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Кому треба скрипка
Страдіварі?
В Україні ініціюють створення
Фонду раритетних музичних
інструментів
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,252 грн
1 € = 28,078 грн
1 рос. руб. = 0,397 грн

Покарання
для правдоруба
Підпал гаража й офіційна ініціатива звільнення лісничого
як помста за протест проти нищення лісів
» стор. 3

❙ Після того, як директор лісгоспу з Харківщини Руслан Чагаровський доповідав президенту про масштаби незаконних вирубок лісів, підпалили гараж дружини, а над ним нависла загроза звільнення.
❙ Фото зі сторінки Руслана Чагаровського у «Фейсбуці».
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ІнФорУМ

«А відбувається це все для того, щоб ви перемогли у собі болі
й страхи і відчували себе переможцями».

■ ПРОТИСТОЯННЯ

Іванна Климпуш-Цинцадзе
віцепрем’єр-міністр iз питань європейської та євроатлантичної інтеграції

■ НА ФРОНТІ

«Горбатого»
Подвійний агент свідчить
тюрма виправить? Служивий із «ДНР» підтвердив місцезнаходження близько десятка
За художества з кримінальними
справами слідчим прокуратури рано
чі пізно доведеться відповідати
Тетяна МІЩЕНКО
Генпрокуратура має завершити розслідування
щодо Віктора Ющенка в рамках справи про привласнення «Межигір’я» за лічені дні, про це розповів начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов інформагенції «Українські національні новини». «(Розслідування. —
Ред.) завершується, буде завершене в лічені дні, коли
вже матеріали будуть передані. Винятково через те,
що нам відмовили в арешті майна, ми, по-перше, внесли апеляцію на це рішення, яка по сьогоднішній день
не розглянута. По-друге, ми звернулись із повторним
клопотанням по такий арешт. Суддя Писанець сьогодні видав ухвалу знову про відмову в арешті майна». Не
дивно, що, на думку цього представника ГПУ, «ця ухвала має мало спільного з законом».
Нагадаємо, під парламентські вибори з’явилися
справа проти проукраїнського президента України
Віктора Ющенка і клопотання ГПУ про арешт його
майна. У червні Генпрокуратура повідомила йому про
підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві... експрезиденту Віктору Януковичу у заволодінні резиденцією «Межигір’я», яка була виведена
з державної власності у 2007 році. А 5 липня Генпрокуратура направила клопотання до суду щодо арешту майна третього президента.
Віктор Ющенко заперечив пособнитцво у заволодінні Януковичем «Межигір’ям». Спочатку суддя
Печерського районного суду Києва В’ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні клопотання прокурорів
щодо арешту майна третього президента України Віктора Ющенка, а потім і суддя Писанець.
Представники Генпрокуратури тим часом продовжують гнути своє. На питання про те, чи відмова
суду може завдати слідству шкоди, начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ
Андрій Радіонов зауважив, що «приховати своє майно Віктору Андрійовичу — це єдине, чому це рішення не зашкодить».
Щоправда, начальник слідчого відділу зауважив,
що в даному розслідуванні «безліч часу було витрачено і на інших фігурантів — Ющенко вже восьмий у
цьому провадженні», а також на арешти, повернення
землі в державну власність тощо. «В принципі, у нас
основний фігурант усе ще не хоче до нас ніяк приїхати, щось заважає», — резюмував.
Зауважимо, що керівник управління спеціальних
розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк наразі не приховує амбіцій очолити Генпрокуратуру і намагається засвідчити свою «винятковість» новій владі. І закиди
на адресу Ющенка стали йому в нагоді. От тільки під
керівництвом того ж таки Горбатюка «розвалилося»
чимало справ щодо представників режиму Януковича (в тому числі й щодо реальних «прихватизаторів»
Межигір’я), жодне провадження не доведене до суду,
а на імпотентність слідства щодо масових убивств на
Євромайдані протягом п’яти років вказують офіційному Києву вже навіть з ООН.
Після фіаско в суді пан Горбатюк висловив лише
здивування у коментарях пресі: «Мотивації не знаємо, бо немає ще рішення суду. Це суддя Підпалий,
який у деяких справах по пів року, по вісім місяців
не віддає рішення. Але це дуже цікаво, тому що практично дуже складно знайти якісь аргументи для відмови, коли є підозра, коли у справі є завдані збитки,
де санкція статті передбачає конфіскацію, є докази,
що майно належить підозрюваному».
При цьому Сергій Горбатюк обіцяв, що ГПУ повторно клопотатиме про арешт майна Ющенка. І в
перших коментарях ЗМІ засвідчив свій «професіоналізм»: «Єдине, не знаю процедури, чи воно оскаржується (рішення суду. — Ред.), але як мінімум повторно вносити не забороняє. Тому, думаю, один із цих
варіантів у будь-якому випадку буде реалізований».
За даними Віталія Наума — адвоката третього президента, слідчі ГПУ вважають, що у 2002 році Віктор Ющенко вступив у злочинну змову з Януковичем
iз метою, щоб останній заволодів «Межигір’ям»! «Ті,
хто пам’ятають, які були баталії між Ющенком і Януковичем у 2004 році, розуміють, яка в цьому абсурдність», — іронізує захисник. ■

українських військовополонених, яких вважали зниклими безвісти
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Минулої доби Збройні сили
України дотримувалися сталого
режиму припинення вогню. Водночас збройні формування Російської Федерації та її посіпаки тричі порушили режим припинення
вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — міномету калібру
82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках
iз реактивного піхотного вогнемета та великокаліберного кулемета.
На Донецькому напрямку в
районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» противник тричi обстріляв позиції Об’єднаних сил: поблизу Кам’янки — з реактивного
піхотного вогнемета; в районі населеного пункту Гнутове — з міномета калібру 82 мм; неподалік
Водяного — з великокаліберного
кулемета.
На Луганському напрямку в

районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:
поблизу Луганського — з гранатометів різних систем. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому
диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець Збройних сил отримав поранення.
Одна з останніх новин також
— із тимчасово окупованої території Донецької області вдалося вивести завербованого Службою безпеки України агента Сергія Лук’яненка, що працював у
лавах «ДНР» у так званій військовій прокуратурі, повідомили
«Факти тижня». Чоловік уже дав
важливі свідчення про українських заручників та присутність
російських військових на тимчасово окупованій території Донбасу.
За інформацією журналістів,
співпраця Сергія Лук’яненка зі

спецслужбою розпочалася за декілька місяців до втечі з окупованої території, де він працював
конвоїром та неодноразово бував
присутнім на допиті українських
громадян, які стали заручниками
окупаційної адміністрації.
Серед інформації, яку надав
агент Лук’яненко — свідчення
участі кадрових російських військових в агресії проти України.
Зокрема, «управління внутрішньої безпеки», в юрисдикцію якого входить «військова прокуратура «ДНР», де він працював, очолював росіянин Щедрінов Дмитро Васильович, який у 2014 році
керував захопленням будівлі прокуратури Донецька.
Окрім інформації щодо керівників окупаційної адміністрації,
Сергій Лук’яненко підтвердив
місцезнаходження близько десятка українських військовополонених, які вважалися зниклими безвісти, та надав слідству відео з перебуванням на допитах кіборга Богдана Пантюшенка. ■

■ СИЛА ВОЛІ

Перемогти, здолавши біль
Ветерани новітньої
війни пройшли
заключний відбір
для участі в Іграх
нескорених-2020
Тарас ЗДОРОВИЛО
Російсько-українська війна
на сході України, що триває вже
шостий рік поспіль, принесла нашій державі чимало горя, але завдані матеріальні збитки не йдуть
ні в яке порівняння з втратами
людськими. Загинули вже тисячі
українських воїнів, та ще більше
повернулися додому скаліченими, як тілесно, так і морально.
Чимало з них не втрачають оптимізму й попри страшні рани ведуть активне життя, зокрема займаючись спортом.
Саме для таких ветеранів з обмеженими можливостями в Києві,
у Центральному спортивному
клубі Збройних сил України, проводять цими днями наймасштабніший фінальний етап спортивних
тестувань у рамках відбору збірної
України на Ігри нескорених-2020,
що пройдуть у Гаазі. Як повідомляють організатори відбору — це
найбільші спортивні тестування
за три роки участі України в Іграх
нескорених.
«У нас сьогодні і Міністерство
ветеранів, яке цьогоріч здійснює
координацію, і Міністерство оборони, яке й далі виконує головні
організаційні функції, і Міністерство внутрішніх справ, маючи
своїх представників тут, — усі докладають зусиль, щоб Ігри нескорених і відбіркові змагання стали лише частиною тієї головної
мети, для чого це відбувається. А

❙ Цьогоріч у тестуванні взяли участь 166 учасників.
відбувається це все для того, щоб
ви перемогли у собі болі й страхи
і відчували себе переможцями»,
— привітала учасників змагань
віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Цьогоріч у тестуванні взяли участь 166 учасників бойових
дій, які бажають провести соціальну та психологічну реабілітацію засобами фізичної культури і спорту. Спортивні тестування
відбуваються у таких видах спорту, як плавання, паверліфтинг,
велоспорт на тренажерах, веслування на тренажерах, стрільба
з лука, біг, стрибки у довжину,
штовхання ядра та перегони на
візках. Відбір та підготовку збірної України здійснює Міністерство ветеранів спільно з благодійним фондом «Повернись живим»
і Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за під-

тримки міжурядової робочої групи.
Нагадаємо, що Ігри нескорених (англ. Invictus Games) — це
міжнародні спортивні змагання
в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі.
Invictus із латини перекладається як «непереможний», «незламний» або «нескорений». Перші
Ігри нескорених відбулися 2014
року в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні. В
них брали участь близько 300
учасниківіз 13 країн, які воювали
на боці Великої Британії в останніх військових кампаніях. Україна вперше отримала право взяти
участь в Іграх нескорених 2017
року в Торонто як союзник НАТО
в миротворчих операціях по всьому світу, а також через війну на
Донбасі. Разом із Україною вперше в Іграх нескорених 2017 року
взяла участь також збірна Румунії. ■
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Покарання для правдоруба

Одеське
море
субвенцій

Підпал гаража й офіційна ініціатива звільнення
лісничого як помста за протест проти нищення лісів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Державне агентство лісових ресурсів
просить Кабмін розірвати контракт із
директором Жовтневого лісгоспу Харкова, який озвучив президенту Володимиру Зеленському масштаби незаконних вирубок лісів у регіоні. Руслан Чагаровський може позбутися своєї посади,
оскільки проведений ним аудит виявив
масове нищення реліктових дубів у лісництві під Чугуєвом. Він каже, що певний час не володів інформацією про розгул чорних лісорубів, бо вимушено перебував у відпустці по догляду за дитиною.
Проте після повернення на службу перевірив усього 10 відсотків площі згаданого господарства і виявив багатомільйонні збитки.
На нараді, яку в Харкові проводив
Володимир Зеленський 17 липня, Чагаровський назвав суму 80 мільйонів гривень, проте впевнений, що після обстеження всього лісового масиву йтиметься про захмарні суми. «На мою думку,
цифра по області — мільярд, — каже
він. — Порядним лісгоспам складно вижити у таких умовах. Кажуть, усі лісники погані, але є і ті, хто правильно працює. У нас 40 чоловік звільнилося, коли

призначили людину, яка прийшла скоювати злочини. Їх почали змушувати
вибірково пиляти дерева».
Після цього виступу президент попросив озвучити прізвище високопосадовця, який покриває незаконні вирубки. Той назвав ім’я директора Гутянського лісгоспу Віктора Сиси, за що вочевидь і отримав проблеми із посадою та
інші неприємності. Бо дивним чином,
наприклад, напередодні президентського візиту в Харків, у ніч із 16 на 17 липня,
невідомі зловмисники підпалили в Харкові гараж дружини незговірливого лісничого, пошкодивши не тільки будівлю,
а й автомобіль. Погрози на адресу його
сім’ї продовжують лунати. Але ситуація з вирубками ніскільки не змінилася.
Хіба що правоохоронці почали активніше проводити свої рейди, масово затримуючи фури з елітними деревами у різних куточках області. Наразі до слідчих
потрапили вже десятки кримінальних
проваджень, але чи будуть вони розслідувані, сказати складно.
Той факт, що після візиту президента у харківських лісгоспах нічого не
змінилося, підтверджує і Руслан Чагаровський. «Сьогодні знову екологи говорили, що їх не пускають до тих же лісів,

❙ Руслан Чагаровський.
куди не пускали і раніше, — каже він. —
Та й узагалі, що вони можуть перевірити, якщо їх усього лише п’ятеро на весь
регіон? Я вважаю, що до Харкова варто привезти щонайменше чотири сотні
інспекторів з усіх регіонів країни — по
10 на кожен лісгосп. Тільки тоді можна
буде щось перевірити і порахувати».
Екологи справді у розпачі. «Мій телефон сьогодні просто червоний, — каже
координатор «Зеленого фронту» Олег
Перегон. — Телефонують з усієї області. Вирубки тривають від Сахновщанського до Вовчанського району, і поруч iз
населеними пунктами, і далеко від населених пунктів, і навіть у межах міста
Харкова. Вирубки дубів, вирубки горіху — дуже цінних порід дерева, вони не
просто почастішали, вони щодня відбуваються». Проте звільнити планують не
замовників цих злочинів, а лісничого,
який озвучив катастрофічну статистику президентові. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Пілотаж із любов’ю
На Смілянщину злетілися 30 авіаапаратів
Людмила НІКІТЕНКО
Днями на Черкащині над
Ротмістрівкою Смілянського
району гуділи літаки, чого не
було років із двадцять. То на
старому аеродромі неподалік
цього села стартував Всеукраїнський саміт-фестиваль
авіалюбителів «Ясла-2019»,
на який прибули пілоти з усіх
куточків України.
Як розповідає організатор авіаційного фестивалю
Володимир Осичинюк, загалом у фестивалі взяли участь
30 літальних апаратів. Свою
майстерність
численним
глядачам демонстрували досвідчені майстри повітряного пілотажу. А ще вони покатали у своїх літаках тих,
хто хотів побачити рідну

землю з висоти пташиного
польоту.
«Літаки рухалися раніше визначеним маршрутом
у бік Ротмістрівки, Куцівки, заходили над Мельниківкою, Носачевим. Бажаючих покататися було багато, тому літаки безперервно
гуділи і на смузі, і в повітрі,
поки не насунувся вечір»,
— пригадує житель Сміли
Олександр Слєпцовський.
За його словами, учасники авіашоу залишилися задоволені умовами фестивалю та високим рівнем його
організації. А Смілянщина
отримала ще один шанс скористатися можливістю розвивати те, що запропонували справжні ентузіасти, закохані в небо та авіацію. На

Світлана МИЧКО
Десятиліттями залишається популярною в усьому світі відома настільна
гра для дорослих «Монополія». «А хіба
слабо нам зробити подібну свою?» —
подумали якось активісти тернопільської громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад», і таки зробили.
«Настільна гра на кшталт «Монополії» «Тернопільська громада» дає
можливість більше дізнатись про Тернопіль i навколишні села, які не так
давно ввійшли до міської ОТГ, — розповідає керівник організації Максим
Черкашин. — Там є запитання й інформація як про історію, архітектуру чи відомих людей, так, приміром,
і про сучасні електронні сервіси, що
діють у місті і на які можна перейти за
допомогою QR-коду. В цілому ж вона
розвиває ерудицію, кмітливість та громадянську й підприємницьку активність».
Розробники стверджують, що на-

❙ Незабутнє авіашоу в Ротмістрівці.
❙ Фото Олександра СЛЄПЦОВСЬКОГО.
переконання організаторів
та учасників, зазначає пан
Олександр, ротмістрівське
летовище — колись доглянуте, а тепер занедбане — треба відроджувати для тих, хто
мріє займатися повітряними
видами спорту.
Водночас організатор авіаційного шоу Володимир Оси-

чинюк наголошує, що Ротмістрівський авіафестиваль,
за підтримки влади, можна підняти на міжнародний
рівень, залучити інвестиції
в спорт. До речі, наступного року в цьому черкаському
селі планують провести ще
й чемпіонат України з авіаспорту. ■

■ ОВВА!

Пограймося в... громаду
У Тернополі створили забаву для пізнання краю
та розвитку ерудиції
разі «тернопільська «Монополія» —
перша гра в такому форматі для України, і що пограти в неї буде цікаво
не тільки тернополянам.
Пілотний тираж гри — 500 примірників, хоча надалі заплановані додаткові. Безкоштовно гру отримали бібліотеки, школи та низка таких закладів,
як, наприклад, будинки культури сіл,
що входять до ОТГ чи тернопільські
Центр науки та Молодіжний центр. Також кожний бажаючий може придбати її в тернопільському «Туристичноінформаційному центрі» або замовити
онлайн, але вже за гроші. ■

❙ Гра для розумного відпочинку.
❙ Фото з сайта tv4.te.ua.
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На розвиток регіонів
виділяють мільярди
гривень
Ірина КИРПА
Одеська область отримає рекордну
суму з бюджету України: 1,4 мільярда
гривень на облаштування соціальноекономічної сфери. Тож у 2019-2020
роках малі міста в області, є сподівання, зможуть зайнятися ремонтом доріг,
будівництвом сучасних шкіл, дитячих
садочків та інших соціально значущих
об’єктів.
Уряд схвалив рішення про виділення 1,4 мільярда гривень на підтримку
малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету за сприяння
Асоціації міст України.
Як повідомляють в її одеському
регіональному відділенні, Кабінет
Міністрів розподілив субвенцію між
містами та селищами Одеської області так, що найбільша сума дістанеться
малим містам Рені та Роздільна (по 14,
28 мільйона гривень), а інші населені
пункти отримають від 12 до 2 мільйонів
гривень відповідно до своїх потреб.
Для порівняння можна навести
Дніпропетровську область, якій рішенням уряду України виділено майже у
десять разів менше грошей на розвиток. Так, до кінця 2019 року на Дніпропетровщину з бюджету країни має
надійти 102,3 мільйона гривень. Із них
25 мільйонів розділять міста Дніпро,
Нікополь, Кривий Ріг, Вільногірськ, а
ще частину віддадуть Нікопольському,
П’ятихатському, Межівському та Софіївському районам. Повідомляється,
що Лошкарівська, Апостолівська та
Зеленодольська громади теж не залишаться без грошей.
Виділені кошти мають піти на капітальні ремонти шкіл, закупівлю
комп’ютерів, мультимедійних дощок,
проекторів, медичного обладнання для
лікарень та на реалізацію інших проектів. На кошти з держбюджету місцевій
владі доручили також побудувати нові
спортмайданчики, парки та поля для
міні-футболу.
Запорізькі громади отримали від держави майже 133 мільйони субвенцій
на розвиток інфраструктури. Область
намагається боротися з трудовим відтоком городян за кордон шляхом розвитку громад. Відомо, що Запоріжжя
вже кілька років займає третє місце серед усіх регіонів України за темпами
та якістю впровадження реформи державної децентралізації (близько 70
відсотків області вже зайнято громадами).
За рішенням Кабінету Міністрів України, одразу чотири області — Житомирська, Рівненська, Хмельницька та
Тернопільська — отримають субвенції
під будівництво та реконструкцію палаців спорту.
Зазначимо, щорічно на субвенції
регіонів з бюджету країни виділяють
кілька мільярдів гривень. Наприклад,
у 2018 році на розвиток направили 4
мільярди, а у бюджеті на 2019 рік закладено 5 мільярдів гривень.
Але існує й небезпека, з якою досі
стикалися малі міста України при виділенні субвенцій з бюджету країни. Про
це заявив голова Асоціації міст України
(АМУ), мер Києва Віталій Кличко. За
його словами, потенційні втрати місцевих бюджетів через несвоєчасне перерахування державою субвенції у 2017-2018
роках у разі звернення в суд підприємств
по всій Україні можуть скласти гігантську суму — 7 мільярдів гривень. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ 2019

■ ФОРМУЛА ДЕРЖАВИ
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У державі Україна розпочався черговий багатообіцяючий етап цілковитого і кардинального перезавантаження влади. Головні нюанси цього процесу — не лише
у категоричному несприйнятті змін доволі великою частиною населення чи, скажімо, побоювання проросійського реваншу, який подекуди набирає вже цілком
виразних обрисів.
Найбільша проблема полягає в іншому: політичні й економічні реформи разом
із процесом формування нового політичного класу, який тільки-но розпочався,
не покладені на жодну яскраво виражену ідеологію і не мають чітко поставленої,
зрозумілої більшості людей кінцевої мети. Якщо, звичайно, не сприймати під метою тривіальні побутові очікування виборців разом із завищеними очікуваннями
від влади.
Так за останні десятиліття бувало вже не раз. І як наслідок маємо доволі слабку
державу, яку наші історичні недруги на кшталт Росії вперто відносять до категорії «файлед стейт» (держава, що не відбулася. — Авт.), а ми вперто, вже
майже три десятиліття, віримо у власні перспективи та доволі пасивно бажаємо
один одному добра. Відтак виникає цілком слушне питання: а може, ми щось
робимо не так? Розглянути наші проблеми в історичному контексті «УМ» попросила відомого мецената і бізнесмена Євгена Сура, який чимало доклався до
збереження історичної спадщини України та має свій погляд на шляхи розвитку
нашої держави.

