Києві

■

Артуро Сандоваль.
Фото надане агенцією «ДельАрте».

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Зіграти ікону — і не померти

■

Актриса Марія Баумер дивовижно схожа на Ромі Шнайдер.
Фото з сайта berlinale.de.

❙
❙

Берлінале-2018: 
показали фільми 

про актрису 
Ромі Шнайдер 
і терористичні 

акти
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 У п’ятницю в Науковій бібліо-
теці імені Максимовича Київського 
національного університету імені 
Шевченка відбулася церемонія на-
городження лауреатів ХІХ рейтингу 
«Книжка року». Дійство уможливи-
лося завдяки благодійній допомозі 
видавців Івана Степуріна («Сам-
міт-Книга»), Павла Сачека («Май-
стер Книг»), Рути Мелікєнайте та 
Віргініюса Стролі («Балтія-Друк»), 
Олександри Гаркуші («Видавниц-
тво Олександри Гаркуші»), Вален-
тини Кирилової («Nomina»), пись-
менників Галини Малик, Марини 
Гримич, Яна Валетова, не причет-
них до книжкової царини громадян 
Людмили Колістратенко, Олександ-
ра Кочеткова, подружжя народних 
депутатів Ірини та Юрія Луценків і 
навіть кільком невідомим благодій-
никам.
 58 експертів оцінили понад 1100 
видань сезону-2017. Лише до Корот-
ких списків увійшли книжки 76 ви-
давництв із 9 міст України: Київ — 
48 видавництв / 132 книжки; Львів 
— 11 / 27; Харків — 7 / 32; Чернів-
ці — 3 / 4; Тернопіль — 2 / 7; Брусту-
ри — 1 / 1; Івано-Франківськ — 1 / 3; 
Мукачеве — 1 / 1; Ужгород — 1 / 1.
 Окрім відомих осіб, помічених 
на фотографіях, дипломи лауреа-
там вручали професорка Українсь-
кої Академії друкарства Емілія Огар, 
політичний філософ-літератор Дмит-
ро Корчинський, директорка Депар-
таменту культури Київської міської 
державної адміністрації  Діана Попо-
ва, Герой України Іван Драч, дипло-
мат Володимир Хандогій, президент 
Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів Олександр 
Афонін, виконавчий директор Між-
народного благодійного фонду «Смо-
лоскип» Ростислав Семків.
 У декількох підномінаціях рей-
тингова різниця між першою і дру-
гою позицією виявилася настільки 
малою, що її можна вважати за ста-
тистичну похибку. Тож організато-
ри вирішили в таких випадках ого-
лосити лауреатами обидва видання.
 Найбільше нагород — п’ять — 
дісталося видавництву «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА», і тепер воно має 32 
лауреатські відзнаки за всю історію 
існування «Книжки року». Три від-
знаки в сезоні-2017 має видавниц-
тво «Темпора» (26 нагород усього), 
по дві — Yakaboo publishing та «Арт-
бук». Уперше лауреатами рейтин-
гу стали книжки видавництв «Ас-
тролябія», «Час майстрів», «Terra 
Incognita», «Пенмен», «Meridian 
Czernowitz», «Видавництво Анетти 
Антоненко» та Інституту українсь-
кої археографії та джерелознавства 
НАНУ.

 Цього року співорганізатора-
ми та експертами «Книжки року» 
засновано премію «Нонфікшн» 
за кращу книжку українського 
автора, яка висвітлює, інтерпре-
тує і аналізує факти і явища сус-
пільного життя, історії, приро-
ди або мистецтва (преміальний 
фонд: лауреату — 40 000 грн., 
фіналісту — 25 000 грн.). Оста-
точне голосування за номінан-
тів Короткого списку відбулося 
безпосередньо перед церемонією 
за традиційною процедурою — 
кульками-баллотами. Лауреа-
том стала книжка Ярослава Тин-

ченка «Лицарі Зимових походів 
1919—1922 рр.» (К.: Темпора) 
— 35 баллотів; фіналістом стало 
біографічне дослідження Леоні-
да Ушкалова «Ловитва невлов-
ного птаха: життя Григорія Ско-
вороди» (К.: Дух і Літера) — 29 
баллотів; наступною у протоколі 
голосування значиться ілюстро-
вана енциклопедія Сергія Трим-
бача «Кіно, народжене Украї-
ною» (К.: Самміт-Книга).

Антон Тихий та Володимир Тихий
— спонсори-засновники 
премії «Нонфікшн»

❙
❙
❙

 Спеціальна відзнака «Видавничий імідж року» являє собою су-
марний рейтинг книжок даного видавництва, які фігурують у 
Коротких списках. Нині імідж-видавництвом визнано київсь-
ку «Темпору», вісім книжок якої потрапили до шорт-листів.
 ГРАН-ПРІ дісталося видавництву «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» за серію 
«Українська Поетична Антологія».

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

ЛАУРЕАТИ

Читай книжки, що стали подією!
Названі кращі видання літературного сезону-2017

■

Директорка рейтингу Галина Родіна та володар чотирьох лауреатських
дипломів та гран-прі Іван Малкович.

❙
❙

Науковцеві Інституту літератури 
Олександру Бороню, упорядникові 
тематичної Шевченківської 
енциклопедії, премію вручив 
Юрій Луценко.

