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ІнФорУМ

«Я вважаю людьми тільки тих російських політиків і журналістів, які на
запитання «що робити з Кримом?» однозначно і без роздумів відповідають:
«Негайно повернути Україні та вибачитися».

Олексій Лебединський
російський співак

■ АГРЕСІЯ

■ НА ФРОНТІ

Шлях до Гааги Битва на Світлодарській дузі
Вивчення Міжнародним
кримінальним судом у Гаазі
злочинів Росії може тривати
до трьох років
Олена КАПНІК
Недавно українські та міжнародні
правозахисники надіслали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі звіт
з описом доказів міжнародних злочинів в
окупованому Криму. Автори подання хочуть спонукати суд почати розслідування. Вони нагадують, що військові сили
Росії спільно з воєнізованими формуваннями вторглися в Крим на територію суверенної держави. Як наслідок, порушили статут ООН, який забороняє використовувати військову силу.
Правозахисники переконані, що окупаційна влада для своїх атак виділила три
цільові групи: опоненти анексії, критики або підозрювані в критиці. «Мішенню
для міжнародних злочинів стали незгодні з анексією півострова. Їх вибрали на основі політичних поглядів, ідеології. Однак найбільша група постраждалих — це
кримські татари. Їх визначили мішенню
на основі етнічних, політичних, релігійних ознак», — каже колишній Уповноважений Грузії в Європейському суді з прав
людини Симон Папуашвілі.
Автори звіту наводять факти семи
вбивств, 15 насильницьких зникнень, 90
випадків незаконного утримання під вартою, 39 випадків катування, інших форм
нелюдського поводження і заволодіння державною або приватною власністю.
Експерти збирали інформацію про злочини з журналістських розслідувань, звітів
міжнародних організацій, які потрапили
на півострів, а також особисто зафіксували свідчення постраждалих.
За словами українських правозахисників, суд може вивчати звіт про злочини близько трьох років. Рiч у тiм, що Офіс
прокурора в Гаазі не обмежений часовими
рамками, а вивчення російсько-грузинського збройного конфлікту зайняло в нього вісім років. «Грузинське питання затягнулося так довго, тому що уряд цієї країни вводив суд в оману, запевняючи, що вiн
розслідує злочини в Південній Осетії. Як
відомо, МУС працює на принципі компліментарності. Тобто починає розслідувати
злочини тільки в тому випадку, коли розуміє, що країна не хоче або з різних причин не здатна розслідувати міжнародні
злочини», — каже представник правозахисної організації «Центр інформації з
прав людини» Микола Мирний.
Правозахисники не згодні з тим, що
в результаті дій Президента Петра Порошенка перспектива приєднання України
до МКС відсунулася на три роки. Як повноправний член суду Україна могла б заощадити багато часу, адже справу могли
б відразу передати на розгляд прокурору.
Офіс прокурора суду в Гаазі почне розслідувати міжнародні злочини, коли переконається, чи дійсно була масова або систематична атака на цивільне населення
згідно з політикою держави-окупанта або
воєнізованих формувань на півострові.
Правозахисники прогнозують, що в
разі порушення справи розслідування
буде складним. Головним аргументом на
користь цього є той факт, що півострів
ізольований, a Росія відмовляється співпрацювати з судом.
Нагадаємо, y листопаді Група правозахисників направила на розгляд Міжнародного кримінального суду звіт iз доказами злочинів проти людяності на території окупованого РФ Кримського півострова. Гаазький суд порівняв анексію
Криму з міжнародним збройним конфліктом. ■

Захисники України зазнали найважчих втрат за п’ять
місяців: 5 загиблих, 16 поранених і контужених
Іван БОЙКО
Сторінки українського війська знову пишуть
кров’ю на війні з підступним ворогом: цього разу
прикладом мужності та
звитяги стала Світлодарська дуга поблизу окупованого Дебальцевого.
Спроба окупантів захопити опорні пункти ЗСУ
поблизу селища Луганське обернулася для них нищівною поразкою: 25 убитих і близько 30 поранених
бо йовиків. Полонених не
брали. Тікаючи, окупанти
кидали на полі бою російську зброю.
Утім ця перемога далася українським воякам
важкою ціною: наклали головою за Україну п’ятеро
її захисників. Ще шiстьох
поранено, десятьох бійців
травмовано й контужено.
Поранених евакуювали до
Харківського військового
госпіталю, оскільки вільних місць у лікарнях Дніпра не виявилося. Більшість
із них належать до 54-ї мотопіхотної бригади.
«Цих втрат сили АТО
зазнали на Світлодарській
дузі внаслідок ворожих обстрілів із важкого озброєн-