«Ідеологію «один народ»
творили у тому числі й
українці»
■ Пане Євгене, так усе ж таки
ми — «файлед стейт» чи просто
«вічно перспективні» і нам для
виходу на новий виток розвитку залишилося зовсім небагато?
— І справді, значній частині патріотів чи цілком проукраїнськи налаштованих громадян сьогодні здається, що якщо
наша держава і відбулася, то
вона відбулася якось не повністю. Хоча нічого особливо дивного тут немає: в історичному контексті 28 років — це надто мало
часу. Від дня проголошення Незалежності не відбулося зміни
поколінь, — людям, яким зараз
38 років, у 1991 було всього десять... Вони, цілком зрозуміло,
не усвідомлюють тих реалій. І
найактивніша частина населення також не має спадкової думки про нашу країну, не має свого особливого ставлення до неї.
Люди зростали, вчилися, хтось
їздив на заробітки, — вони змінювалися, але не разом із державою. Тому і немає у нас такого стрижня, який формує
патріотизм.
■ А чому, власне кажучи, в
українців нема цього стрижня?
Чому в поляків він є, а у нас немає?
— У поляків навіть за часів
комунізму не знищували пропольську еліту. Комуністи там
не боролися з польською мовою і польською церквою. Тому
це, на жаль, не порівнювані величини, — із ситуацією, коли
Російська імперія за допомогою наших же ж земляків, наших предків взяла на озброєння
надзвичайно шкідливу для українців доктрину, за якою ми з
росіянами — це «один народ».
До цього процесу долучилися і Прокопович (Феофан
Прокопович, 8.06.1681 р, богослов, ректор Київської академії. — Авт.), Яворський (Стефан Яворський, народився 1658
р. у Львівській області, екзарх
російського патріаршого престолу. — Авт.), Данило Туптало (1651 р, м. Макарів Київської області, митрополит Російської православної церкви.
— Авт.) та інші. Вони всі упродовж 30 років створили доктрину Російської імперії, доктрину спадковості Київської Русі
і Московської держави. Ця доктрина — суцільні видумки та
історична фальсифікація. Але
її наявність і той факт, що на
неї посилаються і досі, також
відрізняє нас від інших, сталих,
народів, які мали свою історію і
протягом цієї історії утворювали власну еліту.
■ Але ж у нас була Хмельниччина...

— Звісно. Але Хмельниччина — це щось на кшталт наших сучасних Майданів. Відбувався такий Майдан, — і козаки при цьому мали свою уяву,
як їм треба діяти далі у сенсі державотворення. Запорожці боролися з городовими козаками,
не визнавали гетьманів...
■ Саме тому в нас досі немає
національної еліти?
— Так, на жаль, в українців
є лише верхівка, але не повноцінна національна еліта.

«Ми насухо програли
інформаційну війну Росії»
■ Утім це не завадило нам у
2014 році розвернутися з проросійського курсу, помінявши напрямок на європейський.
Хоча і за допомогою Майдану...
— Я пам’ятаю гасла, з якими Петро Порошенко виграв вибори в 2014 році. Перше — це
підписання асоціації з Євросоюзом. Ідеться про той самий чинник, який, як ми пам’ятаємо,
і спричинив Майдан. Далі Порошенко обіцяв, що АТО закінчиться швидко. Слово «швидко» наші співгромадяни розуміли як настання миру, благополуччя і настання всезагального
спокою, коли нас ніхто не чіпатиме... Але це ж були хибні
надії!
Тому і зараз, коли новий
президент Володимир Зеленський пообіцяв людям мир, то це
знову хибна надія українцям.
Адже боротися за мир у Києві
— це цілковитий абсурд, війну
ж розв’язали не в Києві! Боротися за мир треба в Москві або
хоча би в Донецьку. Все інше —
пусті обіцянки.
Утім минулий президент
і минулий уряд таки досягли
певних успіхів на своїх місцях,
особливо за два останні роки.
Але цим досягненням протистояв величезний негатив, що був
роздутий насамперед проросійськими ЗМІ. Які не приховували і не приховують свого ворожого ставлення до Української держави. Промосковські
ЗМІ роздували з великим перебільшенням усі ті зловживання
влади, які, звісно ж, існували. І
яких ми не могли не помічати.
Але роздували промахи колишньої влади не тому, що вони
справді були. А тому, що хтось
у Москві не міг «нагнути» колишнього українського президента і уряд так сильно, як їм би
того хотілося. І Москва, мабуть,
теж вбачала свій шанс у кардинальній зміні влади в Україні.
Що і трапилося.
■ Тобто, ми і справді насухо
програли інформаційну війну
Росії? Це був наперед визначений результат, враховуючи фінансові та організаційні можливості російської пропаган-

дистської машини? Чи Україна
мала шанс, але втратила його?
— Звичайно, програли! Це
безсумнівно. Один із вітчизняних політичних коментаторів,
якого я поважаю, із цього приводу сказав: «А чому багаті українці не купували телеканали
і не створювали потужну інформаційну противагу Росії?». На
мою думку, відповідь проста:
сталося це через відсутність національної еліти...
Коли люди багатіють у першому поколінні, вони не передають державницьку ментальність своїм дітям і онукам. Не
ті завдання вони зараз виконують, — тут усе значно простіше:
швидко розбагатів і ще швидше втік... Українська верхівка,
вона, як відомо, мультинаціональна, на жаль, не живе інтересами держави.

Чому в усьому був винен
Порошенко?
■ Чому, на вашу думку, під
час президентських і дочасних
парламентських виборів 2019
року у деякої частини населення існувала така ірраціональна
персональна ненависть до експрезидента Порошенка? Його
звинувачували в усіх гріхах і
всіх проблемах, бажали найгіршого... Навіть попри всі прорахунки його команди це вже виглядає нелогічним.
— Схема така ж: дехто мав
інформацію про прорахунки
оточення ексгаранта. Потім цю
інформацію професійно роздували у певному напрямку задля
досягнення певних цілей....
Словом, нічого нового. Але
і справді ситуація виглядає
позбавленою логіки. Не можна ж усерйоз звинувачувати
Порошенка в усьому поганому. При цьому половина населення просто заплющувала очі
на все добре, що було зроблено: яка кількість доріг збудована, яким є зростання заробітної
плати, як зростала «ціна» працівника, спеціаліста.
Адже спробуйте знайти сьогодні в Україні зварювальника,
машиніста крана. За ті гроші, за
які люди працювали тут п’ять
років тому, сьогодні ви не знайдете фахівця: платити треба вже
значно більше. Це я вам кажу як
людина, яка тільки пробує відкрити бізнес в Україні.
Або подивимося на пасажиропотоки, у тому числі на авіаційний транспорт. До нас заходять нові компанії, зростає
кількість рейсів. І люди активно користуються цими послугами. А ще я помітив, що навіть у
маленьких містах з’являються
затори (сміється). Скажімо, у
моєму рідному Конотопі. Це
свідчення того, що наші співвітчизники купують більше ав-

❙ Євген Сур — меценат і бізнесмен.

Євген Сур:
фінансові
І це може
владу від
Відомий меценат і бізнесмен —
про феномен Володимира Зеленського
та його команди, двопалатний парламент,
страшні історії інвесторів про Україну
та чому необхідно негайно відкрити
ринок землі
томобілів, і не всі з них — на євробляхах.
Я чудово пам’ятаю стан української армії в 2014 році і
як ми допомагали нашим воїнам тоді, — і можу порівняти
з тим, що маємо зараз. Звідси
у мене питання: як так виходить, що коли армію не розкрадали, там практично нічого не
було? А потім, коли «бариги»
почали розкрадати, то в армії
дуже багато чого з’явилося?..

«40% громадян були
ворогами України»
■ Можливо, не були зроблені якісь засадничі кроки?
Ще тоді, в 2014-му? Що, на
вашу думку, влада мала зробити одразу ж після Революції
гідності і яка частина із цих завдань була реалізована?
— Давайте подивимося на
ситуацію в Україні через призму балтійських держав. Ще
до розвалу Радянського Союзу
там провели опитування щодо
лояльності населення до можливого, наголошую, можливого відновлення державності. І
всі громадяни, які тоді, у березні 1991 року, офіційно відповіли «так», усі вони отримали паспорти громадян, не складаючи іспиту. А ті, що сказали
«ні», були змушені задовольнятися правом на проживання, без надання їм громадянства. Влада при цьому цілком
резонно зауважила: «Ці люди
не поділяють наших цінностей,
а отже, вони не можуть обира-

ти нам владу».
От у цьому і вся відмінність між Україною та більш
успішними пострадянськими
державами. Ви ж пам’ятаєте,
що у нас завжди було близько 40% людей, які не поділяли наших мрій про Україну?
Це я м’яко кажу — «не поділяли», насправді це були наші
вороги. І уявіть собі ситуацію,
якби ми ще 28 років тому ухвалили закон про мову, якби наш
перший і другий президенти не
віддали на поталу Росії питання віри... Якби так було, то зараз ми би сперечалися про особливості економічних програм,
а не про те, як вижити країні.
Ми досі не маємо великого
герба, ми не маємо основних законів, які мали бути ухвалені
ще 28 років тому. Адже патріотизм і любов до батьківщини
— це, можливо, й пишномовні слова, але при цьому вони
залишаються доволі інтимними категоріями — як, скажімо,
віра.
Ми не можемо дозволити собі навіть заводити розмови з іноземцями про нашу
мову, про нашу віру, — але також не можна дозволяти використовувати віру і мову в деструктиві. Я насамперед маю
на увазі Росію і її спроби регулювати мовну політику та інші
напрямки діяльності нашої держави. Я, звісно, поділяю стурбованість позиціями Угорщини
чи Польщі до мовних процесів
в Україні, ситуацією із наши-

СУСПІЛЬСТВО
ми заробітчанами, але у порівнянні з Росією це неспівмірні
виклики. З боку наших західних сусідів ці звинувачення
надумані, їх походження чітко
простежуються, так само, як
і шлях в інформаційному просторі.
От, скажімо, чи справді гинуть українці в Польщі, про
що так часто пишуть ЗМІ? На
жаль, і справді такі випадки непоодинокі. І на дорогах України гине 3,5 тис. наших співвітчизників на рік. На наш превеликий жаль. А оскільки чимало
наших працює у Польщі, то, на
жаль, такі прикрі моменти мають місце і там. Але якщо регулярно писати про тих, хто гине
у Польщі, і ніколи не писати
про тих, хто гине в Росії, то як
ви думаєте, чи спотворюється
думка пересічного українця?..
Також можна свідомо замовчувати одні історичні фак-

громадян повірила ні в що...
Адже Зеленський узагалі не давав жодних конкретних обіцянок, понад це — він упродовж
15 років знущався з усього українського. Мені важко зрозуміти таке і пробачити.
Що ж стосується парламентських виборів, на яких також
перемогла команда Зеленського, то вони, навпаки, дають нам
певну надію. Адже тепер новий
глава держави взяв усю відповідальність на себе. Втім, не
сумніваюся, що насправді український народ знову наступить на ті самі граблі, що з Петром Олексійовичем. Сьогодні
ми кажемо: «Ой, які правильні гасла сьогодні сказав президент», забуваючи про те, що він
казав учора. І при цьому почнемо додумувати: «А може, він
комусь щось пообіцяв?»...
От ми аналізуємо вчинки
Петра Олексійовича і думає-

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ 2019
тнов, Єфремов, Шарій... Інша
гіпотеза, що такий рівень народної підтримки, яку має Зеленський, дозволяє узурпацію
влади, утвердження деспотичного режиму і часткове скасування демократичних інститутів. Чи не схожий вам Володимир Зеленський сьогодні на
Олександра Лукашенка у липні 1994 року, коли він переміг в
останніх демократичних виборах у Білорусі?
— Треба закладати різні сценарії, і ознаки реваншу, безсумнівно, є. Але ми завжди шукаємо виправдання політикам. Повага до посади президента, до
українських інституцій — для
мене це головне. І я завжди,
підтримуючи Майдан, був проти руйнації державних інституцій.
З іншого боку, сьогодні завчасно так сильно панікувати. Ситуація стане зрозумілі-

передники?
— Я би на його місці взяв декого з попередників, щоби забезпечити сталість розвитку
держави. Адже Україна хай і
не досягала значних успіхів, та
позитивний результат був. Це і
3% економічного зростання, і
стабілізація фінансової системи
після краху 2014 року, запуск
«Прозорро» тощо. Але далі ж
було багато декларованого, але
не завершеного.
Скажімо, будівництво захисних споруд на українсько-російському кордоні. Цей кордон насправді ж не такий вже й великий. Ну як не знайти 500 млн.
гривень на рік? Це хтось свідомо гальмував. Не збудували завод набоїв, який коштує порівняно незначні гроші як для держави. Хіба важко було знайти
необхідні кошти у бюджеті і виробляти набої, які нам сьогодні
конче потрібні?

Україна має величезні
зобов’язання перед світом.
убезпечити нову
фатальних помилок
ти, натомість випинати інші, і
таким чином спотворювати історію. Подібних фактів є чимало. І, на жаль, це свідома маніпуляція.
■ Спільним знаменником
усього перерахованого можна
вважати інформаційну політику...
— Тобто, її відсутність.
Адже найголовніше, що не
зробила влада в 2014 році,
— це не поставила під контроль наш інформаційний простір. Пам’ятаю, в 90-х роках
найгострішими були дискусії
на тему, на якій саме кнопці транслюватимуть перший
російський канал: на першій
чи на другій. І ця дискусія точилася роками, доки цей канал
не поставили на четверту кнопку... Кожна маленька проблема вже тоді вміло роздувалася
до неймовірних розмірів.
Ви ж пам’ятаєте, як Кравчук виграв у першому турі дочасних президентських виборів
у 1994 році?. Але після того, як
упродовж трьох тижнів — до
другого туру — над нашим населенням вправно попрацювали з Москви, всі вони різко змінили свою думку. За три тижні! І тоді перемогу святкував
Леонід Кучма.

Росія + олігархи = Зеленський
■ Новий президент України
і нова більшість у парламенті
— це також наслідки маніпуляції? І хто у такому разі міг
очолювати ці маніпуляційні
схеми?
— Насамперед Росія та наші
олігархи, які сподіваються на
певні домовленості з Росією.
Чесно кажучи, ці 73% відсотки за кандидата Зеленського у другому турі виборів стали для мене величезним шоком. І розчарування навіть не у
тому, що саме пан Зеленський
став президентом, а у тому, що
така велика кількість наших

мо: А чому він спирався на таких одіозних людей у регіонах
— Труханов в Одесі, Деркач на
Сумщині, Кернес у Харкові,
плюс, звичайно ж, Ігор Валерійович Коломойський... І перша
ж версія: «А може, якби не ці
люди, то в названих регіонах
уже діяли б проросійські «народні республіки»?.. Не знаючи багатьох фактів, дуже важко правильно аналізувати ситуацію. Що багато хто, до речі, намагається робити.
■ Ви гадаєте, що президент
Зеленський і справді взяв на
себе відповідальність? Чи згодом він, його команда зробить
заяву, аналогічну тій, яку ми
чули щодо комунальних тарифів: «Зниження не буде, президент просто пожартував»?
— Я маю велике сподівання
на фінансові зобов’язання, які
сьогодні має Україна. Суми величезні, і ця взаємозалежність
від світу не дозволить нашій
владі наробити фатальних помилок.
Ми вже і так багато втратили, коли дали сигнал Європі,
що Україна певним чином втомилася від боротьби. Я сподіваюся, що не всі сприймають нас
саме так, адже певні люди на
Заході тільки й чекають «втоми» України від опору агресору.
Але повторюся, той факт, що
Володимир Зеленський зараз
одноосібно виграв парламентські вибори, — це позитив. Він
би все одно був на чолі правлячої коаліції, але сам факт такої
коаліції давав би шанс на безвідповідальність. З моєї точки
зору.

Від Лукашенка до
Зеленського
Чи є підстави сьогодні вести мову про російський реванш
в Україні? Адже стрічка новин дивує щодня доволі красномовними прізвищами: Пор■

шою вже за кілька тижнів. Дії
Зеленського додумали люди:
умовно «червоні» і «білі». Причому «червоні» мріяли про червоне, а «білі» — про біле.
■ Будемо чекати, коли він
визначиться?
— Якщо Зеленський раптом
визначиться і скаже щось одне,
то він одразу втратить близько 40% своєї підтримки — або
з боку одних своїх симпатиків,
або з боку інших.
■ Але ж не може він мовчати вічно! Ну добре, йому це вдалося перед виборами, але зараз
вже настав час дій, а не дотепних жартів.
— Безсумнівно, не зможе.
Йому треба буде щось робити,
і таким чином він втрачатиме
рейтинг.
Уявімо собі, що на нашого
нового президента хтось вплинув і він став патріотом України. Я, якщо чесно, у таке не
вірю, але раптом... Якщо він
справжній патріот, то навіщо
йому бути на цій посаді два терміни? Нехай за один термін зробить усі необхідні реформи, наприклад, судову, не заявляючи
голосно, що в усьому винуваті
попередники. Так, незавершеність судової реформи — величезне недоопрацювання старої влади. Але що заважає Зеленському завершити цю реформу зараз?
Наші суди — це ганьба, вони
втручаються у справи, які їх не
стосуються: вони перейменовують вулиці, забирають бізнес.
Перезавантаження цієї гілки влади не відбулося, і тому,
якщо команда Зеленського досягне незалежності судів, ми їх
будемо поважати.