❙
❙
❙
❙
❙

Креативний директор
видавництва «Віват» Ігор
Зарудко з дипломом 
за книжку Дари Корній
«Духи природи».

❙
❙
❙
❙
❙

Ярослав Тинченко, автор
переможної книжки
«Лицарі Зимових походів
1919—1922 рр.» 
та перший володар премії
«Нонфікшн».

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Директор Міжнародного інституту 
бізнесу Олександр Савченко вручає 
диплом видавцеві кращої бізнес-книжки
Оксані Форостині (Yakaboo publishing).
Фото Лізи АБРАМОВОЇ.

❙
❙
❙
❙
❙

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»
Художня класика

1. Михайль СЕМЕНКО. Повна збірка творів. У 4 томах. – К.: Темпора, 
254+256+256+382 с.(ф)

Життєписи

1. Франківська енциклопедія: у 7 томах. Том 1. – Л.: Світ, 678 с.(п)

Літературознавство

1. Шевченківська енциклопедія. Літературні твори. – К.: Інститут 
літератури НАНУ, 896 с.(п)

1. Архієпіскоп Ігор ІСІЧЕНКО. Війна барокових метафор. – Х.: Акта, 
348 с.(с)

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
Сучасна українська проза 

1. Сергій ЖАДАН. Інтернат. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 336 с.(о)

Жанрова література 

1. Юрій ВИННИЧУК. Лютеція. – Х.: Фоліо, 314 с.(п)

1. Юрій КОСАЧ. Сузір’я Лебедя. – К.: А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА, 400 с.(п)

Зарубіжна проза 

1. Ісабель АЛЬЄНДЕ. Японський коханець. – Л.: Видавництво Анетти 
Антоненко, 288 с.(п)

Поезія 

1. 
Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана; 
Дмитро ПАВЛИЧКО. Два кольори; Ірина ЖИЛЕНКО. Євангеліє від 
ластівки; Ігор РИМАРУК. Три потоки місячного світла.  Сер. «Українська 
Поетична Антологія». – К.: А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА, 1016+320+384+384 с.(п)

Номінація «СОФІЯ»
Філософія / антропологія / психологія

1. Карл Ґустав ЮНҐ. AION: Нариси щодо символіки самості. – Л.: 
Астролябія, 432 с.(п)

Політологія / соціологія

1. Джозеф СТІҐЛІЦ. Ціна нерівності: Як теперішнє поділене 
суспільство загрожує нашому майбутньому. – К.: Темпора, 584 с.(о)

Номінація «МИНУВШИНА»
Популярні видання / історична белетристика

1. Ярослав ТИНЧЕНКО. Лицарі Зимових походів 1919–1922 рр. – К.: 
Темпора, 760 с.(п)

Дослідження / документи

1. Наталя ЯКОВЕНКО. У пошуках Нового неба. – К.: Laurus; Критика, 704 с.(п)

Біографії / мемуари
1. Князі ОлельковичіEСлуцькі. – К.: Балтія$Друк, 297 с.(п)

Номінація «ОБРІЇ»
НауковоEпопулярна література 

1. Кристоф ҐАЛЬФАР. Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час 
та за їхні межі. – К.: Yakaboo publishing, 354 с.(п)

1. Річард ДОКІНЗ. Егоїстичний ген.  – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 544 с.(п)

Бізнес / економіка / успіх

1. Ден СЕНОР, Сол СИНҐЕР. Країна стартапів. Історія ізраїльського 
економічного дива. – К.: Yakaboo publishing, 360 с.(п)

Публіцистика / сучасні мемуари

1. Дмитро МУРАВСЬКИЙ. Через війну. Погляд волонтера. – К.: Люта 
справа, 280 с.(п)

Спеціальна література / довідкові видання

1. 
Станіслав ВОЛОЩЕНКО. Колекція Митрополита Володимира 
(Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. – К.: Інститут 
української археографії та джерелознавства НАНУ, 504 с.(п)

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»
Книжки для малечі та молодших школярів

1. Велика ілюстрована книга казок українських та іноземних 
письменників. – К.: А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА, 144 с.(п)

Твори для школярів середніх класів

1. Роберто ІННОЧЕНТІ, Дж.Патрік ЛЬЮЇС. Будинок. – К.: 
А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА, 64 с.(п)

1. Анна КОРШУНОВА. Комп і компанія. – К.: Час майстрів, 232 с.(п)

Підліткова та юнацька література

1. Дара КОРНІЙ. Духи природи. – Х.: Віват, 320 с.(п)

Пізнавальна та розвиваюча книга

1. Ярина ВИННИЦЬКА, Юлія ТАБЕНСЬКА, Дмитро ОСИПОВ. Наречена. 
– Л.: Terra Incognita, 44 с.(п)

1. Леонід УШКАЛОВ. Шевченко від А до Я. – Л.: Видавництво Старого 
Лева, 80 с.(п)

Номінація «ВІЗИТІВКА»
Малярство / фотографія / пластика

1.
Як у Тіні. Георгій Якутович як ілюстратор книги «Тіні забутих 
предків». – К.: Артбук, 184 с.(п)