ня. Це найважчі втрати
Зброй них сил України за
останні п’ять місяців», —
зазначає речник Міноборони з питань АТО Андрій
Лисенко.
Подробиці важкого бою
Генштаб ЗСУ повідомив
лише в понеділок по обіді.
Хоча ще з вечора неділі соцмережі були переповнені
чутками від волонтерів
про значно більші втрати,
адже штаб АТО повідомив
про бої під Світлодарськом
дуже коротко.
За словами начальника об’єднаного штабу ЗСУ
Олександра
Сирського,
бойовики намагалися захопити два опорні пункти біля Луганського. Тож
близько 6-ї ранку в неділю
під прикриттям артилерії
та мінометів окупанти атакували ці «опорники».
Міноборони повідомляє, що завдяки добре організованій системі спостереження сил АТО наміри
російських окупантів щодо
наступу було розкрито.
«Підрозділ ЗСУ прийняв бій, під час якого перехопив ініціативу, завдав
противнику втрат i змусив його відступити. Упродовж дня противник ще

Євдокія ФЕЩЕНКО
Ближче до півночі, о 23.29, у неділю, 18 грудня, на сайті Кабміну з’явилася інформація про
долю «Приватбанку», клієнтами якого є трохи не
половина українців. Офіційно повідомили: «Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки і оборони України, уряд підтримав
пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ «Приватбанк» у
стовідсоткову державну власність. «Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ «Приватбанк» та гарантує безперебійне функціонування цієї установи
та збереження коштів його клієнтів».
Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам «Приватбанку» недоторканність і
цілісність їхніх грошей, про це заявив у понеділок
і Президент України Петро Порошенко, поінформувала прес-служба глави держави.
«Проблеми «Приватбанку» накопичувалися
роками. В умовах війни та економічної кризи вони
ще більше загострилися. Акціонери не знайшли
ресурсів для виконання обов’язкової програми
докапіталізації. А чинна бізнес-модель, очевидно, себе вичерпала», — зазначив Петро Порошенко. Він наголосив, що єдиним способом зберегти
банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави.
Для управління банком уже найнято нову групу фахівців, до формування якої долучився в тому
числі й Європейський банк реконструкції та розвитку. Цій командi — Національному банку, Міністерству фінансів — поставлено завдання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу та обслуговування клієнтів у звичному режимі. У першу
чергу новий менеджмент має забезпечити безперебійне обслуговування соціально чутливих клієнтів. Петро Порошенко також повідомив, що для
посилення захисту вкладників «Приватбанку» як
невідкладний він подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів
громадян у цій установі.
Тимчасом адміністратором «Привату» може
стати Олександр Шлапак — двічі міністр фінансів: 2002—2004 років та періоду лютого-груд-

двічі намагався повторити
наступ. Всього було здійснено три вогневих нальоти
тривалістю від 3 до 6 годин
кожен. Загалом за цей період було випущено по наших підрозділах 34 снаряди 122 міліметри, 694 міни
калібром 120 та 82 міліметри», — повідомив пан
Сирський.
За його словами, ворог
підло гатив по позиціях
ЗСУ з населених пунктів
— міст Дебальцеве, Вуглегірськ i села Калинівка, тож українські артилеристи не могли «вгамувати його вогнем», оскільки
б тоді не уникнули жертв
серед мирних мешканців.
У Генштабі ЗСУ зазначають, що бойові дій відбувалися в районі, який
розташований на відстані
36 кілометрів від лінії
зіткнення, і, згідно з меморандумом, російські окупанти мали відвести свої
сили звідси. Але ж виконувати Мінські угоди бойовики не бажають.
Пан Сирський додає, що
станом на понеділок ситуація на Світлодарськой дузі
залишається спокійною.
Журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що важкі