Двопалатний парламент
— так. Але не за версією
Медведчука
■ А що найголовніше має
зробити наш новий президент
із того, що не зробили його по-

■ А що стосується політичних реформ?
— Я готовий навіть погодитися на двопалатний парламент, — але тільки у межах
існуючих областей держави.
Щоби цей парламент поєднував
історичну Україну з тією УРСР,
від якої ми успадкували кордони. Адже з точки зору сталості
держави їх треба зберегти і
сприймати як виборчі округи.
Це основа для верхньої палати
парламенту. І такий підхід не
дозволить у майбутньому висунути нам жодних претензій, —
адже ми не міняємо кордони, а
економічно керуємо державою,
як нам зручно.
Верхня палата вирішує питання війни, миру, державного устрою, мови, прапора, інших атрибутів державності. А
також розвитку армії, оборони.
Її обирають за територіальним
принципом на основі існуючих
областей. Має існувати жорсткий освітній і репутаційний
цензи депутатів верхньої палати, у тому числі й заборона
працювати в ньому особам, які
виступали проти державності
України. Необхідно запровадити і віковий ценз: особам,
які не мають життєвого досвіду, засідати у верхній палаті
завчасно.
Також верхню палату обирають на довший термін, і вона
таким чином стає стабілізатором нашої державності.
При цьому ми зменшуємо
чисельність нижньої палати,
яку обирають тільки за відкритими партійними списками.
Цей орган опікується економікою держави: жодних гасел про
мову тощо не може бути в принципі.
А коли реформу парламенту нам пропонують починати
із перекроювання всього, то це
доволі небезпечний прецедент.
Це проросійська профанація:
якщо ми змінимо кордони, ми
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даємо змогу висунути нам претензії з боку сусідніх держав.
Свого часу президент Леонід
Кучма вже ініціював створення
двопалатного парламенту, але
ж на шляху до реалізації цієї
ідеї у нього стояв Віктор Медведчук. І він «малював» цю реформу так, щоби від, скажімо,
Донецької області було представлено 20 парламентаріїв, а
від Львівської — два. Такого допустити не можна.

«Вони навіть не мають
поваги до території, на якій
заробляють надприбутки»
■ Нова владна команда, як і
попередня, обіцяє побороти корупцію. Ви вірите у майбутній
успіх цих починань?
— З корупцією борються всі
країни, — але при цьому перемогти корупцію ще нікому не
вдалося. Щоби зменшити ризики, треба насамперед контролювати витрати. Адже ефективно контролювати доходи людей
дуже важко.
Концепція дуже проста:
якщо людина живе на широку ногу, а не декларує відповідні фінансові надходження, то у
відповідних контролюючих органів з’являється цілком закономірне питання: а звідки кошти? Купила людина дорогу машину, літак... Звідки гроші?
Причому контроль має бути фаховий, адже можна купити літак і зареєструвати його деінде
і на когось іншого.
А ось що ми бачимо в Україні: умовна одиниця собівартості продукції становить, скажімо, 100 доларів. Цю продукцію вивозять на Кіпр і звідти
перепродають нам, уже за 200
доларів. На Кіпрі таким чином
осіло чистих сто доларів. А що
залишається в Україні? А в Україні автори цієї схеми кажуть:
я ж утримую стільки-то людей,
плачу заробітну плату, несу стабільність і так далі. І при цьому вимагають: дайте мені газ
зі знижкою, електроенергію зі
знижкою і возіть мою продукцію за півціни, внаслідок чого
державна Укрзалізниця стає
наполовину банкрутом.
Але і це не все: після всього описаного вони ще й вимагають для себе преференцій, дотацій, плюс — російську мову як
державну. Останнє — щоби зберегти свій політичний вплив.
■ Йдеться про ту ж саму непатріотично налаштовану верхівку України, яка заміняє нам
національну еліту?
— Я би додав: верхівку, яка
не вміє бути хоча би вдячною тій
території, на якій вона заробляє гроші. Вони ж розбагатіли
на нашій землі. Але вони сприймають її, прошу вибачення за
грубувату аналогію, — як город
для цапів: його треба поливати
і обнести високим парканом,
щоби на нього не зайшли інші
претенденти...
На жаль, за 28 років вони не
усвідомили власної відповідальності перед цією територією —
вони не вважають її країною (!)
— де вони ж заробляють гроші.
Тобто територія, яка дала змогу
їм розбагатіти, купувати якісь
надлишкові, наддорогі речі.
Я вважаю, якщо людина чесно сплатила податки, то
вона має користуватися заробленими грішми: хоч тут, хоч за
кордоном, адже гроші не можна обмежувати. Якщо ти резидент в іншій країні, то покажи документи: ти там живеш,
платиш податки, у нас існують
певні міждержавні угоди... А
коли йдеться про сумнівні офшори...
Закінчення стор. 6
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СУСПІЛЬСТВО

■ ФОРМУЛА ДЕРЖАВИ

Євген Сур: Україна має величезні
фінансові зобов’язання перед світом.
І це може убезпечити нову владу
від фатальних помилок
Початок стор. 4—5

«Трудовий потенціал населення ми
втратили, залишилася земля...»
■ Офшорний скандал, до речі, був одним із перших, спрямованих проти експрезидента Порошенка.
— Назагал офшори є різними. Одні
спрямовані на те, щоби працювати у прозоріших умовах, розвивати компанію, бізнес. А в інших офшорах можна приховувати гроші, які не оподатковувалися у жодній країні. Таким чином ми й отримуємо
вже названу маржу в 100 доларів.
І скажіть: як можна за таких умов конкурувати інвестору з іншої країни? Це
практично неможливо. Адже інвестор платить податки у себе в державі, і ці податки переважно дуже немаленькі. Скажімо,
в Австрії податки, як кажуть, зашкалюють: місцевий бізнесмен зі 100 зароблених
євро платить близько 50-євро податків. І
як він має при цьому конкурувати з українським «офшорником»? Якщо у мене
такий податковий тягар, то що мені може
запропонувати умовна Україна?
Адже люди у нас, умовно кажучи, ходять із рюкзаками грошей. У вітчизняних
олігархів — надприбутки, і ніхто з них не
платить податки. Проходить час, і я як іноземний інвестор знову виявляюся неконкурентоздатним. Так відбувається відсіювання зарубіжних інвесторів. Адже хоч якими багатими були б українські олігархи,
вони мають доволі обмежений ресурс. Хай
вони колись вивезли з держави 100, 200,
500 мільярдів доларів... Але світова економіка має значно більший ресурс.
І світова економіка розуміє, що головний ресурс України, який тут був раніше і який ми втратили, — це працездатне
населення, підготовлене до різних видів
праці. За 28 років спочатку всі поїхали
до Росії, потім — у Євросоюз... Зараз ті
люди вже постаріли, а нові виросли вже
зовсім в інших умовах. І тому, на жаль,
сьогодні Україна вже не має тих переваг,
якими раніше володіла.
■ А які переваги залишилися? Земля?
— Сільськогосподарська земля в Україні — це взагалі окреме питання. На цій
темі взагалі не можна спекулювати: земля мусить мати вартість, бути товаром,
але в межах певного законодавства. І,
звичайно ж, бути обкладеною податком.
Адже не можна володіти і користуватися
землею, не сплачуючи за це.
Ви, мабуть, помітили: зараз у нас швидко багатіють люди, які займаються сільським господарством? Адже вони зосередили у своїх руках багато земельних паїв, при
цьому не сплачуючи державі відповідних
коштів. А люди, які отримують якусь невелику плату за свої паї, у свою чергу, не
сплачують податок на прибуток. Виходить
своєрідне зачароване коло.
При цьому деякі політичні сили, скажімо, комуністична партія, «Батьківщина»,
інші певний час здіймають галас, стверджуючи, що вони не дозволять продавати землю. Але, мені здається, це питання
можна регулювати, створивши різноградуйовану шкалу податків: якщо людина
зосереджує багато землі в одних руках,
вона платить більше податків. Фірма, яка,
наприклад, має 200 тис. гектарів, має платити більший податок — аби забезпечити
конкурентоздатність тим, хто має тисячу
гектарів. Необхідно, звісно, врахувати не
тільки юридичні питання — тобто оподатковувати не тільки тих, хто купив землю,
а й тих, хто її обробляє.
Земля має бути зонована, мусить існувати державний резерв земель, тобто землі, які завжди належатимуть державі.
Необхідний закон про переваги суспільного інтересу. Якщо виникає необхідність
збудувати дорогу, то власник не може дикту-

вати свої умови і ставати на перешкоді будівництву. Йому треба компенсувати його збиток на основі кадастрової ціни на момент продажу. В Америці це робиться дуже просто:
молотком вдарив — і все. Там ти не зможеш
сказати: не дозволю я збудувати автобан, бо
зараз із плакатом тут стану — і все!
Але це не значить, що це скуповування
земель задля суспільного інтересу має перетворитися у якийсь безлімітний процес,
де процвітає своєрідний бізнес: а давайте я намалюю тут дорогу, і будемо викуповувати землі... Державні перспективні
програми розробляють щонайменше на 50
років, і власник має бути проінформований про ризики: так, наразі будівництво
не ведеться, але у будь-який момент держава може його розпочати.

Шляхом Словаччини ми, на жаль,
не пішли...
■ Однією із небагатьох чітких заяв тоді
ще кандидата у президента Володимира
Зеленського була обіцянка відкрити ринок
землі. Як ви вважаєте, він не передумає під
впливом певних людей і певних інтересів?
— Будемо сподіватися, що він залишиться при власній думці. Втім перед відкриттям ринку землі необхідно встановити певні обмеження для транснаціональних харчових компаній. Безконтрольне
скуповування землі за їх участі — це реальна небезпека для держави. Ці структури можуть диктувати свої умови, у тому
числі й цінові. Можливо, державі варто
розглянути дотації для невеликих фермерів, надавши їм право першочергового
викупу землі, — задля того, аби зберегти

дей у мантіях, адже відсутність справедливості тривалий час ні до чого доброго
не приведе, а запит людей до справедливості може трансформуватися у дуже небезпечні речі — анархію і кров.

Інвестори у струм
■ Але попри це ми бачимо нових інвесторів в енергетичному секторі. Зокрема, у
галузі відновлюваної енергетики. Україна сьогодні стрімко нарощує потужності
чистої енергетики і прогнозує прискорення темпу розвитку.
— Справді, за два останні роки сонячна
енергетика в Україні суттєво зросла: з 1%
до 3% від наших генеруючи потужностей.
Це, звісно, дуже мало, якщо порівнювати
з Європою, але багато — якщо порівнювати з нашим недалеким минулим.
Втім треба зауважити: сонячна енергетика продукує енергію лише влітку і лише
вдень. І це проблема. Але вона буде відчутною, коли ми досягнемо хоча би 10-12% сонячної енергетики у загальному балансі.
Доволі прогресивним є закон щодо «зелених аукціонів»: ці потужності мають бути
наближені до споживачів. Адже якщо поставити станцію далеко від міста, то поки
ти передаси електроенергію споживачеві,
втрати у мережі будуть надто відчутними.
Плюс закону полягає у прогнозованості ринку: ти будуєш станцію, а держава
зобов’язується викуповувати у тебе електроенергію за певною ціною упродовж 10—
12 років. Це дозволяє окупити кредитні ресурси, не боятися, що ти їх не повернеш.
Утім сьогодні у нас триває період популяризації зеленої енергетики: я вважаю,

Сьогодні немає економічно незалежної частини суспільства, яка
би мала вже змогу отримувати задоволення від зробленого. До
того ж ми маємо ще кримінальний бізнес і гроші кримінального
походження. А ці люди не звикли щось давати іншим, адже у цьому
випадку вони втрачають свій авторитет. Аби мати повагу серед
колег, вони, навпаки, мусять забирати, а не давати.
національну автентичність.
Безсумнівно, процес земельної реформи є непростим, але нам треба рухатися у
цьому напрямку.
■ Чи вірите ви, що земельна реформа
спричинить суттєвий сплеск іноземних
інвестицій? Адже на разі глобально інвестори до нас не йдуть. На відміну, скажімо,
від сусідньої Словаччини, яка після набуття незалежності зуміла зібрати у себе провідних автовиробників.
— Не йдуть, адже не вистачає довіри до
держави і до макроекономічного клімату в
державі, який може дати гарантію інвестору. Пам’ятаєте, колись південні корейці відкрили у Запоріжжі виробництво, де
збирали «Ланоси» і «Деу»? І згадайте той
потік контрабанди з Росії, де від Луцька і
до того ж Запоріжжя збирали аналогічні
машини: просто прикручували колеса. А
потім уже взагалі привозили готові автівки, з колесами і продавали їх «на чорно».
Відтак люди, які відкрили в Україні виробництво, отримали фінансовий збиток.
Після того інші інвестори ще довго приглядатимуться до України перед тим, як
вкласти сюди якусь копійку: подібні ж історії стають відомими доволі швидко і доволі широко. І відгомін подібних історій
звучатиме ще довго. Останній приклад,
авіакомпанія «Скай Ап». Що це за судове
рішення (Баришівський суд скасував ліцензію на польоти компанії. — Авт)? І де
та суддя, де її прізвище, адреса? Адже це
не повноваження районного судді — розглядати подібні справи.
Мусить існувати відповідальність лю-

що зараз треба заохочувати інвесторів будувати й будувати. Коли досягнуть хоча
би 7 чи 8 відсотків від балансу, тоді можна
буде порушити питання, що робити далі.
Проте споруджувати станції скрізь —
це черговий абсурд. Існує таке поняття, як
промисловий вітер: він є далеко не всюди в
Україні. Якщо ставити вітряки з більшим
коефіцієнтом корисної дії, від 8 мегават, то,
щоби їх розкрутити, має бути вітер із середньою швидкістю 6—6,5 м/сек на рік. А тому
під такі умови підпадають тільки пояс Карпат і берег Чорного та Азовського морів.

«Тигр» з українським акцентом
■ Середнє зростання ВВП України вже
кілька років баражує на позначці 3%. Такий
показник ми очікуємо, за нашими і міжнародними прогнозами, й на наступні роки. Чи
можна назвати такий показник успіхом і чи
маємо ми шанс на різкий стрибок, аби стати
«східноєвропейським тигром»?
— Для цього треба «розкрутити» ВВП
до понад 10%. До речі, у нас за президентів
Кучми і Ющенка було навіть 14%! Але таких показників було досягнуто на російському ринку. А от повторити ці результати
на конкурентному європейському ринку, де
вага цих відсотків зовсім інша, непросто.
Сьогодні ми втратили дві третини російського ринку. Але при цьому українська
економіка не падає, а, навпаки, хоча й незначно, але зростає. Хоча, звісно, 3% —
надто мала цифра, яка не дозволяє нам
повноцінно розвиватися.
■ А що може дати більший відсоток?
Земля ж не дасть.

— А чому ви так вважаєте? Цілком
може дати! Причому вже за кілька років
після того, як вона стане товаром. Якщо
засоби виробництва не належать тим, хто
на них працює, то маємо одразу мінус 20%
економіки. Це ж стосується і надходжень
до бюджету.
Я знаю одного бізнесмена в аграрній
сфері. І коли він виступає проти продажу
землі, то я його розумію! Адже у нього стабільно хороші прибутки. Але коли проти
земельної реформи решта населення, то я
відмовляюся це зрозуміти.
■ А чи є у нас шанс відновити свої високотехнологічні виробництва: літако-, ракетобудування тощо?
— Шанс є завжди: утворити якусь високотехнологічну корпорацію нам ніхто ніколи не забороняв. У нас є виробництво ракет, але немає замовника. Є прогалини, немає відповідної електроніки. Я не вірю, що
це можна швидко наздогнати.
Уявіть собі: Колумбія має втричі більший ВВП, ніж Україна!
Але при цьому у нас є невелика
хитрість: дуже багато готівки, яка тільки
опосередковано є частиною нашого ВВП.
Адже готівка працює на економіку, тільки
якщо ви, наприклад, купуєте їжу, одяг, —
таким чином ви лише трохи впливаєте на
зростання економіки.
Ми маємо грошові перекази заробітчан. І вони, їхні сім’ї й справді часто витрачають ці кошти в Україні. Але це успіх
тимчасовий. Адже якщо сім’я повністю переїде до місця нової праці, то ці гроші вже
підніматимуть економіку іншої держави.
А тому ми можемо, звичайно, подякувати заробітчанам, але опиратися на них не
варто, держава мусить шукати стратегічних інвесторів. І робити так, аби люди відчували: жити вдома, навіть маючи меншу
зарплату, — це краще, ніж за кордоном.
І зробити це назагал не так уже й важко.
Ось, наприклад: ми їздимо на метро за 8 гривень, а у Відні така поїздка коштує 75 грн. Це
означає, що вартість одного євро в Україні є
значно більшою за вартість його у Європі.

«Ми не шануємо своїх героїв»
■ В Україні сьогодні фактично щезла
традиція меценатства, яка була популярною ще у 19-му столітті. Прізвище Михайла Терещенка згадують відвідувачі художнього музею на вулиці, названій на його
честь, переглядаючи колекцію мистецьких
творів, зібрану відомим промисловцем. Зараз поодинокі приклади, звичайно, існують
— ви, зокрема, чимало зробили для відновлення історичного Батурина, для мешканців сучасного Конотопа... Але чому подібні
випадки не стають системними?
— Головна причина полягає у тому,
що сьогодні немає економічно незалежної
частини суспільства, яка би мала вже змогу отримувати задоволення від зробленого. До того ж ми маємо ще кримінальний
бізнес і гроші кримінального походження. А ці люди не звикли щось давати іншим, адже у цьому випадку вони втрачають свій авторитет (сміється). Аби мати
повагу серед колег, вони, навпаки, мусять
забирати, а не давати.
А тим часом роботи для українських
меценатів залишається дуже багато. Я нещодавно був у Новгороді-Сіверському —
батьківщині експрезидента Леоніда Кучми. Там, до речі, похований син нашого останнього гетьмана Олексія Розумовського.
Могила не впорядкована, церква сьогодні
належить московським попам...
Ну і питання до всіх. Нехай росіяни не хочуть його популяризувати, хоча і
його син був першим міністром просвіти
Російської імперії. Потім він повернувся
на батьківщину, помер і його просто закопали, а тепер ходять по могилі... І за незалежної України, яка мали би шанувати
своїх героїв, ситуація не міняється, ми не
шануємо своїх видатних осіб.
Або йдемо далі. У Гамаліївці, це поряд
із могилою Розумовського, була виправна
колонія, на території колишнього монастиря. А там же ж похоронені Скоропадські! У
тому числі й вибраний гетьман України. То
чому ж ми нічого не робимо, що це за пауза, кого і що ми чекаємо? Питання, на яке,
на жаль, немає чіткої відповіді.
Далі розмов, що ми зробимо пантеон своїх героїв, справа не йде. Так, на території України знайдено дві могили
гетьманів, є їхні родичі, сини. Але у нас є
й інші герої і їх забувати не можна. ■

ПОЛІТИКА
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■ ПЕРШИЙ РАЗ...