Мистецтвознавство / етнографія / історія повсякдення 
1. Дмитро ГОРБАЧОВ. Случаї. – К.: Артбук, 176 с.(о)

Краєзнавча і туристична література / дорожні нотатки 
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560 с.(п)
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Про давню страву, яку готу-
вали в піст наші бабусі-праба-
бусі, — сливовий кисіль із чор-
носливу, розповіла Ірина Гуди-
ма. Ірина Гудима народилася в 
Тернополі. Зараз у неї — цікавий 
кулінарний блог, багато його чи-
тачів і бажаючих навчитися ку-
ховарити. Після одруження Іри-
на переїхала до чоловіка і відкри-
ла в собі чималі кулінарні здіб-
ності, причому впевнена, що це 
під силу кожному, хто забажає. 
 «Мабуть, у кожного з нас у 
дитинстві був справжній сердеч-
ний друг. Для мене таким дру-
гом був мій дідусь Петро. Разом 
ми співали нашу улюблену піс-
ню про козака, який любив пиро-
ги з сиром більше за свою дівчи-
ну — розповідає Ірина. — Будь-
яка буденна справа з дідусем пе-
ретворювалась на свято. А ще нас 
поєднувала любов до киселиці. 
Бабуся часто нам її варила, поки 
ми з дідусем щось «витворяли», а 
потім ми всі разом смакували цей 
корисний десерт (бабуся казала, 
що він додасть нам сили). Ми з 
дідусем навіть віршик склали 
про киселицю (досі його дослів-
но пам’ятаю):
Наварили ми «здоров’я»,
Зараз стигне на вікні.
Будем разом смакувати — 
І дорослі, і малі.
Не страшна й хурделиця, 
Коли є киселиця!».
 Для киселиці потрібно: 200 г 
чорносливу без кісточок, літр 

води, 1-2 столові ложки цукру, 
2 столові ложки крохмалю. 
 «Чорнослив залийте окро-
пом (щоб покрив його), накрий-
те кришкою і залиште на 10 хви-
лин, — ділиться рецептом Іри-
на. — Потім перемеліть усе в 
блендері (разом з водою, в якій 
запарювали чорнослив). Долий-
те літр води, цукор і доведіть 
суміш до кипіння. Крохмаль 
розведіть у половині склянки 
холодної води, вилийте його в 
киплячий кисіль і, постійно по-

мішуючи, варіть іще 3-4 хвили-
ни. Додайте ще цукор за сма-
ком, якщо любите солодші на-
пої, дайте трішки вистигнути і 
смакуйте на здоров’я. Я ще з ди-
тинства люблю їсти киселицю 
ложкою із якимось коржиком. 
Але і без коржика ця смакота ні-
чого не втрачає!».
 Пісний апельсиновий манник 
за рецептом Ірини Гудими також 
буде чудовим доповненням до ки-
селиці. Як зізнається Ірина, «ні-
коли б не подумала, що пісний 

кекс без яєць і масла може бути 
смачним. А виявляється, може! 
Вчора подруга пригостила мене 
пісним апельсиновим манником. 
Яка ж це смакота! Він м’який, 
ароматний і дуже апетитний. Я 
просто не могла не взяти рецепт. 
Того ж дня спекла манник для 
своє сім’ї. Радо поділюсь рецеп-
том і з вами».
 Для пісного апельсиново-
го манника потрібно: 200 г ман-
ки, 200 мл апельсинового соку (в 
мене пішло 3 апельсини, думаю 
можна взяти і магазинний сік), 
200 г борошна, 200 г цукру, 100 

мл олії, терта цедра апельсина, 
чайна ложка соди.
 Залийте манку соком. До-
дайте олію, цедру, цукор і гар-
но перемішайте. Нехай постоїть 
30 хвилин, щоб манка набухла. 
Додайте борошно і соду (не пот-
рібно гасити оцтом, бо апельси-
новий сік уже містить кислоту). 
Викладіть тісто в змащену фор-
му. Духовку нагрійте до 180 
градусів і випікайте кекс упро-
довж 40 хвилин.
 Кулінарні відкриття в піст 
особливо цінуються. Смачного 
пісного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

То що, квасолька, гриби, бобові, капуста, 
бурячок, гарбуз, гречка, рисок і яблучка? 
Цей список можна продовжувати дов-
го і натхненно, причому зі здивуванням 
відкривати для себе щось нове в цьому 
ряду, бо за святами, холодними днями, 
де хотілося чогось ситного і зігріваючо-
го, трохи й призабулися деякі прості й 
корисні продукти. 
Почався Великий піст, і багато хто нала-
штований пройти його так, як записано 
у величних книгах. Певна частина таких 
записів присвячена справді їжі, однак 
вона точно не превалює в літописах свя-
тих людей. Там найчастіше говориться 
про чистоту душі й помислів, про духов-
ний харч, про любов і доброту, яка крис-
талізувалася якраз у ці передвеликодні 
дні давним-давно, яку приніс тоді нам 
Спаситель.
Щодо харчування, то обмеження у них 
пов’язані з описами 40-денного посту 
Ісуса Христа з учнями в пустелі, з ней-
мовірно важким Його шляхом, яким Він 
ніс нам спасіння. 