бої в тому напрямку не стихають понад добу: «Більше
доби йдуть важкі бої на Дебальцевській дузі, у смузі
54-ї мотопіхотної бригади.
Бої йдуть у «сірій зоні» —
районі висоти 220. Це та
сама висота, в бою за яку
29 червня загинув доброволець «Правого сектору» Василь Сліпак і ще
два українськi військовослужбовці. Тоді наші взяли «опорник» iз ходу, утримували кілька годин.
Потім прийшов наказ відступати».
На його думку, це є грубим порушенням Мінських
угод iз боку Росії, оскільки вся Дебальцевська дуга,
за Мінськими угодами, повинна бути під контролем
українських військ.
У свою чергу, представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма заяивив, що
саме бойовики несуть повну відповідальність за загиблих і поранених на Світлодарській дузі та за ескалацію ситуації на Донбасі в
цілому.
До речі, затяті ворожі
обстріли позицій ЗСУ на
Світлодарській дузі призвели до пошкодження
об’єктів цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Тож місто Світлодарськ i навколишні села
залишилися без світла.
До того ж три артилерійські снаряди розірвалися
поблизу школи в сусідньому селищі Луганське, яке
намагалися захопити окупанти. ■

■ НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Державний приват
Міністерство фінансів стає власником 100% акцій
банку Ігоря Коломойського

❙ Незручно для клiєнтiв, коли не можна зняти готiвку.
■ ОНЛАЙН-СЕРВІС
Клієнти вже націоналізованого банку відзначають, що одна з найбільших його переваг — досконало
працююча система оплати послуг і товарів онлайн. У «Приватбанку» повідомляють про те, що онлайн-сервіси банку, зокрема система «Приват24», перейшли у власність держави, про це 19 грудня написав перший
заступник голови правління банку Олег Гороховський у коментарі до свого поста у «Фейсбуцi». Напередодні
глава НБУ Валерія Гонтарева не змогла уточнити, на чиєму балансі перебуває програма «Приват24».
ня 2014-го. Нинішній голова правління Олександр
Дубілет не може обіймати цю посаду — згідно з
чинним законодавством. Хоча в перспективі може
йтися про призначення його головою правління —
після завершення перехідного періоду.
Тим часом Ігор Коломойський — тепер уже ексвласник «Привату» — на сторінці у «Фейсбуцi» на-

звав націоналізацію класичним рейдерством. І заспокоїв клієнтів: «Постраждали лише власники. Й
інвестиційний клімат у країні. Зрештою, його більше нема». Ще Коломойський небезпідставно закинув, що Нацбанк горою стоїть за російські банки в
Україні, але пальцем не ворухнув стосовно «Приватбанку», на який ішли хвилі інформаційних атак. ■
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■ НЕБЕЗПЕКА

■ ДОВІДКА «УМ»

Грип качки принесли
Уперше за останні вісім років епідеміологи зафіксували
пташиний грип на Херсонщині
Ірина КИРПА
Джерело високопатогенного вірусу, небезпечного як для домашніх тварин, так і
для людини, знайшли відразу в трьох районах Херсонської області. Першими забили
на сполох фермери Генічеського району, в
селі Новодмитріївка, які стали свідками
масової загибелі курей та качок на своїх
подвір’ях.
—
Представники
Держпродспоживслужби оперативно взяли всі необхідні аналізи та відправили до Києва, — розповів перший заступник голови РДА Олексій Сищенко. — Через кілька діб прийшов
результат, який підтвердив, що на Херсонщині «погуляв» небезпечний пташиний
грип типу AН5.
Епідеміологи санепідемслужби швидко
встановили ще два джерела зараження, розташовані у селі Новоолександрівка Каланчацького району, а також у селі Цукури Каховського району та на мисливських угіддях
сільради Новокам’янська. У всіх трьох районах Херсонщини рішенням Державної надзвичайної протиепідемічної комісії оголошений карантин. Вдалося з’ясувати й джерело зараження: це дикі качки, які стали здобиччю мисливців iз Генічеського району.
Чоловіки, як годиться, приготували з трофеїв гідну закуску, а сирі тельбухи віддали
на корм домашнім курям. Саме така безпечність i викликала загальний спалах епідемії
пташиного грипу на Херсонщині.