Що таке регламент
i з чим його їдять
Як обранцi від «Слуги народу» впродовж тижня
навчаються у Трускавці
Катерина БАЧИНСЬКА
У ЦВК усе ще дораховують голоси на
проблемних округах. Загалом, за даними Центрвиборчкому, таких лишається
сім. Коли ж звідти надійдуть протоколи
з мокрими печатками і врешті вдасться почути остаточні результати, у Центрвиборчкомі не прогнозують. У партії
ж «Слуга народу» тим часом вирішили
не гаяти часу і відправили, як уже повiдомляла «УМ», новообраних депутатів
на тижневе навчання до Трускавця.
Чого ж там навчать депутатів і чи можливо опанувати ази політичного життя
за тиждень?
Почнемо з того, що багатьом народним депутатам не лише зі списку «Слуги народу» таке навчання й справді необхідне. Бо якщо згадати тих, хто потрапив до парламенту дев’ятого скликання, то там і весільні фотографи, і
тамади, і спортсмени, і зірки шоу-бізнесу, які ніколи в житті не те що на державній службі не перебували, а й не
знають про існування трьох гілок влади. Тому в партії «Слуга народу» вирішили для 250 народних обранців
провести експрес-школу, де за тиждень навчать основ парламентаризму.
Викладачі Київської школи економіки
пообіцяли розказати депутатам про основні принципи роботи у парламенті:
як працює Верховна Рада, що таке комітет і регламент, як пишуться закони
і, врешті, за що тепер відповідатимуть
нардепи.
Але ось тут виникає логічне питан-

ня: невже основи депутатського життя не можна було вивчити перед тим,
як обиратися? Бо важко уявити, як людина, яка шукає роботу, приходить на
співбесіду на конкретну керівну посаду
і на питання «що ви вмієте та які ваші
здобутки?» відповідає: «Нічого, але я
всього навчуся». І ось тут не варто забувати, що депутати пишуть закони, за
якими житиме вся країна. І важко уявити, що ж там можуть написати люди,
які не знають не те що про закони, а про
формування коаліції та регламент Верховної Ради.
Але все-таки вчитися ніколи не пізно. І хто знає, може, майбутні депутати щось вагоме і винесуть iз цих тренінгів.
Загалом, Київська школа економіки написала курс навчання для депутатів всього за три тижні. Мета — давати поради і допомогти обранцям знайти власні інтереси в новому парламенті.
Як повідомили тренери Київської школи економіки, які і вчать майбутніх законотворців, їхнiм основним завданням
є навчити парламентаріїв уникати помилок, пов’язаних iз регламентом Верховної Ради, чітко формулювати свої
цілі та навчитися будувати коаліцію
однодумців. Якщо ж розібрати все попунктно, то за тиждень депутатам допоможуть зрозуміти, у якому комітетi вони хотіли б працювати, яким чином зможуть реалізовувати свої стратегії, розробляти законопроекти та як їх
впроваджувати у життя. Також під час
навчання вони повинні будуть розроби-

❙ Важкий граніт депутатської науки.
❙ Фото з сайта ua-news.liga.net.
ти чотири плани. Перший — особиста
стратегія. «Вона полягає у з’ясуванні,
ким я хочу стати як депутат. Через 5
років, через три роки, через рік. За що
я хочу бути відповідальним», — зазначив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Другий документ — пропозиція політики, яким чином депутати впроваджуватимуть реальну політику для того, щоби стати
відомими. Третій документ — законотворчість чи законодавча ініціатива, яка
має впровадити цю політику на законодавчому рівні. Четвертий документ —
план впровадження. «Це побудова коаліції, аналіз ситуації, щоб цей законопроект не вмер, а був прийнятий», —
пояснив Милованов.
Проте найбільший розголос у користувачів соціальних мереж викликало питання щодо фінансування курсів
і проживання народних депутатів у готелі. Адже зупинилися вони у найдорожчому готелі Трускавця «Ріксос».
Доба проживання у номері становить
від 3 тисячі 500 до 20 тисяч гривень.

Якщо ж порахувати тиждень проживання у готелі вартістю найдешевшого
номеру, то на одного депутата лише на
проживання необхідно близько тисячі
доларів. А от загальна сума перебування 250 народних обранців у готелі обійдеться партії приблизно в 250 тисяч доларів. Оренда ж зали, де навчатимуть
слуг, обходиться у 2 тисячі 500 гривень за годину. На добу партії «Слуга
народу» доведеться заплатити 25 тисяч
гривень, адже депутати навчатимуться
по 10 годин на день. Загальна ж сума
оренди зали за тиждень коштуватиме близько 7 тисяч доларів. Скільки
коштує саме навчання Київської школи економіки, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не сказав. У
Київській школі економіки повідомили, що фінансує «школу» партія «Слуга народу». Однак вартість навчання —
комерційна таємниця. Журналістам
дозволили бути присутніми лише на
першому дні навчання, всі інші шість
депутати навчатимуться за зачиненими дверима. ■

■ ПІСЛЯМОВА

З популізмом вибори виграєш...
Новообраний парламент може проіснувати рік-півтора,
а розчарування лідерами перегонів буде неминучим
Василь ШПАРИК,
ветеран-фронтовик Другої світової війни, публіцист

Президентські, а тепер уже й парламентські вибори в Україні стали унікальними на тлі всіх попередніх. Виникає слушне запитання: чому так різко змінилися уподобання українців через 5 років після
Революції гідності? Тож хочу висловити думку простого громадянина України, не обтяженого належністю до політичних сил у минулому і тепер, зате, як вважаю, з великим життєвим досвідом.

Як сприймати такі результати?
Великий розрив між першим і другим учасником був
би дуже неочікуваним і дивним, якби не нагадував ситуацію в президентських виборах. Адже там у першому турі
між Зеленським і Порошенком було співвідношення голосів 30,14:15,95 відсотка, тобто
майже вдвічі, а в другому турі
73,22:24,45 відсотка, тобто
втричі. В парламентських виборах маємо 43,16:13,05, тобто
понад утричі (3,3). І цей розрив
надто великий. Така ситуація
є ненормальною, бо далі такого розриву не буде. Сподівалися, що велика кількість учасників у пропорційній системі
(22 партії), анулює такий великий розрив, однак цього не
сталося.
Правління однієї політичної партії — це не демократія.
До чого це призводить, світ переконався на прикладі ІІІ Рейху
і СРСР. Це було б ще терпимо,

якби на чолі політсили, яка так
відірвалася від інших, була особистість з винятковим політичним талантом. Зеленський таким бути просто не може, бо не
має досвіду відповідної діяльності в минулому. Він далекий
від партійного стилю діяльності, керував маленькою групою однодумців, а тепер — держава з мільйонами різнорідних думок. Так, команда виручить, але командою треба вміло
керувати. Вміло — це означає
знати, як це робити, мати й талант, і досвід, дані Богом і збагачені належною освітою і життєвою мудрістю. Чи не бракує
цього головному «слузі» — побачимо.

Фактори, які, ймовірно,
сприяли таким результатам
Перший. Мусимо визнати існування масової за розмірами і
глибокої за охопленням ворожої Україні пропаганди. Вона
була спрямована, в основному,

на нездатність української влади забезпечити нормальні умови життя українських громадян, у результаті чого значно
зросла еміграція працездатного населення.
Другий. Нездатність чи небажання силових структур боротися з розкраданням державних коштів і суспільного майна.
Навіть виявлені факти не закінчувалися покаранням через начебто відсутність доказів факту
злочину. В результаті державний бюджет недотримував значні кошти, які виводилися для
зберігання за кордон, а держава не мала коштів на підвищення заробітних плат і пенсій, допомоги
малозабезпеченим,
зниження тарифів і платежів.
Допускаю, що державні чиновники боялися реакції підозрюваних, мовляв, «а ти який?».
Третій. Негативне ставлення
до чинної влади через наявність
бойових дій на Донбасі, провину за які російська пропаганда

переклала на Україну. Тут і небажання України вести переговори щодо Донбасу з сепаратистами, в результаті чого, як багато хто вважає, війна продовжується.
Четвертий. Немає затребування молодих і добре освічених осіб на державні посади.
Існує думка, що через виплати працюючим пенсіонерам
заробітної плати і пенсії в літніх людей немає стимулу для
залишення праці, що блокує
приплив у органи влади «свіжої крові». Існує пропозиція,
за якою працюючий пенсіонер
мав би отримувати сповна заробітну плату, а стосовно пенсії
— тільки ту частину, при якій
разом отримував би не більше,
ніж розмір заробітної плати,
з якої був визначений розмір
пенсії.
П’ятий. Природна зміна поколінь, в результаті якої значно
мінімізувалися впливи поколін-

ня, вихованого радянською системою, і зростання покоління з
європейськими цінностями.

Очікування: вплив «слуг»
зменшиться
Так, парламентські вибори
відбулися, але через зайвий поспіх — за старим виборчим законом. Тому можна передбачити,
що це — вибори тимчасові, можливо, на рік-півтора — до осені
2020 року. Президент задекларував скоротити чисельність
народних депутатів до 100. Думаю, що так різко «відсівати»
не треба, але урізання вдвічі та
без «мажоритарки» з самовисуванням було б прийнятним.
Очікую, що з часом відбудеться зменшення впливів президента Зеленського та його
партії, бо популізм породив занадто високі обіцянки. І рекордний розрив у 30 відсотків між
лідерами перегонів різко зменшиться. ■
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■ НЕДИТЯЧИЙ СВІТ

Украдене
майбутнє
12 тисяч дітей вбито
або поранено в конфліктах
за 2018 рік
Ігор ВІТОВИЧ
Торік під час збройних конфліктів у
всьому світі було вбито або поранено 12
тисяч дітей. Очолюють сумний список
такі країни, як Афганістан, Палестина,
Сирія та Ємен, йдеться у щорічній доповіді ООН про становище дітей в умовах збройних конфліктів, яку оприлюднила агенція «Ассошiейтед прес». Загалом ООН зафіксувала 24 тисячі «тяжких
порушень» проти малолітніх, серед яких
також — використання дітей як солдатів,
сексуальне насильство, викрадення, атаки на школи та госпіталі.
Як зазначається у звіті, кількість порушень з боку неурядових озброєних груп
залишається незмінною, водночас спостерігається збільшення кількості порушень з боку урядів і урядових сил.
Раніше дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
назвав 2018-й «жорстоким роком» для дітей. Та й нинішній обіцяє стати не кращим, адже інтенсивні збройні конфлікти тривають в уже згаданих Афганістані,
Палестині, Сирії, Ємені, а також Нігерії,
Сомалі, Конго та інших країнах. Наразі
ЮНІСЕФ шукає донорів для залучення
3,9 мільярда доларів, які потрібні в цьому році для гуманітарної допомоги 41
мільйону дітей, що потерпають від конфліктів та природних катастроф у всьому
світі. З такою заявою виступила у вівторок, 29 січня, у Женеві очільниця фонду
Генріетта Фор, повідомляє агенція dpa.
Нагадаємо, за оприлюдненими раніше
даними ЮНІСЕФ, в Україні за час війни
на Донбасі загинули і були поранені понад 140 дітей. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Упродовж багатьох років гарячою точкою на
планеті залишається Афганістан. Згідно з іще одним щойно оприлюдненим звітом ООН, понад 1300
афганців було вбито і ще 2466 поранені за перші
шість місяців цього року. За даними ООН, найбільше афганців загинули через збройні сутички, далі
йдуть жертви вибухів саморобних бомб та повітряних ударів. 52% жертв спричинені діями талібів та
інших ісламістських угруповань. Провладними силами вбито 717 людей та 680 поранено, що на 31
відсоток більше порівняно з аналогічним періодом
минулого року, повідомляють в ООН. Серед загиблих — 327 дітей, 880 отримали поранення. За
перші півроку загинули 144 жінки, поранено 286.
Останні дані про жертв серед мирного населення оприлюднили на тлі прагнень Вашингтону припинити 18-річну війну з ісламістськими угрупованнями. США хоче підписати мирний пакт до 1 вересня — перед президентськими виборами в Афганістані. Президент США Дональд Трамп хоче
розпочати виведення американських військових з
Афганістану до наступних виборів глави держави,
які призначені на 3 листопада 2020 року. Про це у
понеділок, 29 липня, під час засідання некомерційної організації «Економічний клуб» у Вашингтоні
заявив державний секретар США Майк Помпео.
«Він сказав чітко: завершіть нескінченні війни, виводьте війська», — зазначив Помпео, цитує агенція «Франс прес».
Трамп обіцяв вивести американські війська з
Афганістану ще перед своїм обранням президентом у 2016 році. Однак після своєї перемоги на виборах він натомість погодився посилити присутність
США в Афганістані, і зараз там перебувають близько 14 тисяч військовослужбовців США. Більшість iз
них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.
Наразі угруповання «Талібан» контролює або
намагається встановити контроль над більш ніж половиною території країни — найбільша площа з
моменту початку в Афганістані операції під керівництвом США у 2001 році.

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
В Україні планують створити всесвітній канал російською мовою, аби таким дивним чином «посилити позиції держави в інформаційній
боротьбі». Про це заступник
глави Офісу президента України Кирило Тимошенко
розповів агенції «ІнтерфаксУкраїна». На цю заяву негайно відреагували всі закордонні україномовні зарубіжні інформресурси, зокрема «Радіо
«Свобода», Бі-Бі-Сі та «Німецька хвиля»
За словами Тимошенка,
такий канал потрібен, щоб
Україна могла боротися і за
уми українців на окупованих
територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ. «У нас розроблений
варіант запуску українського російськомовного канала,
яким ми зможемо покривати
російськомовне населення у
всьому світі», — зазначив
Кирило Тимошенко. Він додав, що в команді президента
Зеленського хочуть, аби згаданий канал був державним,
але наразі ведуть перемовини
з приватними каналами щодо
надання прав на використання їхнього «найкращого контенту».
Важко зрозуміти, навіщо вигадувати такий «велосипед», якщо один подібний «борець за уми росіян»
вже є. Це супутниковий телеканал TV UA, який можна дивитися за посередництва популярного в Європі супутника «Хот Берд». Диви-

■ ІДЕОЛОГІЯ

Говорить і показує Україна...
російською мовою
Команда «Зе» готується боротися «за уми росіян»
тися-то можна, але зовсім
не хочеться. Власником канала TV UA є мультимедійна платформа іномовлення
України УКРІНФОРМ. Мовлення ведеться російською та
англійською мовами. Увесь
цей проект є розсіванням бюджетних грошей за вітром,
бо його програми нудні й безбарвні. Їх не буде дивитись
російською мовою розсіяна
по світу українська діаспора, як і головний адресат —
російськомовна та англомовна аудиторії. В адміністрації
Зеленського вирішили, певне, що як не візьмемо якістю,
то візьмемо кількістю. І планують запуск iще одного рупора нудьги.
Якби у нас з’явились
справжні державники, то
побачили б під своїми ногами справжній скарб за зовсім
невеликі гроші. Йдеться про
найпопулярніший європейський інформаційний телеканал «Євроньюс», який веде
мовлення 12 мовами, зокрема і найбільш поширеними в
Європі. Кілька років «Євроньюс» звертався до глядачів і
13-ю мовою — українською.
Договір про створення

української версії між Національною телекомпанією
України (НТКУ) і міжнародним телеканалом було укладено в жовтні 2010 року, нагадує інформагенція «Інтерфакс-Україна». «Євроньюс»
розпочав цілодобове мовлення українською у серпні 2011 року. Функціонування української редакції телеканала щороку обходилося НТКУ приблизно
у 5,5 мільйона євро. Коли
2014 року державну телекомпанію очолив Зураб Аласанія, НТКУ вже заборгувала Euronews за ліцензійною угодою приблизно 11
мільйонів євро. У 2014 році
нове керівництво Держкомтелерадіо та НТКУ ініціювало припинення відносин як
невигідне з фінансової точки зору для української сторони, а також через неможливість впливати на контент української версії «Євроньюс». Аласанія розповів,
що контракт 2010 року між
НТКУ та «Євроньюс» було
укладено на шість років, що
було порушенням законодавства, адже державні установи не мають права уклада-

ти угоди більш ніж на рік.
Але це відмовки. Корисного можна вчитися й у
ворога. Росія ще й як впливає на контент російськомовної версії «Євроньюс»,
як і меншою мірою інші національні редакції. Російськомовна версія «Євроньюс»
десь на 50% готує власні програми, а іншу половину бере з
основної англомовної версії.
І так Кремль веде свою ідеологічну пропаганду за зовсім
«смішні» гроші, бо що таке
5,5 млн євро, якщо на головний пропагандистський рупор Росії за кордоном RT щороку витрачається до одного
мільярда євро.
«Євроньюс» припинив
мовлення українською о
19:00 за Києвом у неділю 21
травня 2017 року. Якщо команда Зеленського так затято критикує «попєрєдніков», то може спочатку варто виправити таки дійсно
велику їхню помилку — відновити україномовний «Євроньюз» за відносно невеликі гроші? А вже потім шукати в рази більші кошти на
якийсь «українсько-російськомовний» покруч. ■

■ КАТАСТРОФИ

Птах смерті
У Пакистані через падіння
літака на житловий квартал
загинули 17 людей
Олег БОРОВСЬКИЙ
Пакистанський військовий літак впав
учора, 30 липня, о другій годині ночі за
місцевим часом на житлове передмістя Равалпінді, повідомляє Сі-Ен-Ен. За
попередньою інформацією пакистанських рятувальних служб, внаслідок катастрофи загинули щонайменше 17 осіб,
здебільшого — мешканці району. Також
повідомляють про 15 поранених. Чимало
будинків унаслідок падіння крилатої машини зруйновані або ж пошкоджені.
Військовий літак здійснював навчальний політ і впав на околиці Равалпінді, де розташована також штаб-квартира пакистанської армії. Після зіткнен-

❙ Кількість жертв катастрофи може зрости.
ня машини з землею пролунав потужний
вибух, у повітря здійнялась вогняна куля
та спалахнула пожежа. Енергопостачання дільниці припинилось, тому рятувальні загони, які прибули на місце через 10
хвилин після катастрофи, були змушені
працювати у темряві до світанку.
Під час розбирання руїн цивільним та військовим рятувальним службам вдалося виявити 12 тіл мешканців

району та 5 тіл військових, включно з
двома пілотами, які перебували на борту літака. Також серед загиблих є два
офіцери високого рангу пакистанської армії. Є побоювання, що кількість
загиблих може зрости, оскільки більшість поранених перебувають у тяжкому чи критичному стані.
Причину катастрофи встановлюють. ■

У серпні Польща головуватиме в Раді Безпеки ООН.
Із цієї нагоди міністр закордонних справ Яцек Чапутович зустрівся з дипломатичним корпусом і представив
пріоритети Варшави. Це — міжнародне право, гуманітарне право і безпека в нашому регіоні. Міністр Яцек Чапутович зазначив, що впродовж непостійного членства
Польщі в Раді Безпеки ООН відбулося вісім дискусій,
присвячених ситуації в Україні. Раніше пройшла лише
одна така зустріч. Очільник польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що метою таких дебатів є
підтримати на міжнародному форумі тему російської агресії проти України: «Це вийшло. Не можна сказати, що
цю проблему забуто. Агресію треба назвати прямо».