Кваша і гурда
 Під час Великого посту, за церков-
ним статутом, забороняється вживан-
ня в їжу скоромних продуктів (тварин-
ного походження) — м’яса, молока, 
яєць, риби. Крім того, з понеділка по 
п’ятницю, якщо на ці дні не припадає 
свято, не вживається й олія. Рибу мож-
на вживати на Благовіщення Пресвятої 
Богородиці (7 квітня) і на Вербну неді-
лю.
 По понеділках, середах і п’ятницях 
наші пращури готували холодну їжу без 
олії, у вівторок та четвер — гарячу їжу 
без олії. По суботах і неділях дозволя-
лися олія і трохи виноградного вина. 
Раніше у Великий піст відмовлялися і 
від цукру, але сьогодні він дозволений. 
Однак тим, хто не може дотримувати-
ся посту повністю, від солодкого все ж 
було бажано відмовитися, аби хоч по-
казати, що в чомусь у піст себе обме-
жуєш.
 Можливо, хтось спробує приготува-
ти дуже давню страву, яку практично 
нині не готують, але переповідають, що 
вона була дуже смачною. Це кваша — 
особливий вид давнього десерту. Запа-
рювали три види борошна: житнє, пше-
ничне, гречане, й додавали солоду. Схо-
жа на кисіль маса, тепло накрита, всто-

ювалася й починала бродити, головне, 
аби вона не перекисла. Варили її на ма-
лому вогні, щоб не збігла. Вона набува-
ла кисло-солодкого смаку і була дуже 
смачною. І оскільки її вважали ласо-
щами, квашу заборонялося готувати 
на першому тижні Великого посту. 
 Ще з давніх-давен відома «гурда» — 
відварене конопляне насіння, затовчене 
сухими ягодами чорниці. Дієтологи, на-
певне, схвалили би цю корисну страву.

І хліб, і до хліба
 Як на мене, «сталою величиною» 
у формулі ідеального посту є хліб. Він 
і борщ королем зробить, і суп набага-
то смачніший із ним, і салати з хлібом 
ідуть за милу душу, намазки, квасолеві 
чи горохові паштети з хрустким окрай-
цем — смачно ще й як! 
 Коли, як не в піст, навчитися (хто не 
вміє) випікати рум’яний пісний хліб із 
кунжутом? Печеться просто і швидко.
 Інгредієнти: склянка житнього бо-
рошна, 2 склянки пшеничного борош-
на, 300 мл теплої води, 12 г свіжих 
дріжджів, столова ложка цукру і чай-
на ложка солі. Обидва види борошна 
просіяти в миску, вилити туди дріж-
джі. Додати сіль і, поступово вливаю-
чи воду, замісити тісто. Місити потріб-
но 7-10 хвилин. Тісто має вийти м’яким 
і гладким. Миску змастити олією, з тіс-
та сформувати кулю і перекласти його в 
миску. Накрити і поставити в тепле міс-
це для вистоювання не менш як на пів-
години. Тісто має збільшитися вдвічі. 
 Деко застелити папером для випіч-
ки. Тісто ще раз злегка вимісити і сфор-
мувати хлібину, перепічку чи косичку. 
Викласти на деко, посипати кунжу-
том, накрити рушником і залишити ще 
на півгодинки. Випікати в розігрітій до 
190 градусів духовці 25-30 хвилин. Це 
так урочисто — витягувати з духовки 
запашний рум’яний хліб! Декому він 
слугує самостійною стравою — з узва-
ром, чаєм чи киселем. 

 А декому до хліба треба зварити бу-
рячковий суп-пюре. 
 Почистити 3 картоплини, цибули-
ну, морквину, бурячок, 2 зубчики час-
нику.
 Моркву і буряк натерти на крупній 
тертці, цибулю, часник і картоплю нарі-
зати.
 Часник подрібнити й обсмажити у 2 
столових ложках олії, додати цибулю і 
смажити до золотистого кольору. Дода-
ти моркву з бурячком, чайну ложку цук-
ру, чайну ложку яблучного оцту (або ли-
монного соку), перемішати, накрити 
кришкою і тушкувати 5-10 хвилин.
 В киплячий овочевий бульйон (1 л) 
покласти картоплю, закип’ятити і ва-
рити 5 хвилин. Додати тушковані овочі 
і варити разом 15 хвилин. Посолити, 
поперчити і вимкнути вогонь. Збити в 
блендері чи комбайні і подавати із зе-
ленню.