нього терміну, йдеться в опитуванні «Левада-центру». За останній рік частка цієї відповіді зросла на
11%, рекорд був зафіксований у жовтні 2012 року
(40%) і в жовтні 2013 року (45%). 54% росіян, згідно з опитуванням, хотіли б, щоб Путін залишався в
Кремлі і після закінчення нинішнього терміну повноважень у 2024 році. Максимальний показник по цьому питанню зафіксували два роки тому — тоді Путіна при владі хотіли залишити 67% опитаних. Максимуму з липня 2001 року досягла частка росіян, які
вважають, що люди довіряють Путіну, оскільки не
бачать йому альтернативи: так відповіли 43 відсотки
респондентів. А варіант «Путін у подальшому зможе
впоратися з проблемами країни» виявився найменш
популярним за 19 років і склав лише 24 відсотки.

Майже 40% росіян не хочуть Путінапрезидента після 2024 року

Трампа закликали до санкцій проти
Москви за отруєння Скрипалів

38% росіян не хотіли б, щоб Володимир Путін залишився президентом Росії після закінчення ниніш-

У понеділок, 29 липня конгресмени закликали
президента США Дональда Трампа запровадити про-

ти Москви санкції за використання заборонених засобів у ході невдалої спроби отруєння колишнього
російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.
У листі Трампу глава комітету Палати представників
iз міжнародних справ демократ Елліот Енгел і республіканець Майк Маккол пишуть про те, що, згідно з законом 1991 року про «Контроль і знищення
хімічної і біологічної зброї», друга частина санкцій
мала бути введена через три місяці після оголошення первинних санкцій. Санкції проти Кремля за спробу отруєння Скрипалів Вашингтон запровадив у серпні 2018 року. В рамках цих санкцій iз США вислали
60 російських дипломатів, закрили консульство Росії
в Сан-Франциско і запровадили заборону на передачу Росії певних технологій. Оскільки Кремль не надав суду доказів відмови від використання хімічної
зброї, закон передбачає запровадження більш жорстких санкцій, які можуть торкнутися російської фінансової системи, торговельних та дипломатичних
відносин. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Польща нагадує про агресію РФ
в Україні
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■ ГАЛУЗЬ

Цвіт без плоду
Вирощувати льон нерентабельно за відсутності
переробних заводів
Олена ЯРОШЕНКО

За тонну лляного волокна на світовому ринку сьогодні можна вторгувати від 1 до
2 із надлишком тисяч доларів, залежно від його довжини. А дельта в ціні навіть у
партій різної якості може становити п’яту частину ціни.

Відроди себе сам
Оспіваний в українських піснях
синій цвіт льону наче й почав подекуди прозирати на поліських полях. Але
досі непевно, та ще й майже в усіх випадках — потенційно сировинним продуктом. Україна майже стовідсотково
продає волокно льону до Європи і Китаю. За винятком, може, коротковолоконної паклі для сантехнічних робіт. А
ті кілька вітчизняних льонокомбінатів,
які утрималися на плаву в період роздержавлень та криз, закуповують для
роботи готові тканини за кордоном. Закуповуємо ми тим часом лляного волокна з Білорусі та Росії в кілька разів
більше, ніж експортуємо: на $5,4 млн
та $1,2 млн відповідно. Але й переробка сировини льону в Україні занепадає.
Наприклад, льонокомбінат на Рівненщині давно вже працює переважно з бавовною, поліефіром та віскозою. За попередніми підрахунками зацікавлених
інвесторів, для відродження льонарства в регіоні потрібно як мінімум 8 млн
євро. Житомирський та Оршанський
(білоруський льонокомбінат в Одесі)
працюють з іноземною сировиною, як
і Старосамбірський на Львівщині. При
цьому зарубіжні інвестори, як виявилось, точно не зацікавлені у повноцінному відродженні галузевих підприємств в Україні.
«Європейські підприємці під виглядом реконструкції та модернізації
знищили наші льонозаводи — Ємільчинський, Новоград-Волинський, Житомирський, Володарсько-Волинський
і Коростишівський, — розповів сайту
«Аграйвері» Сергій Рижук, колишній
голова Житомирської ОДА. — Але ж

немає сенсу вирощувати льон, якщо поряд відсутні льонозаводи. Я свого часу
двічі відновлював у Житомирі льонокомбінат, і двічі його закривали. Ще
у 2003 році ми постачали вироби з льону до Франції та Італії, в нас було 5 тисяч працівників. Коли вдруге поновили льонарство, почали з Новограда-Волинського та Ємільчиного продавати
продукцію комбінатів до Китаю. Тоді
ми за обласною програмою виділяли на
кожен гектар посіву по тисячі гривень
дотацій. Але невдовзі програму зупинили».

Без прибутку ентузіазм згасає
Свого часу тільки в Ємільчинському районі Житомирщини вирощували
6 тисяч гектарів льону-довгунця з наступною переробкою, виготовленням
тканин та виробів із них. Нині всі виробники лляного волокна підтверджують: в Україні лишилася тільки первинна переробка льону-довгунця. Навіть за минулий рік посіву льону-довгунця скоротилися на 10 відсотків,
— до 1 тисячі 300 гектарів. Найбільші
посіви прядивного льону (400 гектарів)
має льонозавод Linen of Desna у Глухові
на Сумщині, відроджений Мішелем Терещенком. Щоправда, нині підприємство вже належить бельгійському власнику. Глухівський льонозавод у середньому щомісяця відправляє на експорт
фуру короткого і фуру довгого волокна,
по 20 тонн кожна. Свого часу продукцію
купували Чехія, Польща та Китай, зараз основними імпортерами стали Бельгія та Франція. По Україні розсилають
лише коротке волокно партіями по 12 тонни та продукцію з нього — шпа-

❙ Виростити льон в Україні сьогодні простіше, ніж знайти завод для його переробки.
❙ Фото з сайта praca-by.info.
гати, сантехнічну і будівельну паклю.
Зібране насіння здають на жирокомбінат у Ніжині. Linen of Desna самостійно вирощує льон-довгунець на орендованих землях. Плата за користування
землею тут — у межах $150-200 за гектар. Червоноармійський льонозавод на
Житомирщині при середній заготівлі трести (сировина) 4 т/га платить агровиробнику 8 тисяч гривень за тонну.
Укладає форвардний контракт iз гарантованою ціною викупу врожаю і дає одразу насіння, агрономічний супровід,
а також самостійно збирає льон своєю
технікою. Таким чином посів льону забезпечує валовий дохід iз гектара під 1
тисячу євро. Витрати на гектар становлять близько 17 тисяч гривень, включно зі збиранням. Червоноармійський
льонозавод цьогоріч посіяв льон-довгунець на площі 200 гектарів, але на наступний сезон заплановано розширення до 400-500 гектарів. На більше просто не вистачить збиральної техніки, яка
коштує дорого.
Обидва згадані заводи не використовують виробничі потужності на повну
силу. Технологічні лінії переважно імпортовані з Європи — з тих, що були у
використанні. Не вистачає й галузевих
фахівців.
Із кожним роком льону-довгунця

сіють менше ще й через те, що засухи
не сприяють хорошим урожаям, пояснює завідувач відділу льону Інституту
луб’яних культур Людмила Кривошеєва. Не дозволяють ефективно вирощувати прядивний льон і сильні температурні
перепади. Але Житомирщина та Волинь
досі — адекватні для вирощування льону зони, так само, як і Чернігівська область та північна частина Сумської. Голова ради директорів Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України
Микола Шкурко пояснює, що ця культура не так, як інші, виснажує ґрунт,
не потребує внесення великої кількості
хімікатів. Льон також є хорошим попередником для зернових і бобових. А виробники олійного льону можуть отримувати додаткові кошти від виробництва короткого волокна. На думку Шкурка, для розвитку прядивного льонарства
варто було б скасувати ПДВ на імпорт
ліній переробки волокна, а також встановити пільгові умови оподаткування
для тих, хто інвестує у цю галузь.
Загалом ще й на перевезення лляного
волокна за кордон сьогодні витрачається
купа грошей. Відтак набагато зручніше
та вигідніше було б відправляти волокно у Суми, Київ або Козелець, якби тамтешні льонокомбінати працювали, вважають експерти. ■

■ ЕКСПОРТ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Рибне
півріччя

Полтавщина — у фіналі
жнив

За п’ять місяців
на зовнішні ринки
продано 178
тонн української
мороженої риби
Оксана СИДОРЕНКО

❙ Чимало риби в українських супермаркетах завезено з-за кордону,
❙ але й вітчизняні рибалки продажі улову збільшують.
❙ Фото з сайта agrarna-pravda.com.

Загальна сума експортованої продукції становить $498 тисяч, повідомляє прес-служба
Держрибагентства. У грошовому еквіваленті
46 відсотків усього експорту української мороженої риби припало на країни Європи ($231,7
тисячі). До країн СНД продали майже третину означеної продукції — на $160 тисяч, а до
країн Азії — 20 відсотків на $103,4 тисячі.
Найбільшим покупцем української мороженої риби стала Молдова — 65,2 тонни на
$159,5 тис. Також серед лідерів: Угорщина
(42,2 тонни на $147 тис.), Туреччина (13,1
тонни на $52,6 тис.), Грузія (13,6 тонни на
$49,7 тис.), Німеччина (25,2 тонни на $39,9
тис.), Польща (13,1 тонни на $24,4 тис.) та
Румунія (3,5 тонни на $18,5 тис.). В аналогічному періоді минулого року найбільше такого товару постачалося до Німеччини — 58
тонн на $213,5 тис.
У розрізі товарних позицій за п’ять місяців

2019 року найбільше експортовано такої мороженої риби (в абсолютному вимірі):
— мерлузи і морського окуня — 12 тонн на
$22,7 тис.;
— калкана — 7,8 тонни на $34,5 тис.;
— морської камбали — 7 тонн на $28,4
тис.;
— лосося атлантичного та дунайського —
6,3 тонни на $47,8 тис.;
— оселедця — 5 тонн на $6,3 тис.;
— сардин — 2,8 тонни на $2,7 тис.;
— сома — 2 тонни на $2,7 тис.;
— скумбрії — 986 кг на $3,9 тис.;
— іншої замороженої риби — 133 тонни на
$344,5 тис.
За підсумками січня-травня 2019 року, в Україні також вироблено 517 тонн філе рибного
в’яленого, солоного чи в розсолі (крім копченого). Це майже у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. ■

Станом на кінець липня аграрії
Полтавської області завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Тут із площі 342,2 тис. га
зібрано 1542,8 тис. тонн зерна, що на
154,9 тисячі тонн більше, ніж минулого року, а середня урожайність становить 45,1 ц/га, що на 6,4 ц/га більше від минулорічної, повідомив Департамент агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації.
Озимої пшениці зібрано 1 мільйон 133
тисячі тонн, що більше на 132,6 тисячі
тонн відносно минулого року. Її середня урожайність становить 50,4 ц/
га. Озимого ячменю намолочено 37,9
тис. тонн iз площі 8,5 тис. га, середня урожайність становить 44,6 ц/га.
Ярого ячменю намолочено 317,5 тис.
тонн (більше на 34 тис. тонн) iз площі 88,4 тис. га, середня урожайність
становить 35,9 ц/га. Жита озимого намолочено 9,1 тис. тонн iз площі 3,4
тис. га, середня урожайність становить 26,8 ц/га. Ярої пшениці намолочено 13,3 тис. тонн (більше на 2,4 тис.
тонн) iз площі 4,3 тис. га. Її середня
урожайність становить 30,9 ц/га. Вівса намолотили 8,7 тис. тонн при середній урожайності 24,9 ц/га, а гороху — 23,3 тис. тонн (середня урожайність 25,8 ц/га). Крім того, озимого ріпаку намолочено 34,5 тис. тонн, що
більше на 2,5 тис. тонн, ніж минулого року, а його середня урожайність
становить 28,8 ц/га. Загалом же в Україні зібрано зерна з понад 8 млн га
площ.

Кольорового меду наївшись
Торгові ятки поблизу однієї з найпопулярніших туристичних локацій Закарпатття, озера Синевир, переповнені
банками з різнобарвним «медом».
Його охоче купують туристи: 100-грамова баночка коштує всього 30 гривень. До складу такого кольорового
меду, за словами підприємливих продавців, входять натуральні трави, ягоди, цукор i натуральний мед, а яскраві
кольори отримують шляхом настоювання на рослинах. Фахівці ж зробили зовсім інший висновок: меду в кольорових баночках немає. Ані запах,
ані смак не відповідає вимогам. Тим
часом такі продукти неабияк псують
імідж краю, позаяк Карпатський мед
досі вважавсся чи не найкращим у Європі.

Лідирують вінницькі
За підсумками першого півріччя
2019 року, Вінницька область посідає
перше місце серед регіонів України за
обсягами виробництва продукції сільського господарства, молока та м’яса,
повідомляє Вінницька ОДА. Темпи виробництва валової продукції сільського господарства за січень-червень
2019 року склали тут 114,1% до аналогічного періоду минулого року. Питома вага області в загальному обсязі
виробництва валової продукції сільського господарства за цей період —
9,2 %. По всіх категоріях господарств
Вінницької області за січень-червень
2019 року вироблено молока в обсязі
374,9 тис. тонн, м’яса (реалізація) —
293,3 тис. тонн.
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■ КРИК ДУШІ

Я ВАМ ПИШУ...
■ З ХВОРОЇ ГОЛОВИ — НА ЗДОРОВУ

Якщо
Один шиє, другий ріже, і краю не видно
команда
Чому пану Червоненку не варто апелювати до Ізраїлю
нового
президента
зверне з
європейської
дороги,
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

як дивитися в очі батькам
і сиротам загиблих на цій
війні?
Тетяна ГОЛОВЧЕНКО, пенсіонерка
Тростянець, Сумська область
Шановна редакціє! «Україну молоду»
я передплачую з самого початку незалежності, бо вона патріотична, правдива.
Хочу поділитися своїми переживаннями.
Перемога на президентських перегонах
Володимира Зеленського — насмішка
над нашою багатостраждальною Україною, яка споконвіків платила і зараз платить високу ціну за свою свободу і незалежність. Насторожує той факт, що
новообраний президент готовий стати на
коліна перед Путіним. Чи не боїться він
братися за таку відповідальну справу, як
керівництво державою, адже одна справа — смішити людей зі сцени, а інша —
керувати 40-мільйонною країною під час
війни?
Дехто порівнює пана Зеленського з
Рейганом. Вибачте, але Рейган був великим патріотом своєї країни, окрім того,
що мав досвід роботи на державних посадах. А де працював Зеленський, окрім 95-го кварталу? Які поняття він має
щодо державного управління? У той час,
як Порошенко міг (та й зараз продовжує)
поїхати в Європу, чи в США, чи в іншу
країну і представити достойно нашу державу, виступаючи англійською мовою,
без папірця, відстоюючи наші права, що
може сказати світу Зеленський? Та він
навіть української мови не знає, не те що
представити достойно Вітчизну. Нехай
прочитає нашу Конституцію, ст.10.
Я не стверджую, що Петро Порошенко
був ідеальним президентом, у нього були
прорахунки, але ж він багато справ зробив для блага України. Прийнявши країну з порожньою казною, зумів зміцнити
армію, обороноздатність, адже безпека
держави — це головне. Зеленський цього
не розуміє, як не розуміє і того, що зусиллями Порошенка ми маємо тепер незалежну Українську церкву, про що мріяло не одне покоління українців. Коміки
95-го кварталу лише насміхалися з прагнень нашого народу мати свою церкву,
свою державу.
Під час президентської гонки чимало бруду вилили на чинного тоді президента Порошенка телеканали, особливо «1+1». Та чомусь ніхто з них не
висвітлив тему, як новообраний президент заробляв під час війни з Росією
гроші в країні-агресорі. Хочеться звернутися до українців, які голосували за
Зеленського і його «слуг народу»: як нам
жити під керівництвом коміків; як на
нашу державу будуть дивитися у світі?
Може статися й таке, що Європа відмінить усі санкції проти Росії, і тоді у Путіна розв’язані руки й відкрита дорога на
Київ. Згадайте ті 13 тисяч українців, які
загинули під час цієї війни за волю України, за її незалежність. А Небесна сотня за що стояла? Не за те, щоб ми зараз
звернули з правильного шляху до Європи! ■

У репертуарі радянської естради була болгарська комічна мініатюра про огірок: студент аграрного
вишу встиг досконало вивчити тему
лише про огірок. Відповідь на будьяке питання він переводив на цей
овоч. При спритній уяві зробити це
нескладно, оскільки і люди, і тварини їдять огірки...
Українців щороку пригощають
гірким «огірком». Наближаються
чергові роковини трагедії Бабиного Яру, жалобні заходи під час яких
супроводжуються огульним звинуваченням українців у причетності до
злочинів, учинених німецькими нацистами. Нахабний ґвалт не зупиняє
нагадування про вирок спеціального Нюрнберзького трибуналу, який
причетності українського народу до
злочинів нацистів не знайшов, а окремих негідників достатньо в середовищі будь-якого народу, в тому числі і єврейського. Наприклад, іще не
все сказано про Геноцид українського народу голодом у 30-ті роки ХХ
століття. Уражений, як і переважна більшість українців, надмірною
толерантністю, я думав, що активі-

зація українофобії в жалобні дні —
це такий собі ритуальний елемент
сценарію поминальних заходів. Помилявся... Це не разовий ритуал, а
світоглядна концепція. Пригадався
виступ колишнього прихильника й
учасника Помаранчевої революції
Євгена Червоненка на одному токшоу, де він, узявши від початку агресивний тон, почав із мовного питання, а потім з’їхав на паплюження
українського народу націоналізмом,
що немовби апріорі є фашизмом, а
приземлився... в Бабиному Яру. Вражає винятковий цинізм: «Ви хотітє
украінізіровать Украіну, а нас — в
гєтто?! Посмотрітє на Ізраіль — там
всє дорожниє указатєлі виполнєни
на трьох язиках — іврітє, англійском і руском!..» — кричав Червоненко. Але ж це зрозуміло: Ізраїль
— туристична країна. Проте пан Євген забув при цьому сказати, що отримати престижну роботу в Ізраїлі
без знання івриту неможливо!
На прикладі Ізраїлю ми знайдемо спростування також ототожнення націоналізму й нацизму. Держава
Ізраїль побудована на засадах Декларації незалежності. У ній всього три
розділи, і принципове положення
одного з них дослівно таке: «...Ми

проголошуємо створення єврейської держави в Ерец — Ісраель...» А
взагалі в трьох розділах Декларації,
буквально трьома реченнями, поєднані три періоди історії єврейського
народу: минулий, сучасний і майбутній...
Це мав би бути близький аналог
для розбудови Української незалежної держави. Очевидно, що допоки
не буде судового вироку щодо політично-кримінального злочину проти українського народу, вчиненого
в 30-х роках ХХ століття, з визнанням усіх складових — замовників,
підбурювачів, виконавців, фундамент нашої держави буде хитким.
Але володіти минулим може лише
той, хто володіє сучасним, а це означає, що має відбутися спеціальний вирок суду за фактом руйнації
«незалежної» України впродовж останніх 25 років. Та тут ми бачимо неприємну реальність: молоді люди, на
яких покладали великі надії, не мають у своєму складі мінімально необхідних 5% лідерського прошарку,
наслідком чого, зокрема, є ігнорування виборів до державних органів
влади. І тому владу обирають старі
люди з консервативними, а частіше
патерналістськими поглядами. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Пісня про
матір
Олександр ТКАЧЕНКО
Городище, Черкаська область

Недарма місто Бердичів, яке незабаром святкуватиме своє 700-річчя, ввійшло в перелік семи чудес
України. Адже в цьому місті, що не налічує і сотні тисяч населення, розташовано... 92 (!) пам’ятки
історії, архітектури та монументального мистецтва. Ще сто років тому населення Бердичева майже
порівну складали українці, поляки та євреї. Мабуть, звідси й пояснення, чому місто таке багате на
культурну спадщину.
Крім знаменитого костелу святої Варвари, в якому вінчався всесвітньо відомий письменник
Оноре де Бальзак із польською поміщицею Евеліною Ганською, у місті є великий монастир Босих
кармелітів, який від початку будували як замок. У 1320 році великий князь Гедимінас подарував ці
землі своєму підлеглому — польському поміщику Тишкевичу, який і заклав замок, а вже в 1630
році його нащадок, Януш Тишкевич, подарував його католицькому ордену Босих кармелітів.
Із Бердичевом пов’язують і великих музикантів i композиторів Рубінштейнів, сім’я яких проживала
в місті. А в тутешній Свято-Миколаївській церкві є метричні записи про те, що вся родина у кількості
35 осіб у 1831 р. перейшла у православ’я.
Загалом у місті налічується 15 культових споруд, музеї, пам’ятки архітектури, тож сюди варто
заїхати, щоб долучитися до історії та культури рідного краю.
Ганна МОСКАЛЮК
с. Митниця, Васильківський район,
Київська область
Добрий день, шановна редакціє! Звертаюсь до
вас із надією, що крик про
допомогу якось приверне
увагу керівників «Укртелекому» до моєї проблеми. З травня 2019 р. у мене
не працює телефон, а на
мої звернення до «телекому» там мовчать. Я спла-

Згадуєм миле дитинство,
Юність свою золоту,
Мамині руки в колисці
Й вишні у білім цвіту.
Ти нам життя дарувала,
Долю від Бога дала,
Скільки ночей недоспала,
Мамо, рідненька моя.
Виросли діти, онуки,
Роки спливли, як вода,
Стомлені мамині руки,
В русій косі — сивина.
Весни у даль відшуміли,
Вишні давно одцвіли,
Ангели в небо злетіли —
Маму на крила взяли.
В радості, горі, розлуці,
Кличе нас рідний поріг.
Мамо, сивенька голубко,
Часто ти снишся мені.
Ти нам життя дарувала,
Кожному долю дала,
Скільки ночей недоспала,
Сива голубко моя. ■

■ ГЛАС НАРОДУ

Односторонній зв’язок
Чому в «Укртелекомі» постійні проблеми з мережами?
чую абонентську плату за
користування телефоном,
який не працює! Мені 71
рік, я хвора людина і вже
не маю сил кожні 3-4 міся-

ці після їхнього так званого
ремонту знов і знов звертатися по допомогу налагодити телефонний зв’язок.
Видно, в «телекомі» си-

дять якісь нездари. Дай
Боже, щоб і в них так само,
як у мене, весь час були
такі ж нещастя з ремонтами. ■

СТОЛИЦЯ
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■ УПІЗНАВАНО

Як тебе не любити,
«Київський торт»,
або Коротко — про кулінарні символи столиці
Микола ПАЦЕРА

У нашого міста є не лише відомі архітектурні, історичні, культурні символи,
а й не менш знамениті кулінарні. Деякі
з них мають досить цікаві історії свого
виникнення — читайте і насолоджуйтесь...

Кондитерський шедевр
Безсумнівним і заслуженим лідером серед таких символів вважають
«Київський торт», створений iще в
грудні далекого 1956 року. Історію його
появи пов’язують із курйозним випадком, який начебто трапився на тодішній кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Одного разу кондитери забули покласти на ніч у холодильну камеру
партію коржів iз яєчного білка, призначених для виготовлення бісквіта. На ранок вони засохли, і начальник бісквітного цеху Костянтин Петренко за допомогою 17-річної помічниці кондитера Надії
Чорногор, щоб приховати від керівництва помилку колег, ризикнув перекласти ці застиглі коржі масляним кремом,
додав подрібнених горішків, посипав їх
ванільною пудрою, а поверхню прикрасив квітковим орнаментом. Так нібито
і з’явився попередник відомого столичного торта, який воістину став візитною
карткою Києва. Хоча на підприємстві
стверджують, що над винаходом саме
такого оригінального рецепта працювали цілеспрямовано і досі тримають у
секреті виготовлення хрустких горіхово-білкових коржів. До речі, патент на
цей кулінарний «винахід» торт отримав
лише в 1973 році — тоді авторське свідоцтво видали кондитерам Ганні Курило та Галині Фастовець-Кулиновській.
Також існує цікава версія, що саме
«Київський» є єдиним із тортів колишнього Радянського Союзу, який нагороджений орденом «За заслуги» перед
тодішнім генеральним секретарем компартії СРСР Леонідом Брежнєвим. На
його 70-річчя офіційна українська делегація подарувала генсеку триярусний
кулінарний шедевр — «Київський торт»
кондитерів фабрики імені Карла Маркса, який складався з 70 коржів, загальною вагою понад п’ять кілограмів. Він
настільки сподобався вождеві, що той
вимагав від своїх кухарів відтворити цей
торт, але їм це не вдалося. Тож Брежнєв
начебто і нагородив кулінарний винахід
орденом.
Але найвища відзнака цього торта
те, що він уже понад 60 років є одним із
головних кулінарних символів столиці.
Його смакують або купують як сувенір
мало не всі іноземні туристи, а мешканці Києва дарують своїм знайомим в інших містах і країнах.

❙ Фото на 60-річчя «Київського торта».

❙ «Золотий ключик» столиці України.
❙ Котлета «наживо»...

Цукерки «Київ вечiрнiй»
Ще однією із найвідоміших столичних кондитерських візитівок є цукерки
«Київ вечiрнiй». Їх створили в рамках
грандіозного святкування 1500-ліття
Києва, яке урочисто відзначали у 1982
році за ініціативи тодішнього секретаря ЦК компартії України Володимира
Щербицького, який зазначив: «Відзначимо 1500-річчя за життя нинішнього
покоління. А якщо нащадки вирішать,
що ми помилилися, нехай собі відзначать інший ювілей». Яким би там не
було політичне підґрунтя цього свята, а
цукерки відтоді стали одним із кулінарних символів столиці. Вони були в ту
пору великим дефіцитом, і дарували їх
лише як сувенір іноземцям, родичам та
найкращим друзям. А ще солодощі допомагали вирішувати серйозні питання
у високих кабінетах чиновників, за що

❙ ... і у вигляді скульптури.
їх називали «золотим ключиком», який
відкриває двері високопосадовців. Один
мій знайомий, який у той час займав досить поважну посаду, розповідав мені,
що саме завдяки цим цукеркам він зміг
отримати місце в готелі Москви, коли їздив туди на наради, а також потрапити
на прийом до поважних керівників...
За однією з версій, для виготовлення саме цих цукерок незвичної в ту пору
для старомодних рецептів радянської
кондитерської індустрії форми та начинки — куполоподібних із цільним
горішком — на кондитерську фабрику імені Карла Маркса, яка є єдиним їх
виробником, завезли першу в Радянському Союзі іноземну виробничу лінію,

яка забезпечувала їх випуск.
Рецептура цього солодкого
витвору була на той час досить
оригінальною. Цукерки виготовляли з класичного праліне (десертний інгредієнт iз меленого мигдалю або фундуку,
обсмаженого в цукрі), цілий
фундук, глазурований шоколадною глазуррю. До їх складу входили також цукор, терте
какао та какао-масло, вершкове масло, сухе знежирене молоко, ванілін i навіть коньяк.
І хоча за час існування цих цукерок їх рецептура дещо змінювалася — зокрема, використовувався еквівалент какао-масла та інші інгредієнти,
а також мінявся дизайн самої коробки
з фотографіями різних архітектурних
пам’яток, проте цукерки «Київ вечiрнiй» заслужено претендують на один із
головних кулінарних символів столиці.

«Котлета по-київськи»
Історія створення цього смаколика
має досить протиріч. За однією з версій,
вважається, що подібну котлету створив француз Ніколя Аппер ще в середині ХVIII століття. Звідти вона як «котлета де-воляй» прийшла в Росію за правління імператриці Єлизавети Петрівни,
коли там була мода на французьких кухарів та їхню кухню. Хоча це припущення дещо сумнівне, оскільки в ту пору Ап-

перу було лише трохи більше 10 років.
У Києві ж такі котлети почали готувати за часів правління Павла Скоропадського, у 1918 році. Їх як «котлету де-воляй по-київськи» начебто подавали офіцерам штабу гетьмана в ресторані готелю «Континенталь». Але в ті часи страва
не прижилася через економічну ситуацію. «Друге пришестя» фірмової котлети до Києва датується 1947 роком, коли
її приготували на честь повернення української делегації з Парижа. Тоді вона
всім дуже сподобалася. А свою назву
«котлета по-київськи» отримала начебто від Микити Хрущова, якому також
прийшлася до смаку. З початку 1960-х
страва стала коронним блюдом багатьох
столичних кафе та ресторанів.
Вона досі користується незмінним
попитом у гурманів, для яких її готують
зараз також із різними сирами (маскарпоне, дорблю, камамбер), шпинатом та
різною зеленню, грибами, рибою, чорносливом та іншою начинкою. Традиційний же рецепт «котлети по-київськи», мабуть, знають мало не всі столичні кухарки, адже вона може бути родзинкою будь-якого святкового столу. Та
й, напевне, зовсім мало киян жодного
разу не ласували цією смакотою!.. І все
ж нагадаємо, що готують її з курячого
філе, в яке загортають шматочок холодного вершкового масла з кропом. Потім
вмочають у яйце, панірують, смажать у
фритюрі, іноді ще й трішечки запікаючи. У класичному виконаннi котлету нанизують на курячу кісточку, прикрашену папілеткою. Смак незабутній!.. ■
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КУЛЬТУРА
■ ВИСОКА НОТА

Людмила КОХАН

На цьогорічних концертах «Секрети Страдіварі» у Львові, Харкові,
Одесі та Києві музиканти грали на особливих інструментах. Звучала скрипка роботи учня Страдіварі, майстра Джованні Батіста Гваданіні (1711—1786), а віолончель — інструмент майстра Ермініо
Монтефіорі 1885 року. Загалом, сукупний вік струнних інструментів на такому концерті складав... 407 років.
І, як кажуть на Галичині, весь цимес у тому, що раритетні інструменти — це не лише надзвичайне звучання, а й... спосіб безпрограшно
вкладати гроші. «Секретами Страдіварі» презентували бізнесу та
меценатам нові можливості інвестування у класичну музику через
створення українського Фонду раритетних інструментів. Це одна
з найпоширеніших у Європі меценатських практик: купівля цінних
давніх інструментів для збереження у фондах, які надають їх у користування молодими музикантами.

У Києві звучала скрипка
Паганіні
У Києві, на сценах Національної опери України та Колонного залу імені Миколи Лисенка Національної філармонії,
щоправда, два десятки років
тому звучала навіть скрипка
Гварнері дель Джезу, на якій
раніше грав сам маестро Паганіні. Довірили її італійці українському віртуозу Богодару
Которовичу, який у 1971 році
став переможцем Міжнародного конкурсу імені Нікколо Паганіні в Генуї. За це там отримав першу можливість зіграти
на скрипці Гварнері дель Джезу.
Потім у 1991-му Богодара Которовича запрошували ще в журі
цього конкурсу.
А в 1999-му скрипаль знову
отримав можливість зіграти на
скрипці Гварнері, вже у Києві.
Під час подорожі в Україну наданий музеєм міста Генуя раритетний інструмент зберігався в
Італійському посольстві, до неї
приставляли скрипкового експерта, який доглядав і стежив за
скрипкою, підбирав струни і був
присутній на всіх репетиціях.
Після концертів інструмент виносили під наглядом озброєної
охорони з приміщення концертного залу і передавали особисто в руки представнику посольства. Зазвичай Богодар Которович
грав на скрипці французького
майстра Жана Батіста Вільома,
відомого своїми копіями скрипок Страдіварі і Гварнері.
Оскільки в Україні фонди
раритетних музичних інструментів відсутні, знані за кордоном українські музиканти співпрацюють з європейськими.
Так, Михайло Захаров із Харкова, який нині живе і музикує в Австрії, грає на порівняно «молодій» скрипці італійського майстра Джованні Пістуччі
1910 року. І саме цей музикант,
співпрацюючи з декількома європейськими фондами та агентствами, отримав можливість
привезти скрипку майстра Гваданіні 1746 року для туру Україною «Секрети Страдіварі». (У
червні 2018 року подібна скрипка Гваданіні була продана на
аукціоні Таrisio за 2 106 933 долари США).
У 2008 році скрипка видатного італійського майстра П’єтро
Гварнері — брата Гварнері дель
Джезу і внука родоначальника,
Андреа, — звучала в Україні в
руках талановитої української
скрипальки Богдани Півненко.
Як відомо, П’єтро був останнім
із майстрів сімейства Гварнері.
Восени 2012-го на відкритті IV
Міжнародного конкурсу молодих виконавців академічної музики імені Миколи Лисенка один
із членів журі — український
скрипаль Дмитро Ткаченко —
виконав Концерт для скрипки з
оркестром австрійського композитора Еріха Корнгольда також
на скрипці Гварнері дель Джезу
(1727 р.). Цю скрипку привіз до
Києва лондонський скрипковий
майстер, дилер, експерт і реставратор Флоріан Леонард.

Скрипаль Андрій Мурза з
Одеси, який свого часу переїхав до Європи, з 2015 року грає
на скрипці всесвітньо відомого італійського майстра Ніколо Аматі (це внук засновника кремонської школи Андреа
Аматі), який понад три століття
тому виховав майстрів Антоніо
Страдіварі та Андреа Гварнері.
Цю скрипку Андрію як переможцю у конкурсі надав в особисте користування німецький
фонд «Сімфоні ма». (У травні
2013 року подібну скрипку Ніколо Аматі на аукціоні Sngles
& Hayday реалізували за 654
588 доларів США). А інший німецький фонд Deutsche Stiftung
Musikleben з Гамбурга надав молодому одеському скрипалеві
Олексію Семененку скрипку
Антоніо Страдіварі. Світове визнання йому принесло друге місце на найпрестижнішому конкурсі імені Королеви Єлизавети
(Бельгія, 2015 р.). Ще один надзвичайно обдарований український музикант Андрій Бєлов грає
на скрипці відомого італійського майстра Гваданіні 1745 року.
(Нещодавно подібну скрипку реалізували в Турині на аукціоні
Tarisio за 2,1 мільйона доларів
США).

Інвестиції в культуру,
які працюють на імідж
Те, що найбільші закордонні фонди підтримують наших
співвітчизників і довіряють їм,
надаючи можливість удосконалювати свій талант на кращих у
світі інструментах, свідчить про
визнання українських музикантів. Проте, незважаючи на таке
їхнє реноме серед світових і європейських фондів раритетних
інструментів, в Україні поки
що є тільки ідея створення такого фонду. До речі, той, що формувався у радянські часи, залишився у Росії. Тепер там діють
один державний фонд і як мінімум три приватні. Нині такий
фонд є навіть у Білорусі.
Тому проект «Секрети
Страдіварі», за словами Ігоря
Тулузова, заступника директора
харківської СхідOperа, одного з
ініціаторів концертів-презентацій, «має показати меценатам,
що ці інструменти реально не
тільки привезти, а й придбати.
Тобто ми наголошуємо, що це
не просто музика, освіта і культура населення, а й інвестиції.
Тому що середній ріст вартості
раритетних інструментів склав
26 000% за 50 років. Це найбільше зростання, яке існувало на
будь-які активи в світі».
Не секрет, що матеріальні мистецькі предмети завжди
приваблювали успішних людей, адже це показник статусності, смаку та витонченості.
А ринок музичних інструментів — один із найконсервативніших. Антоніо Страдіварі заснував наприкінці XVII століття
музичний магазин в італійській
Кремоні. Тоді на творіння майстерних ремісників претендували герцоги і королеви, в наші
дні ці інструменти продають за

Кому треба скрипка
Страдіварі?
В Україні ініціюють створення Фонду раритетних музичних
інструментів

❙ Михайлу Захарову (Україна — Австрія) надали можливість привезти скрипку майстра Гваданіні 1746 року
❙ для туру Україною.
❙ Фото надане організаторами туру.
шалені гроші такому ж вузькому колу. Із 1100 скрипок, гітар
і арф, які, як прийнято вважати, Страдіварі виготовив за все
своє життя, до наших днів збереглися тільки близько 650. У
ті часи існували й інші, не менш
прославлені струнні майстри,
перш за все Гварнері та Аматі,
за чиї роботи сьогодні просять
захмарні суми, хоч їх залишилося донині більше. Взагалі, серед усіх музичних інструментів
найбільшим попитом користуються саме струнні — скрипки,
альти, віолончелі та контрабаси,
народжені найкращими майстрами: Ніколо Аматі, Антоніо
Страдiвapi, Джузеппе Гварнері
«дель Джезу» та Джованні Баттіста Гваданіні.
Раритетні
інструменти
як об’єкт інвестицій істотно
відрізняються від інших пред-

метів антикваріату та образотворчого мистецтва. Їх неможливо сховати або покласти під
скло. Вони постійно працюють
на імідж власника. Скрипка
не може не грати. Інструмент,
на якому не грають, «вмирає»,
«глохне». Саме тому всі власники струнних раритетів для підтримки інструмента в «робочому стані», від якого залежить і
ціна інструмента, віддають їх у
талановиті руки. Але як зрозуміти, кому довірити свою власність
і свою цінність? Саме для цього
існують фонди раритетних інструментів.
Інвестиції в раритетний інструмент — це і благородне покровительство віртуозів, яким
надаються інструменти в користування, і внесок у престиж
країни, де можуть звучати інструменти визнаних майстрів.