І додати кумин
 Звісно, до нашого хлібчика також 
«пасує» суп із сочевиці з нутом і гарбу-
зом.
 Треба буде: 1 л овочевого бульйону, 
склянка сухої червоної сочевиці, 400 г 
вареного або консервованого гороху нут, 
500 г гарбуза, морквина, цибулина, 20 г 
кореня імбиру, кілька стебел кінзи, 2 сто-
лові ложки томатної пасти, 4 столові лож-
ки лимонного соку, чайна ложка мелено-
го кумину, оливкова олія, сіль, перець і 
жменя підсушеного арахісу.
 Гарбуз нарізати великими кубика-
ми, цибулю — дрібними, моркву поріза-
ти скибочками, імбир натерти на дрібній 
тертці. 
 У каструлю з товстим дном налити 
2 столові ложки оливкової олії, розігрі-
ти на сильному вогні. Покласти цибулю, 
моркву, гарбуз та імбир і обсмажити. До-
дати кумин. Потім — томатну пасту, нут 
і сочевицю, влити бульйон. Довести до 
кипіння і варити до готовності сочевиці. 
Влити лимонний сік, посолити і попер-
чити, додати подрібнену кінзу. А в тарі-
лочки — ще й арахіс. 
 До нашого хліба добре підійдуть паш-
тети з грибів, квасолі, горохові, овочеві. 
У наступних номерах «УМ» читайте ре-
цепти цих смачних овочевих відкриттів. 
Але у Великий піст необхідно особливо 
пам’ятати про духовний харч. Іоанн Зла-
тоуст так написав про мету посту: «Поми-
ляється той, хто вважає, що піст — лише 
в утриманні від їжі. Істинний піст є відда-
ленням від зла, приборканням язика, від-
даленням гніву, утихомирення похотей, 
припинення наклепів, обману та клятво-
порушення. Прекрасний піст, тому що грі-
хи наші він пригнічує, як шкідливу траву, 
а правду, як цвіт, піднімає і вирощує... Ти 
постуєш? Нагодуй голодних, напої спраг-
лих, відвідай хворих, не забудь в’язнів у 
темниці, пожалій змучених, утіш скор-
ботних та тих, хто плаче, будь милосерд-
ним, лагідним, добрим, тихим, довготер-
пеливим, жалісливим, незлопам’ятним, 
благоговійним, істинним, благочестивим, 
щоб Бог прийняв і піст твій та щедро дару-
вав плоди покаяння». ■

ТРАДИЦІЇ

Ідеальна формула посту
■

 Євген Сагайдачний. «Готує їжу» 
(1920-ті роки).

❙
❙

Як очистити душу і тіло їжею

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Не страшна й хурделиця, коли є киселиця!
Рецепт тернополянки Ірини Гудими

■

Киселиця.❙
Апельсиновий манник.
Фото Ірини ГУДИМИ.

❙
❙
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«Зазвичай я емоційно стійкий, і цього [провалу] на Олімпіаді не повинно 
було статися. Тяжко знайти зараз якісь пояснення».

Ярослав Паніот
український фігурист-одиночник

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На нинішніх зимових Іграх 
Україну представляє наймен-
ша за всю історію незалежності 
команда її «зимовиків»-олім-
пійців. Виступи кожного атле-
та, представників тієї чи іншої 
збірної уболівальники чекають 
з особливою увагою. Коли ж віт-
чизняні спортсмени, умовно ка-
жучи, достроково сходять iз тур-
нірної дистанції у Пхенчхані, ще 
сумнiше стає за вітчизняний зи-
мовий спорт.
 У вівторок на льодовій арені 
Каннина — місті, розташованому 
по сусідству з Пхенчханом, де на 
березі Японського моря розташо-
ваний так званий прибережний 
кластер спортивної інфраструк-
тури ОІ-2108, — медалі Олімпіа-
ди розіграли танцювальні пари. 
І хоча від наших фігуристів ніх-
то медалей не очікував, сподіван-
ня бодай побачити наших «тан-
цюристів» — Олександру Наза-
рову та Максима Нікітіна — у фі-
нальній частині програми були. 
На минулорічному чемпіонаті 
світу вихованці колишнього ра-
дянського фігуриста, а нині аме-
риканського наставника Ігоря 
Шпільбанда посіли 15-те місце, 
а на нещодавньому ЧЄ в Москві 
фінішували на 11-й позиції, від-
так мало хто думав, що талано-
вита харківська пара — бронзові 
призери юніорського ЧС-2015 
— не потраплять на Олімпіаді 
до прохідної «двадцятки». Утім 
запальна й колоритна компози-
ція за мотивами фільму «Пірати 
Карибського моря» Назарової та 
Нікітіна, котру вони мали пока-
зати в довільній програмі своєї 
дебютної Олімпіади й про яку на-
передодні Ігор тільки було й роз-
мов, у підсумку залишилася поза 
олімпійським прокатом.
 «Ми не звикли обговорюва-
ти рішення суддів, наша спра-
ва — кататися. Але, певно, нам є 
над чим працювати», — так від-

реагувала вітчизняна танцюваль-
на пара на своє підсумкове 21-ше 
місце в короткій програмі. Фігу-
ристи не приховують, що на олім-
пійському льоду відчували висо-
ку відповідальність перед краї-
ною. Не виключено, що надмірні 
емоції й не дозволили дебютан-
там Ігор пробитися до заключного 
етапу змагань, які зі світовим ре-

кордом (206,07 бала) виграли ка-
надці Тесса Віртью/Скотт Моїр. 
 Варто зазначити, що довіль-
ну програму у змаганнях танцю-
вальних пар відкатали двоє на-
ших колишніх співвітчизників 
— випускників харківської шко-
ли: Максим Сподирєв, котрий  у 
парі з Наталією Калішек (14-
те підсумкове місце) представ-

ляв Польщу, та Аліса Агафоно-
ва, котра в дуеті з Альпером Уча-
ром захищала кольори Туреччи-
ни (19-те місце). 
 Так само, як і вітчизняні «тан-
цюристи», обов’язковою програ-
мою обмежився олімпійський 
виступ найсильнішого українсь-
кого «одиночника» Ярослава 
Паніота. Потрапивши на льо-

ду Олімпійської арени в емоцій-
ний вихор, учень американсь-
кої наставниці Теммі Гембл при-
пустився помилок/падінь прак-
тично в кожному стрибковому 
елементі, що закономірно завер-
шилося фінішем на останньому 
(30-му) місці протоколу. «Зазви-
чай я емоційно стійкий, і цього 
не повинно було статися. Тяжко 
знайти зараз якісь пояснення», 
— заявив психологічно розбитий 
Паніот. Натомість японець Юд-
зуру Ханю по завершенні турні-
ру переживав абсолютно проти-
лежні емоції, адже став першим 
iз 1952 року фігуристом, котро-
му вдалося стати олімпійським 
чемпіоном на двох Іграх поспіль. 
Відзначимо, що й у змаганнях фі-
гуристів-чоловіків, як то було й в 
інших «фігурних» дисциплінах 
на ОІ-2018, не обійшлося без ви-
хованців вітчизняної школи фі-
гурного катання, котрі виходили 
на лід під прапором іншої краї-
ни. Уродженець Києва, дворазо-
вий віце-чемпіон України 2007 та 
2008 років 30-річний Олексій Би-
ченко у Пхенчхані був повпредом 
Ізраїлю й посів 11-ту позицію. Ос-
танніми серед фігуристів олімпій-
ські медалі розіграють жінки, де 
нашу країну представлятиме ще 
одна дебютантка Білих ігор — 
Ганна Хниченкова з Дніпра. ■

Григорій ХАТА

 До завершення першої фази чемпіо-
нату країни, після котрої клуби елітного 
дивізіону, згідно із зайнятими місцями, 
розділяться на дві міні-шістки й продов-
жать займатися своїми вузькотурнірними 
проблемами, залишилося лише два тури. 
Відтак усі незакриті оргпитання, котрі 
так чи інакше могли вплинути на турнір-
не розташування команд за підсумками 
«регулярки», потрібно було закрити. 
 Обірваний через сильний снігопад у 
Львові поєдинок 18-го туру між «Карпа-
тами» та «Олімпіком» прем’єр-ліга при-
значила на середу 21 лютого. А от займа-
тися пошуками можливостей для прове-
дення невдалого серпневого побачення 
між «Маріуполем» та «Динамо», доля 
котрого останніми днями вирішувалася 
у Спортивному арбітражному суді Ло-
занни, ПЛ не доведеться, адже перегра-
вання, котрого замість технічної пораз-
ки намагалися досягти шляхом апеля-
ції представники динамівського клубу, 
не буде. САС у повному обсязі відхилив 
клопотання динамівських юристів, за-
лишивши чинним вердикт КДК ФФУ та 
апеляційного комітету цієї організації 

щодо технічної поразки, котру зараху-
вали «біло-синім» за неявку на матч 7-
го туру до Маріуполя. Тепер у прем’єр-
лізі можуть без будь-яких сумнівів — 
хоча там обов’язково дочекаються всіх 
документів із Лозанни — вносити зміни 
до турнірної таблиці: нараховувати три 
бали «Маріуполю» та прописувати по-
разку «0:3» динамівському клубу.
 За умови, коли «Олімпік» не зможе 
виграти у «Карпат», а у приазовців — 
уже точно — на фінішній прямій «ре-
гулярки» з’явиться додаткова триочко-
ва фора, то саме маріупольський колек-
тив виглядатиме фаворитом у боротьбі 
за шосте, останнє, місце в так званому 
єврокубковому секстеті. І хоча поперед-
ній наставник приазовців Олександр 
Севидов, якого з незрозумілих причин 
посеред сезону відставили з поста голо-
вного тренера, казав про те, що «Маріу-
полю» до єврокубків іще зарано, для са-
мого клубу потрапляння до першої шіс-
тки — це зайва нагода покликати до рід-
ного міста гостей із «Динамо».
 Після рішення Спортивного арбіт-
ражного суду, котрий, розглядаючи ди-
намівську скаргу про необґрунтованість 
технічної поразки, не врахував аргу-

ментів «біло-синіх» щодо несприятли-
вих для їхньої поїздки в Маріуполь об-
ставин, «Динамо» навряд чи вдруге піде 
на маріупольський «демарш». Як уже 
не раз повторювали в ПЛ та ФФУ, після 
двох неявок клубу на гру впродовж одно-
го сезону його, згідно з регламентом, бу-
дуть змушені зняти зі змагань.
 Ситуація ж у поточному чемпіонаті 
країни така, що в динамівців, навіть попри 
«технічну поразку» від «Маріуполя», існу-
ють непогані шанси на виграш чемпіонсь-
кого титулу. Поява найближчим часом у 
заліковому протоколі «біло-синіх» «двій-
ки» в графі «поразки» жодним чином не 