Фактично, інвестор сприяє
створенню нового культурного
продукту у вигляді концертів,
вистав, конкурсів, фестивалів
та впливає на майбутнє музики в країні. Рідкісні інструменти також є засобами просування та популяризації музикантів, бо в конкурентному світі
топ-гравців успіх часто залежить від того, на якому інструменті вони грають.
За словами Ігоря Тулузова,
фондом раритетних інструментів може володіти приватна особа або це може бути колективний проект, іноді — за участі держави. «Головна ідея — в тому,
що це не чисте меценатство, а
інвестиційний бізнес-проект,
який може принести прибуток,
оскільки інструменти постійно
дорожчають, причому швидше,
ніж золото». ■

■ ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Трепетні і філософські «роздІловІ»
Тексти і музика Сергія Жадана — у новому фільмі-концерті
Тетяна МІЩЕНКО
Культурницький центр «Мистецький арсенал», тимчасово перетворившись на знімальний майданчик, долучився до створення фільму-концерту «Розділові Наживо». Нагадаємо,
«роздІловІ» з’явились у 2012 році, коли режисерка й мисткиня Оля Михайлюк уперше запропонувала учасникам концептпроєкту —
поєднання шумового звукоряду, експериментальної візуалізації та текстів Сергія Жадана,
прочитаних ним наживо. Перша версія проєкту, який тоді ще мав назву «Нові розділові»,
була показана у грудні 2012-го в Івано-Франківську та Києві.
Відтоді проєкт трансформувався, набираючи різних форм, і наповнювався ідеями різних
музикантів, віджеїв, хореографів. Незмінним
залишався лише основний склад об’єднання:
Оля Михайлюк, Сергій Жадан, Олексій Ворсо-

ба. «РоздІловІ» побували в містах прифронтової території — Бердянську, Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Бахмуті, Щасті, Старобільську, Станиці Луганській і Сiверськодонецьку. А також в Одесі, Дніпрі, Харкові,
Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Львові.
Відбулися виступи в Польщі.
Цього року проєкт розпочав експерименти з різними мовами, тепер «роздІловІ» відлунюють німецькою, заспокоюють чеською, бентежать італійською й відправляють у нічний
політ французькою.
«Розділові Наживо» — фільм-концерт,
який народився на теренах культового мультидисциплінарного проєкту «роздІловІ» за участі
Сергія Жадана, Олі Михайлюк, Олексія Ворсоби (Білорусь), Томека Сікори (Польща) та Сергія Пілявця. Режисер-постановник стрічки —
Вадим Ільков (оператор-постановник «Вулкану», режисер «Тато-мамин брат»). ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ 2019

13

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ НОМІНАНТ

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Трилер-посібник:

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року’2019» з визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної підномінації:
по сім найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія

як протиставитися РФ-загрозі

Марина ГРИМИЧ. Клавка. – К.: Нора-Друк, 336 с.(п)

Костянтин РОДИК

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ. Історії; Єдин; Якщо послухати мудреців… – Мукачево:
Карпатська вежа, 452+252+237 с.(п)

Десять років тому харківський «Клуб сімейного дозвілля» випустив
декілька книжок Джеймза Паттерсона, майстра детективного екшна.
Паттерсон — охоронецьоспівувач
американського ладу, який гарантує
своїм громадянам тотальну безпеку: життя,
бізнесу, приватності. На
сторожі, ясна річ, поліцейські, котрі працюють
не за гроші-привілеї, а задля недоторканності отої
системи громадянського
контролю. Очевидно, популярність письменника
сертифікована мільйонними прибутками не лише
за вправні історії, а і за
випромінювання певності
у сьогоднішньому та завтрашньому американському дні.
В отих уперше перекладених
українською книжках була фраза: «Мало що в цій країні
може спричинитися до
ретельності більшої, ніж
та, з якою розслідуватимуть убивство нью-йоркського копа» (Помилка.
— Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2008). Цього разу в
«Зникненні президента»,
опублікованому у США
торік, Паттерсон підняв планку до максимуму: розслідують замах навіть не на президента, а на
саму Америку.
Утім, для американців
це, схоже, одне і те саме;
президент = Америка.
Так, головного державця
там зазвичай критикують,
і то, бува, нещадно. За обраний ним курс, котрий
комусь може не подобатися. Але — не сумніваються в його щирості та
компетенції. Тобто, довіряють: президент не зрадить країні за будь-яких
обставин.
Природній рівень довіри до «свого» дозволяє
американському президентові не здаватися на
милість популізму («рано
чи пізно кожен президент
потрапляє в ситуацію,
коли правильний вибір
дорівнює кепській політиці, принаймні в найближчій перспективі»).
Та США — не ікона; і там
«дедалі більше політиків просто пливуть за
течією, роздмухуючи багаття гніву та образ,
хоча мали б стати бригадою пожежників». Й усе
значно ускладнюється,
коли починаються атаки
з боку чужорідного менталітету.
Як-от у цьому романі,
де на сцену вигулькує терорист-аматор — «Августас Косленко, що народився 1996 року в місті

Євгенія КОНОНЕНКО. Празька химера; Слово свого роду. – Л.: Видавництво
Анетти Антоненко, 224+144 с.(п)
Василь МАХНО. Околиці та пограниччя. – К.: Yakaboo publishing, 240 с.(п)
Ярослав МЕЛЬНИК. Далекий простір. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 336 с.(п)
Костянтин МОСКАЛЕЦЬ. Зірка на ім’я Марія; Стежачи за текстом. – Л.:
Видавництво Старого Лева, 369+400 с.(п)
Володимир РАФЄЄНКО. Мондегрін. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 192 с.(п)

Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман /
історичний роман / молодіжна проза / автобіографії)
Юрій ВИННИЧУК. Нічний репортер. – Х.: Фоліо, 240 с.(п)
Володимир ЄШКІЛЄВ. Унія. – Х.: Фоліо, 624 с.(п)
Владислав ІВЧЕНКО. Ноги. – К.: Темпора, 1112 с.(п)
Олесь ІЛЬЧЕНКО. Місто з химерами. – К.: Комора, 269 с.(п)
Андрій КОКОТЮХА. Вигнанець і чорна вдова. – Х.: Віват, 304 с.(п)
Володимир ЛИС. В’язні зеленої дачі. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 272 с.(п)
Юрій ЩЕРБАК. Час смертохристів. Міражі 2077 року. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА, 488 с.(п)

Слов’янськ Донецької області». Хоч як прикро,
та мусимо звикати: у світовій літературі чим далі
більше з’являтиметься негативних «українських»
персонажів.
Президент, попереджений про масштаб загрози,
йде на особистий — навіть
без охорони — контакт із
хлопцем: «Не знаю, чого
я очікував від цього хлопця. Старомодного патріотизму? Можливо, почуття відповідальності?
Трохи довіри до президента? Мрійте далі. Не існує більше ніякої довіри.
У сучасному світі довіра нікому не вигідна, всі
схиляються до протилежного».
На щастя, Косленко
виявляється просто затурканим романтиком,
що не усвідомлює небезпеки гратися з вогнем. Спілкування з людиною, яка
мусить захистити понад
двісті мільйонів мирного люду, зрештою вправляє юнакові мізки — він
починає співпрацювати з
президентом задля відвернення апокаліпсису.
Кібератака на Сполучені Штати має кодову
назву «Темні століття».
«Вірус запрограмований
так, що інфікує кожен вузол, кожен пристрій, який
отримує доступ до інтернету... Такі віруси ви називаєте вайперами, вони
стирають або очищують
усі програми на пристрої...
Ми заразили в країні кожен пристрій, що використовує інтернет... Це
гірше, ніж будь-хто уяв-

ляв. Сполучені Штати
Америки перетворяться
на найбільшу країну третього світу».
Отака боротьба за сфери впливу. Ініціатори —
радикали зі Саудівської
Аравії; підтримка і супровід «акції» — офіційна Росія; виконавець
— божевільний фундаменталіст, а технічний геній,
що написав комп’ютерну
програму, — той самий
Косленко.
«Довжина» роману —
п’ять фабульних днів. На
початку, у четвер, диспозиція перед американським президентом така:
«Я думаю: чи існуватиме ще в понеділок наша
держава?». Далі — «розумові вправи зі зв’язаними
руками». У переносному сенсі — деталі атаки з’ясовуються у спосіб,
що конфліктують з усіма
приписами спецслужб;
президент просто не може
скористатися їхнім досвідом. Діючі особи проявляються лише в кульмінаційній точці. Завдяки
відповідальній рішучості
президента: «Сполучені
Штати зреагують. Не
передбачено жодного сценарію без нашої реакції»,
— каже він посланцеві
Путіна.
Роман зладжено так,
що випустити його з рук
ніяк — цілком заволодіває
читацькою увагою. Тому
це — еталонний текст для
будь-якого літерата, що
мріє підкорити бестселерну вершину. Події розгортаються чи не зі швидкістю світла, відкидаючи на

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія
Василь БИКОВ. Мертвим не болить. – К.: Знання, 285 с.(с)
Рей БРЕДБЕРІ. Трилогія Смерті. – Тернопіль: Богдан, 632 с.(п)
Мартина БУНДА. Байдужість. – К.: Комора, 304 с.(п)
Жан-Крістоф ҐРАНЖЕ. Конґо. Реквієм. – К.: BookChef, 640 с.(п)
Білл КЛІНТОН, Джеймз ПАТТЕРСОН. Зникнення президента. – К.: BookChef,
464 с.(п)
Пауло КОЕЛЬЙО. Хіпі. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 288 с.(п)
Ерік-Емманюель ШМІТТ. Мадам Пилінська і таємниця Шопена. – Л.:
Видавництво Анетти Антоненко, 96 с.(п)
марґінеси безліч супутніх
деталей-спостережень. А
вони варті уваги так само,
як і терористично-шпигунські страсті. Інакше
кажучи, цей трилер можна прочитати — ніби боковим внутрішнім зором,
— як аналітичні спостереження за актуальними
нині процесами.
Наприклад, за політичною журналістикою.
«Медіа знають, що продається, — конфлікт і
поділ. Це робиться швидко й просто. Надто часто
гнів спрацьовує ліпше за
відповіді, обурення ефективніше за причини, емоції переважають докази...
Що сталося з фактажем?
Тепер його навіть складно визначити, бо межа
фактів, домислів, правди
й брехні що не день стирається. Ми не можемо
вижити без вільної преси,
покликаної охороняти цю
межу й достатньо убезпеченої для пошуку всіх кінців. Але сучасне середовище чинить серйозний
тиск на журналістів,
принаймні на тих, які
висвітлюють політику,
та вимагає, щоб вони діяли якраз навпаки — змагалися й доводили, хто
сильніший. За словами одного мудрого колумніста,

журналісти «ненормалізували» всіх політиків,
навіть чесних, навіть на
щось здатних... Науковці називають це хибною
еквівалентністю. Це означає, коли ви знаходите щось велике, аби висунути претензію людині
чи партії, маєте знайти
з іншого боку щось дрібне й роздмухати його,
аби вас не звинуватили в
упередженості». Власне,
фахівцям усі ті феномени
відомі — їх описав-класифікував іще сорок років
тому французький соціолог П’єр Бурдьє. Але на
рівні масової свідомості,
отруєної телевізором, це
виглядає чи не на одкровення. Принаймні, для
медіаграмотності пересічного українського читача
то є вельми поживні роздуми.
Часом опиняєшся на
геть несподіваних роздоріжжях. От ми, приміром, ратуємо за максимальну комп’ютеризацію
виборчого процесу, американці ж думають про «започаткування фондів голосування, недоступного
для гакінгу хоч би й старомодними паперовими бюлетенями».
Роман
завершується відверненням загрози

(не без певних і чималих
втрат) та виступом президента у парламенті. Цю
промову варто навести у
телеграфному викладі —
бодай для того, аби розуміти, чого можуть прагнути
й досягати справжні державці. «Зменшення чисельності категорії вони
й розширення категорії
ми... Сучасна економіка,
що передбачає доступну воду без свинцю для
всіх наших родин, чистішу енергію та робочі місця, рівномірно розподілені
Америкою, податковий кодекс, що заохочує інвестування у відсталі галузі,
дає змогу корпораціям та
великим інвесторам допомагати іншим, а не лише
собі... Закони про безпечне поводження зі зброєю
заберуть її в тих, хто не
повинен її мати, знизять
майже немислимий рівень
масових убивств, врештірешт захистять право
на зброю для полювання,
спорту й самозахисту...
Наші засновники заповіли нам вічну мету: створювати більш досконалу
спільноту». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ МАЙСТЕР-КЛАС

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У нас сьогодні цікава порадниця, справжній майстер кулінарної справи — Ольга Крілик. Її рецепти публікуються в багатьох виданнях, бо вони зрозумілі, нескладні в роботі й не
вимагають інгредієнтів, які треба довго шукати. Але це не
основний показник популярності страв пані Ольги: семирічна внучка і п’ятирічний онук, які живуть в Іспанії, а влітку
гостюють у бабусі, дуже полюбляють усе, що вона готує, кажуть, що нічого не приїдається і не набридає. Оце і є мірилом справжнього кулінарного таланту, бо, як відомо, дітей
обманути практично неможливо, а особливо в тому, що стосується смаку.
Ольга Крілик із родиною мешкає в містечку Соснівка, що на
Львівщині. «У мене чудова сім’я. Я щаслива мама двох дорослих донечок, бабуся двох чудових онуків, теща та дружина, — розповідає вона про себе. — Готувати навчилась іще
в далеких дев’яностих, у 18 років, коли створила сім’ю. Часи
були нелегкі, от тоді й почав проявлятись мій кулінарний талант, спрямований на те, щоб смачно і недорого нагодувати
родину. Дуже люблю випікати різні солодощі. Збираю і випробовую рецепти інших країн. Коли буваю за кордоном, то
обов’язково привожу цікавий рецепт, який втілюю в життя
на український лад. З появою інтернету і різних кулінарних
книжок і журналів кухня взагалі стала дуже цікавою і різноманітною. Весь час навчаюсь чогось нового, знайшла багато
однодумців і любителів кулінарії. У вільний час люблю займатись рукоділлям, читати книги, подорожувати».

Страви з ягодами,
овочами і... любов’ю
Цікаві рецепти Ольги Крілик із Львівщини

❙ Пиріг ягідний.

❙ М’ясо з овочами.

Пиріг «Ягідне літо»— бо літо!
Логічно: і назва виробу, і
дія, до якої вдасться кожна господиня, яка прочитає цей рецепт. Треба потішити родину
літньою випічкою!
Отож для тіста потрібно:
2,5 склянки борошна, 2 столові
ложки какао, пів склянки цукру, 5 жовтків, 250 г масла або
маргарину, 2 чайні ложки розпушувача, щіпка солі.
Холодне масло посікти з борошном і какао, додати решту продуктів і замістити тісто.
Поділити тісто на дві частини:
більшу і меншу. Меншу замотати в плівку і поставити в морозилку, щоб підмерзло і можна
було його потерти. Більшу частину викласти у форму (20х20
см) та залишити в холоді на 30
хвилин. Після цього підпекти
хвилин 10 при 180 градусах.
Витягнути і залишити в формі,
щоб охололо, на 2-3 хвилини.
Тим часом робимо начинку.
500 г порічок помити, почистити від гілочок і просушити.
5 білків і стакан цукрової пудри збити до стійких піків. Додати 80 г пудингу ванільного або
сметанкового, вимішати і влити
тонкою цівкою 100 мл олії без
запаху, додати 100 г кокосової
стружки і гарно перемішати.
Викласти білки на підпечений
корж, зверху на білки викласти порічки і зверху затерти тістом із морозилки. Випікати 30
хвилин при 180 градусах. Буде
смачно!

Сирний пиріг з абрикосами —
два в одному!
Бо і сир, і абрикоси — корисні, тому потрібні нашим організмам. А цей пиріг — смачний, ніжний і ароматний. Проте
коментарів неймовірно запашний сирний пиріг із соковитими
абрикосами і справді не потребує, отож беремося за приємну
роботу.
Нам знадобиться: 250 г домашнього сиру, 70 г вершкового масла кімнатної температури, 3 столові ложки сметани чи
йогурту, 2 яйця, 180 г борошна,
3 чайні ложки розпушувача,
100 г і 3 столові ложки цукру, 1
кг абрикосів (розрізати навпіл,
видалити кісточку), цукрова
пудра для посипання пляцка.
Духовку розігріти до 180
градусів. Домашній сир, масло, сметану, 100 грамів цукру
та яйця збити до однорідності.
Розпушувач змішати з борошном і додати до сирної маси.
Ще раз все збити до поєднання
інгредієнтів. Викласти тісто у
роз’ємну форму (18х30 см), застелену пергаментом. Розрівня-

❙ Ольга Крілик.

❙ Піца на лаваші.
ти лопаткою. Зверху викласти
половинки абрикосів та посипати рівномірно рештою цукру.
Поставити форму з пляцком до
розігрітої духовки й пекти 4050 хвилин. Абрикоси повинні пропектись, пляцок — гарно вирости та підрум’янитись.
Дістати пляцок із домашнього
сиру з абрикосами з духовки і
залишити на 15-20 хвилин, щоб
трішки вистиг. Вийняти з форми, відділяючи ножем краї від
боків. Щедро посипати цукровою пудрою і потішити сповна
тих, хто у вас у гостях!

А мій милий...
А далі йдеться про вареники, всі знають цю чудову пісню. Однак, можливо, дехто забув невеличкі деталі приготування цієї улюбленої в народі
страви, то пані Ольга нам нагадує. Тим паче, в цьому рецепті є
її «родзинка». До речі, вареники
— улюблена страва і її родини,
отож можна вважати цей рецепт
«стравою від шефа».
Тісто: склянка сметани,
яйце, 300 г борошна, щіпка
солі. Яйце збити виделкою з сіллю, додати сметану, розмішати і поступово ввести борошно.
Замісити нетуге, еластичне тісто, поділити на дві частини. До
однієї вмішати ложку какао.
Розкачати тонко обидві частини тіста, викласти одну на другу і згорнути рулетом. Гарно
прокачати ковбаску, щоб тісто з’єдналося. Тоді різати на
кружечки, розкачувати і ліпити вареники. Тісто дуже тонко розкочується, не рветься.
«Зварені вареники посипала
цукром, можна полити шоколадом. Начинка у мене — вишні. Трішки розморозила, злила сік, посипала цукром і крохмалем, — каже пані Ольга. —
Можна вишні консервовані чи
свіжі, а можна іншу солодку
начинку». Вареники всі без винятку смачні, отож сміливо експериментуйте!

❙ Картопляні пончики.
Цибульні равлики — смачне
творіння!
Правильно кажуть, що споглядання — один із важливих
чинників культури їди. Звичайно, одним лише спогляданням
ситий не будеш, але, погодьтеся, естетично оформлені, ошатні страви і око тішать, і смакують краще. Равлики — якраз
така страва.
Потрібно: 0,5 кг кисломолочного сиру напівжирного,
0,5 кг борошна, 250 г маргарину або масла, сіль за смаком,
улюблена суміш спецій (пані
Ольга бере спеції до піци).
Замісити тісто, загорнути в
плівку і покласти на годину в
холод.
Начинка: 7-8 цибулин дрібно порізати і підсмажити на
олії, додати сіль, перець за смаком. Охолодити, відцідити,
якщо багато рідини. Тісто розділити на частини. Розкачати
товщиною 3 мм. Змастити начинкою і скрутити в рулетик у
два обороти. Відрізати і скрутити інший рулетик. Відрізаний рулетик скрутити у вигляді равлика. Викласти в форму, змастити яйцем, посипати
маком і випікати при 180 градусах приблизно 30 хвилин, до
рум’яного кольору.