вплине на існуючу очкову дистанцію між 
«Шахтарем» та «Динамо». Як і раніше, 
вона складатиме три пункти, ліквідувати 
котрі взагалі не проблема. Зроблена ж під 
час зимових канікул «біло-синіми» низ-
ка цікавих кадрових придбань та слова на-
ставника команди Олександра Хацкевича 
про прагнення команди максимально про-
дуктивно виступити в національному Куб-
ку та чемпіонаті йдуть в унісон. При цьо-
му президент «Динамо» Ігор Суркіс, не за-
лежно від вердикту САС, пообіцяв найбли-
жчим часом розповісти багато цікавого про 
нинішні конфронтаційні стосунки ФФУ 
та столичного клубу. ■

У «Маріуполі» неабияк прагнуть зіграти у своєму місті зi столичним «Динамо».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Рішення — остаточне
«Динамо» програло апеляцію до ФФУ в Лозанні, 
відтак не матиме нагоди «переписати» результат свого 
серпневого протистояння з «Маріуполем»

■

ОЛІМПІЗМ

У вихорі емоцій
Фігуристи української збірної невдало проводять свої дебютні 
зимові Ігри

■ МЕДАЛІ

Загальний залік Олімпіади-2018 
станом на 20 лютого:
  З С Б Разом
1. Норвегія  11 10 8 29 
2. Німеччина 10 6 4 20
3. Канада 8 5 6 19
4. Голландія 6 5 3 14
5. Франція  5 4 4 13
6. США 5 3 4 12
7. Швеція 4 3 0 7
8. Австрія 4 2 4 10
9. Південна Корея 4 2 2 8
10. Японія 2 5 3 10...
...18. Україна 1 0 0 1

■

Обов’язкова програма української танцювальної пари Олександра Назарова/Максим Нікітін не вразила суддів 
на Олімпіаді-2018.
Фото з сайта noc-ukr.org

❙
❙
❙
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«Петлюра тричі входив до Києва на чолі війська»
У Києві вже давно мав би стояти пам’ятник Головному Отаману військ УНР, вважає професор Володимир 
Сергійчук
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 — Як почувається твій брат піс-
ля операції?
 — На жаль, виникли ускладнен-
ня.
 — Які?
 — Одружується на медсестрі.

* * *
 Розмова організаторів весіль:
 — Не можна ставити столи бук-
вою «П».
 — Чому?
 — Бо після восьмого тосту для 
гостей це вже лабіринт.

* * *
 Були якось у відрядженні друж-
ним чоловiчим колективом, над од-
ним вирішили пожартувати і підки-
нули йому перед від’їздом у валізу 
пачку презервативів. Повернулися 
додому, дружина в нього розбира-
ла речi й виявила їх. Німе запитання 

в очах дружини, на що наш винахід-
ливий колега швидко зреагував:
 — Та це всім видавали, просто 
я свої не використав.
 Дружний чоловiчий колектив ці-
лий тиждень відмазувався вiд своїх 
дружин.

* * *
 Сусід — сусідові:
 — Ви знаєте, що таке шам-
панське по-домашньому?
 — Ні.
 — Це коли чоловік п’є горілку, а 
дружина шипить.

* * *
 Відвідувач ресторану, дійшов-
ши до кондиції, сидить за столиком. 
На десерт йому приносять виноград. 
Він дивиться на виноград і каже:
 — Дякую, я не п’ю вино в пігул-
ках.

По горизонталі:
 1. Монгольська національна 
валюта. 4. Румунське місто, де по-
хований гетьман Мазепа. 6. Мате-
рик, що прилип до Європи. 7. Май-
данчик для гри в теніс. 9. Тип пись-
ма в рукописних книгах, коли кож-
на літера виписувалася окремо. 
11. Французький імператор, який 
намагався завоювати Європу. 12. 
Гора в Болгарії. 13. Переконливий 
доказ. 16. Популярна у 80-х танцю-
вальна гімнастика під музику. 18. 
Річка в Німеччині. 19. Незадовіль-
на оцінка депутатами роботи місь-
кого голови чи державного орга-
ну, яка веде до його відставки. 22. 
Гроно калини. 23. Природна пече-
ра у скелі з широким входом. 24. 
Французький варіант імені Євген. 
25. У Карпатах — дядько по бать-
кові, брат батька. 26. Настоятель 
монастиря.
По вертикалі:
 1. Мексиканська горілка із 
соку кактусів. 2. Один із держав-
них символів. 3. Старовинний віт-
рильний корабель із трьома або 
чотирма щоглами. 4. Зневажли-
ва назва іновірця у магометан. 5. 
Один iз найвищих учених ступенів. 

8. Шлюбна пісня чи танець глу-
харя, щоб привабити самку. 10. 
Французьке місто, де засідає Єв-
ропарламент. 14. Службова особа, 
що є доповідачем, консультантом 
з певних питань. 15. Порожні ба-
лачки. 17. Хімічна сполука, що ви-
користовується як розчинник у ба-
гатьох виробництвах. 20. У давньо-
грецькій міфології афінський цар, 
батько героя Тесея, на честь якого 
названо море. 21. Американський 
бізнесмен і промоутер, який зай-
мається організацією боїв нашого 
Василя Ломаченка. ■

Кросворд №20
від 20 лютого

ПРИКОЛИ■
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Аліса КВАЧ

 До святого Валентина най-
частіше звертаються закохані із 
проханням навчити, як зберегти 
романтичні почуття на все життя. А 
от одній із найромантичніших і досі 
найміцніших пар Голлівуду, Джен-
ніфер Еністон і Джастіну Теру на-
віть проведений разом День свято-
го Валентина не допоміг зберегти 
родину — наступного дня актори 
приголомшили своїх шанувальни-
ків звісткою про розлучення. Утім 
в офіційній заяві вони пообіцяли, 
що залишаться добрими друзями. 
«Все, що говорять і пишуть про нас 
без нашого відома, — це неправ-
да. Перш за все ми хочемо зберег-
ти повагу і любов, які відчуваємо 
одне до одного», — підсумували 
звернення Еністон і Теру.
 Як з’ясувалося, чорний кіт 
пробіг між ними ще наприкінці 
року. Офіційно про причину роз-
лучення актори не повідомляють, 
тож різні таблоїди множать свої 
припущення. Ходили чутки, що 
Джен приревнувала чоловіка до 
акторки Наомі Вотс, а Джастін був 
не в захопленні від того, що його 

дружина публічно підтрима-
ла свого колишнього, Бреда 
Пітта, після його розлучення 
з Анджеліною Джолі. Інші 
стверджують, що Джен і 
Джас просто не зійшли-
ся характерами: він хотів 
жити в Нью-Йорку і про-
водити час зі своїми дру-
зями-хіпстерами чи ка-
татися на мотоциклі Єв-
ропою, а вона прагнула 
жити біля пляжу, вести 
здоровий спосіб життя 
і займатися йогою.
 Процес розлучен-
ня обіцяє бути швидким 
і безболісним — ще пе-
ред одруженням пара уклала 
шлюбний контракт, який передба-
чав, що всі зароблені гроші зали-
шаються власникам. Таким чином 
із 240 мільйонів спільних статків 
220 отримає Еністон, яка визнана 
найоплачуванішою актрисою Гол-
лівуду, а 20 — забере Теру. 
 Нагадаємо, що Дженніфер 
Еністон і Джастін Теру познайо-
милися під час зйомок комедії 
«Жага мандрів». Пара почала 
зустрічатися у травні 2011 року, 

а через рік заручилася. У серпні 
2015 вони таємно одружилися в 
їхньому власному будинку в Лос-

Анджелесі. Тепер Джен виставила 
цей дім на продаж. Рвати з мину-
лим теба рішуче й остаточно. ■

ГОРШКИ ПОБИЛИ

І Валентин не 
допоміг
Дженніфер Еністон і Джастін 
Теру оголосили про розлучення

■

Ната НЕТУДИХАТА

 У вівторок соцмережі сколихнула трагічна 
звістка. «Сильвестр Гарденціо Сталлоне помер 
сьогодні вранці від раку простати. Актор тримав 
свою хворобу в секреті, але врешті-решт він не 
зміг із нею впоратися», — йшлося в повідомлен-
нях, які супроводжувалися фото постарілого Рок-
кі з поріділим волоссям. Цю інформацію зі слова-
ми співчуття перепостили навіть народний депутат 
Ігор Мосійчук та деякі українські рок-музиканти.
 Фейкову новину в інтернет запустила он-
лайн-спільнота World Tattoo & Piercing, яка час 
від часу влаштовує подібні провокації і щодо 
інших зірок. Але цього разу їм повірило бага-
то солідних видань, які взялися слати листи 

співчуття родині «померлого».
 Сам Сталлоне поставився до цієї інфор-
мації з гумором. «Будь ласка, ігноруйте цю 
нісенітницю. Живий, щасливий та здоровий. 
Все ще можу вдарити», — написав у своєму 
Instagram 71-річний легендарний актор. До 
речі, зараз Сталлоне активно працює над сик-

велом про свого культового героя. Фільм ма-
тиме назву «Крід: Спадщина Роккі».
 Дехто вже висловив припущення, що чут-
ки про смерть — гарний рекламний хід, щоб 
привернути якомога більше уваги до прем’єри 
його нової картини. Хоча, хто його зна. У тако-
му віці з таким не жартують. ■

ОТАКОЇ!

Зараз когось вдарю!
Днями соцмережі «поховали» Сильвестра Сталлоне

■

Джен і Джас хочуть лишитися друзями.❙

22 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. На дорогах 
мiсцями ожеледиця. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. Температура 
вночi -9...-11, удень -5...-7.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -6...-8, удень -1...-3. Яремче: вночi -6...
-8, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. 
Рахiв: -1...+1, удень +3...+5.

20 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 13 см, Стрий — 16 см, Славське — 16 см, Плай — 
71 см, Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 3 см, Долина — 21 см, 
Івано-Франкiвськ — 10 см, Яремче — 17 см, Коломия 
— 17 см, Пожежевська — 70 см.


	UM021-01.indd
	UM021-02.indd
	UM021-03.indd
	UM021-04.indd
	UM021-05.indd
	UM021-06-07.indd
	UM021-08.indd
	UM021-09.indd
	UM021-10.indd
	UM021-11.indd
	UM021-12.indd
	UM021-13.indd
	UM021-14.indd
	UM021-15.indd
	UM021-16.indd