М’ясо ховай в овочах
Пам’ятаєте цю пораду мудрих людей? Овочі допомагають швидкому перетравленню
м’яса, наповнюють організм корисними речовинами, і, зрештою, це дуже смачно. Спробуйте страви за рецептами господині Ольги Крілик зі Львівщини ще й із таких інгредієнтів.
Відбивна з овочами
Потрібно: невеликий кабачок, цибулина, 2 зубчики часнику, зелень, столова ложка
майонезу, 500 г курячого філе,
сіль і перець за смаком, 2 помідори і 50 г тертого твердого
сиру.
Цибулю обсмажити (може

бути і сира), кабачок порізати
соломкою, часник почавити,
зелень порізати, додати майонез. Все вимішати. М’ясо нарізати порційними шматочками, трошки відбити. Шматочки викласти на змащене деко,
зверху — начинку з кабачка,
потім — кружечок помідора,
і все посипати сиром. Запікати при 180 градусах приблизно
25-30 хвилин, залежно від вашої духовки. І вже смакуйте!

Печінково-кабачковий рулет
— якщо хочеться особливого
Він і справді особливий. Політньому легкий, соковитий, у
ньому дуже добре поєднується
смак овочів і ароматної обсмаженої печінки з цибулею.
Такі рулети робити нескладно, а підійдуть вони цілком навіть для святкового столу. Для
любителів печінки це знахідка!
Потрібно: великий кабачок,
4 яйця, печінка будь-яка (наприклад, куряча) — 400 г, неповна склянка борошна, цибулина,
морквина, часник за смаком, 2
столові ложки майонезу, вершкове масло (невеликий шматочок), олія для смаження кабачкових коржів, сіль, перець за
смаком.
Порізати дрібно цибулю і обсмажити на маслі. Додати порізану печінку, попередньо її помити, видалити прожилки. Посолити, поперчити. Коли печінка буде готова, подрібнити її або
на м’ясорубці, або в блендері.
Додати сире яйце. Моркву
натерти на дрібну тертку, додати часник і майонез, солити не
треба.
Кабачок натерти на великій
тертці. Додати 2 яйця і борошно, посолити і поперчити.
Перемішати. Із цієї маси маємо
отримати 3 рулети.
Візуально поділяємо все на 3
частини і смажимо, як млинці,
без кришки, але смажимо тільки на один бік. Як почне низ

підрум’янюватися, знімаємо
зі сковорідки і відразу змащуємо обсмажену частину млинця печінкою, а потім морквою.
Згортаємо в рулет і акуратно
перекладаємо на антипригарне
деко.
Так само чинимо і з двома
іншими рулетами. Потім рулети змащуємо яєчним жовтком,
ставимо в розігріту до 200 градусів духовку і запікаємо 20
хвилин.
Подавати теплим. За роботу, любителі потішити рідних і
друзів несподіваною стравою!

Швидка піца на лаваші —
замаскована яєчня
«Коли трохи приїлася звичайна яєчня, тоді можна приготувати ось таку піцу. Смачно, швидко і красиво», — каже
кулінарна майстриня.
Готовий лист лавашу поміщаємо в форму або просто на
деко. Змащуємо олією, кетчупом, зверху викладаємо копчену ковбаску, помідори, будьяку зелень, тертий сир, зверху
розбиваємо 2-3 яйця, краї лаваша підгортаємо до середини.
Запікати в духовці при 190-200
градусах хвилин 10, щоб білки
яєць схопилися. Піца готова!

Картопляні бумбончики
«Або ж пончики — називайте, як хочете, але знайте, що
вони дуже смачні. Інколи можна й такі готувати», — каже
пані Ольга. За її рецептом треба
3 великі картоплини залити 0,5
л води і зварити. Воду не зливати, картоплю пом’яти разом із
водою, щоб не було грудочок.
Як вистигне, додати 50 г дріжджів, 50 г цукру, 50 г олії, 50 г
горілки, ванільний цукор. Борошна — скільки візьме (приблизно 800 г — 1 кг). Має бути
не рідке, а м’яке тісто. Замісити і залишити на 30-40 хвилин, щоб підійшло. Тоді розкачувати не дуже тонко, вирізати
кружечки, а всередині зробити
дірочку (приміром, корком від
пляшки). І зразу смажити в гарячій олії. Викласти на паперовий рушничок, щоб позбутися
зайвої олії. Посипати цукровою
пудрою.
Смачного бажає всім кулінарна майстриня зі Львівщини і радить у кожну свою страву додавати власну «родзинку»
і трішки любові! ■
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СПОРТ
Олександр Усик
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«Думаю, мені вистачить чотирьох боїв, аби стати абсолютним
чемпіоном у надважкому дивізіоні».

український боксер-професіонал

■ БОКС

Чотири кроки до «абсолюту»
Залікувавши травму, Олександр Усик відновив підготовку до свого дебюту в «супертяжах»
Григорій ХАТА
У найпрестижнішому дивізіоні профі-боксу, котрим, без
сумніву, є елітна ліга «супертяжів», зріють масштабні зміни. Точніше сказати, в день,
коли майже нікому невідомий
мексиканець iз відчутно зайвими кілограмами на животі Енді
Руїс відібрав чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO у атлетичного велетня-британця Ентоні Джошуа, ці перестановки
розпочалися.
І нехай між Руїсом i Джошуа
умовами контракту передбачений обов’язковий бій-реванш,
після його завершення надважкий профі-дивізіон має засяяти
новими барвами й відтінками.
Річ у тому, що, згідно з рішенням Всесвітньої боксерської
організації, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі
Олександр Усик призначений
обов’язковим претендентом
на бій у надважкому дивізіоні
з переможцем повторної дуелі
між Руїсом та Джошуа. Наразі
представники команд боксерів
ведуть напружені перемовини
щодо умов та місця проведення надважливого протистояння, на кону в якому стоятимуть
чотири чемпіонські трофеї.
Водночас Усик продовжує
готуватися до свого дебюту в
«супертяжах», котрий, за словами одного з його промоутерів
Едді Хірна, відбудеться 12 або
19 жовтня.
Нагадаємо, що провести свій

❙ Попереднє знайомство Олександра Усика з супертяжким дивізіоном відбулося у бою проти ветерана
❙ профі-боксу Тоні Белью.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
перший бій у новому ваговому
дивізіоні Усик планував іще в
травні, однак через травму біцепса протистояння нашого співвітчизника проти француза камерунського походження Карлоса
Такама довелося скасувати.
Утім минуло кілька місяців,
упродовж яких серйозно зміни-

лася розстановка сил у надважкій лізі, й Усик i Такам знову
розпочали готуватися до очного протистояння.
Як повідомив Едді Хірн, ця
дуель відбудеться в Чикаго, а
гонорар українського боксера
за дебют у «супертяжах» становитиме 1,2 млн. доларів.

При цьому Усик розраховує,
що й у надважкій вазі йому вдасться зібрати повну колекцію
чемпіонських поясів. А зробити
йому це вдасться значно швидше, ніж у важкому дивізіоні, з
якого, власне, й розпочиналася
його професіональна кар’єра.
«Думаю, мені вистачить чо-

тирьох боїв, аби стати абсолютним чемпіоном», — як завжди,
не без іронії відзначив Усик.
Але для початку від Сашка чекають удалого старту в новій царині. Тут проти нього боксуватимуть опоненти з потужними
ваговими габаритами, тоді як
для українського боксера набір
додаткових кілограмів виглядає справою доволі непростою.
Вочевидь Усик змушений форсувати процес набору ваги, й не
виключено, що травма біцепса
стала неприємним наслідком
такого поспіху.
Утім до жовтня в Олександра ще є час, аби віднайти шлях
для здобуття оптимальних кондицій, котрі дозволять йому зберегти високу рухливість у ринзі
та наростити м’язову міць.
***
Над завданням значно вищого, ніж зазвичай, рівня складності нині працює й інший український чемпіон світу, володар поясів WBA та WBO у легкій
вазі Василь Ломаченко, котрого в останній день літа чекає непростий бій за вакантний трофей WBC проти британця Люка
Кемпбелла. За місяць до чемпіонського бою, котрий відбудеться в Лондоні на «О2-Арені»,
Василь заявив, що може програти протистояння своєму опоненту. «У боксі може програти кожен. І я також. Але коли я виходжу в ринг, то ніколи не думаю про поразку. А думаю лише
про те, як виграти бій», — наголосив Ломаченко. ■

■ ФУТБОЛ

Показове право
Ключові гравці на футбольному полі країни досі не
мають спільної позиції щодо комерціалізації телевізійної
картинки на внутрішньому ринку медіапослуг
Григорій ХАТА
Роль, котру вiдiграє телебачення в сучасному футболі, переоцінити неймовірно складно, адже в окремих чемпіонатах
надходження, отримані завдяки широким ТВ-можливостям, складають значну
частину прибутків футбольних клубів.
Україна в цьому питанні — не виняток, хоча заробітки клубів від продажу телевізійних прав та реалізації рекламних
контрактів на ТВ значно скромніші, ніж у
представників із топових чемпіонатів Європи.
Відтак не дивно, що на старті нового
футбольного сезону в нашій країні розгорілося запекле протистояння за володіння правами на показ матчів вітчизняної прем’єр-ліги.
Нагадаємо, що керівництво УПЛ уже
не один рік намагається об’єднати клуби в
єдиний телевізійний пул, однак переконати всіх учасників ліги в такій необхідності
його функціонерам ніяк не вдається.
На нещодавньому засіданні засновників УПЛ лише 8 iз 12 клубів підтримали
чергову спробу телевізійного об’єднання
навколо каналів «Футбол1/2». Решта ко-

лективів заявили про свою прихильність
медіагрупі «1+1».
Однак після цього рішення з’явилася
заява віце-президента «Маріуполя» Андрія Саніна, в якій наголошувалося, що
з нового сезону клуби не мають права заключати з каналами індивідуальні ТВконтракти, оскільки ці права повернулися до Української асоціації футболу, котрі
вона (а точніше — ФФУ) вісім років тому
передала клубам.
«Аби підписувати індивідуальні контракти, потрібно мати підстави. Раніше
вони були, а нині, як iдеться у статті 45
Закону України «Про фізичну культуру
та спорт», право на висвітлення фізкультурно-оздоровчих заходів шляхом трансляції зображення й звуку належить організатору цих заходів. А таким організатором з нинішнього сезону виступає українська прем’єр-ліга. Тож клуби не мали
права заключати індивідуальні контракти. Відтак і ТВ-канал, який став стороною
угоди, ризикує стати порушником ліцензійних прав», — наголосив Санін.
При цьому на офіційному сайті каналів
«Футбол-1/2», повідомили, що вони стали офіційними телетрансляторами УПЛ

❙ В Україні й досі точиться боротьба за монопольне право на телевізійний показ матчів УПЛ.
❙ Фото з сайта dynamo.kiev.ua.
і отримали відповідні права на найближчі три роки. Після цього дехто з вітчизняних футбольних експертів передбачив, що
український футбол очікують серйозні судові розбірки, масштабніші за справу під
назвою «Маріуполь-гейт», у розв’язанні
котрої національна федерація та київське «Динамо» дійшли аж до Лозаннського
спортивного арбітражу.
Не виключено, що динамівці й керівники вітчизняного футбольного господарства знову опиняться по різні боки барикад. Додамо, що, окрім динамівського
клубу, проти єдиного телепулу виступили також «Десна», «Зоря» й «Дніпро-1».
Водночас подейкують, що днями вийти з-

під спільної ТВ-парасольки «футболів»
вирішили й «Карпати». Якщо ж на додачу керівництво клубу відкличе й голос за
підтримку продажу медіаправ каналам
«Футбол-1/2», свою легітимність може
втратити й рішення УПЛ про створення
єдиного ТВ-пулу.
Вочевидь головним гравцям на футбольному полі України не вистачає широкого консенсусу, без якого якісного прогресу «гри мільйонів» в нашій країні годі
й чекати. При цьому подейкують, що,
побачивши рівень справжньої конфронтації, не так давно обраний президентом
УПЛ швейцарець Томас Грімм заговорив
про можливість своєї відставки. ■

Читайте
в наступному
номері:

5 серпня світова спільнота відзначатиме Міжнародний день пам’яті
Сандармоху
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■ СІМЕЙНІ ПУТА

Йорка, щоб частіше бачитися з
донькою.
А як Ірина переживає цей
непростий для будь-якої
пари період? Та прекрасно! Нарешті вона зможе отримати сатисфакцію щодо своїх принижень у ставленні до неї
колишньої свекрухи —
Глорії Компано. Мало того,
що вона обожнювала свого синочка і вважала всіх його коханих просто недостойними її сина,
то ще й жила з ним в одному домі,
більше того — її кімната була поряд зі спальнею сина! Глорія постійно втручалася у стосунки сина
з Іриною, налаштовувала його
проти неї, тож панна Шейк змушена була перебувати в постійному стресі і весь час підлаштовуватись під настрої улюбленої матусi
Бредлі. Крім того, пані Компано
вимагала від невістки виконувати всі її рекомендації щодо виховання маленької Леї. Мабуть, це
також зіграло не останню роль у
тому, що в стосунках пари пролягла тінь, яка стала тільки густішою після флірту Бредлі з партнеркою по фільму «Зірка народилася» Леді Гагою. Нагадаємо,
попередні романи Купера завершилися крахом також не без
втручання матусі.
Та часи змінилися, і тепер
Глорії Компано доведеться шукати милості в колишньої невістки, адже поки що Ірина не дає
дозволу бабусі бачитися з онукою. Як кажуть, ефект бумеранга у дії. ■

Ірина Шейк
відіграє
позиції
Колишній свекрусі
доведеться йти
на поклін
Дара ГАВАРРА
Найгірше під час розлучення батьків дітям, адже їх просто
ставлять перед фактом, що сім’я
розпалася. А як бути, коли дитина
ще зовсім маленька? Звісно, зробити все, аби улюблене чадо не відчуло на собі цей болісний розрив.
Саме так вирішили Бредлі Купер
та Ірина Шейк після розставання
(розлучення не було, адже пара
перебувала у цивільному шлюбі)
— зробити все, щоб маленька Лея
не відчувала жодного дискомфорту. Саме тому Бредлі й переїхав із Каліфорнії до Нью-

■ У СВІТІ ТВАРИН

Клишоногий водій
У штаті Колорадо ведмідь потрапив у аварію
Варка ВОНСОВИЧ

У містечку Боулдер (штат Колорадо,
США) ведмідь заліз у відкритий автомобіль, двері якого зачинилися. Перелякана тварина спробувала вилізти з пастки,
в яку сама себе й загнала. Та оскільки поведінка тварини нагадувала слона у посудній крамниці, адже в авто не дуже й розвернешся, то клишоногий зачепив коробку
передач і такими діями включив нейтраль-

Часто тварин приваблює людське житло через можливість поживитися чимось
смачненьким. Та іноді братів наших менших тягне і до техніки, мабуть, саме через ті-таки запахи. Ось нещодавно трапився курйозний випадок із ведмедем, який
скоїв аварію на автомобілі.

не положення, після чого машина покотилася з гірки. На щастя ведмедя, авто проїхало (точніше прокотилося) якихось 30
метрів, не встигнувши розвинути великої
швидкості, і вдарилося в дерево. «Шофер» не постраждав, чого не можна сказати про автомобіль: мало того, що техніка була пошкоджена через аварію, то ще
й салон постраждав через «неадекватну»
поведінку клишоногого, адже той у паніці
намагався вибратися з пастки і лапами вивалив дверні панелі й зумів-таки втекти.
Після такої пригоди місцева поліція
просить власників авто не залишати своїх
чотириколісних «коней» відкритими, адже
це не поодинокий випадок, коли тварини
потрапляють усередину машини, а от вибратися не можуть. ■

По горизонталі:
1. Зневажлива назва продавця. 4. Візничий на Закарпатті. 7.
Протока, яка відокремлює Європу
від Африки. 9. Стрімке піднесення по кар’єрній драбині. 10. Тонкі
гнучкі гілочки, з яких плетуть кошики і меблі. 11. Велика каструля
для приготування їжі на багатті. 13.
Коротке двобортне пальто на теплій
підкладці з відкладним коміром,
форменний одяг моряків. 14. Літературний троп, надмірне применшення. 15. Американський штат.
17. Розбійник, грабіжник. 19. Система револьвера, яку дуже полюбляли чекісти. 20. Сторінка в інтернеті, де автор ділиться своїми думками. 22. Колишній міністр освіти
та Президент Києво-Могилянської
академії. 23. Держава в Центральній Америці. 24. Язичницьке свято
літнього сонцестояння. 25. Нестримне прагнення чогось.
По вертикалі:
1. Родовий знак князя Володимира, що став Гербом України.
2. Тиск, приниження. 3. Ісламський
закон, який регулює усі побутові аспекти, зокрема і стосунки чоловіка
та жінки. 4. Місцеве відділення великої установи, закладу, підприємства чи організації, що має деяку самостійність. 5. Національна валюта

Ємену та Ірану. 6. Пустелі в США,
де був ядерний полігон. 7. Колишній соліст ансамблю «Світязь», музикант і аранжувальник, який нині
живе в Ізраїлі. 8. Українська актриса, яка після початку агресії перестала зніматися в російських фільмах. 11. Морська видра. 12. Велика
білоруська річка. 15. Частина жіночого взуття, під яку часто потрапляють чоловіки. 16. Африканський
степ. 17. В Османській імперії — подушний податок з немусульман. 18.
Курортне містечко на Одещині. 21.
Місто в Єгипті, де розташовані знамениті піраміди і Сфінкс. 22. Представник народу, що живе між Туреччиною, Сирією, Іраном та Іраком.
Кросворд №83
від 30 липня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
1 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний,
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень близько +20.
Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +26...+28.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

00…00
+9...+14
00…00
+19...+24

00…00
+10...+15
00…00
+19...+24
Схід

хмарно

Центр

30 липня температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

дощ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ,
гроза. Трускавець: уночi +12...+14, удень +23...+25. Моршин: уночi +13...+15, удень +22...+24.

сніг
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00…00
+10...+15
00…00
+20...+25

00…00
Південь +14...+19
00…00
+24...+29
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
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00…00
+9...+14
00…00
+19...+24

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Алло! Це міськводоканал?
— Так!
— А чому в мене з крана біжить вода?
— А в чому рiч?
— Ну, судячи з рахунку за січень, має текти Hennessy.
***
— У вас є вода без сиропу?
— А без якого сиропу вам
потрібно?
— Без яблучного.
— Вам пощастило. Якраз без
яблучного є.
***
Рабинович побував у гостях у
знайомих.

— Ну, і чим же вони тебе там
пригощали? — запитує його дружина.
— Вином.
— Хорошим?
— Якби воно було дещо гіршим, його не можна було б пити.
А якби воно було кращим, то вони
випили б його самі.
***
— Саро, як ти вважаєш, наша
медицина робить успіхи?
— Аякже. Коли була молодою, в лікаря мені щоразу доводилося роздягатися, а тепер досить язик показати.
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