— Ветеринарним лікарям та співробітникам ГСЧС на Херсонщині довелося обійти кожен двір у всіх трьох постраждалих
від підступної інфекції районах, — розповіла керівник Держслужби з питань безпеки
харчових продуктів та захисту прав споживачів на Херсонщині Наталія Аcатуpова. —
Було утилізовано загалом 4,5 тисячі тушок
курей, індиків i качок. Причому мешканці сіл, що потрапили до карантинної зони,
добровільно віддавали свою птицю на забій,
як тільки дізнавалися про загрозу захворіти на пташиний грип.
За словами фахівців, дикі водоплавні качки та гуси вже не вперше стають джерелом
зараження свійської птиці небезпечною недугою. Пернаті, які живуть у дикій природі,
мають стійкiший імунітет і часто є просто переносниками зарази. Всю складність ситуації можна зрозуміти, якщо врахувати, що територією України проходить відразу шість
шляхів мігpації перелітних птахів. Хворі
качки та гуси здатні швидко поширити вірус
на десятки тисяч кілометрів.
До кінця грудня триватиме мораторій,
що обмежує всi поставки м’яса птиці з території України у країни Євросоюзу. Українські виробники вкотре зазнають збитків.
Згідно з даними Держстату, експорт
м’яса птиці з Укрaїни за дев’ять місяців
поточного року до країн Європи становить
близько 2,19 тисячi тoнн на загальну суму
близько 32 мільйонів доларів. ■

За останні десять років спалахи пташиного грипу періодично фіксувалися епідеміологами у різних областях України. На
Херсонщині востаннє пташиний грип АН5
реєстрували у травні 2006 року. Однак тоді
небезпечна недуга не встигла перейти на
домашню птицю, тому економічних збитків для України вдалося уникнути. Джерело інфекції виявив житель Генічеського
району, який збирав яйця диких птахів на
Арабатській Стрілці та випадково наткнувся на тушки мертвих бакланів поблизу Сиваша. Чоловік оперативно поінформував
працівників ветеринарної служби про свою
знахідку. У мертвих птахів, тоді знайшли
небезпечний вірус, терміново вжили комплекс протиепідемічних заходів: у 10-кілoметрoвій зoні постійно стежили за клінічним станом птахів та про всі без винятку випадки захворювання інформували
Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ), a на
виїзді з Aрабaтськoї Стрілки тривалий час
стояв кaрaнтинний ветеринарно-санітарний
міліцейський пост.
Смерть людини від пташиного грипу вперше було зареєстровано в 1997 році
під час спалаху захворювання домашньої
птиці. Тоді було виявлено штам вірусу групи A (H5N1). Усього захворіло 18 осіб, із
них 6 хворих померли. У серпні 2005 року
було зареєстровано вже 112 випадків захворювання людини на пташиний грип у
В’єтнамі, Тaїлaнді, Кaмбoджі та Індонезії.
Тоді загинуло 64 людини з чотирьох країн.
Останню смерть людини від H5N1 зафіксували в 2014 році у Кaнaді. За словами
фахівців, сучасні віруси пташиного грипу
здобули більшу стійкість та можуть жити в
навколишньому середовищі до шести діб,
а у тушках мертвих птахів вірус зберігає
свою силу до одного року, незважаючи навіть на люті морози.

■ ГАМАНЕЦЬ

Гладкі ціни
Молочна продукція та
яйця помітно здорожчали
Тарас ЗДОРОВИЛО
Хоч Україна ще не є членом Євросоюзу, але ціни на продукти харчування
вже вищі, ніж у Литві, Латвії та Польщі.
На початку нинішньої зими у нас побила рекорди молочна продукція (800-900
мл пакетованого молока коштує тепер не
менше 15 грн.) та яйця (щоб за десяток
віддати 20 грн. — треба довго шукати).
Генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, посилаючись на дані
Держстату (в період iз 10.12.2015 по
9.12.2016 ), наочно показав річний приріст цін. Наприклад, масло вершкове тепер коштує дорожче на 40,1% (за кілограм продукту треба віддати на 37,81 грн.
більше), молоко — на 28,1% (у середньому на 3,29 грн. коштує більше літр ), сме-

❙ За пенсiйнi копiйки багато продуктiв не купиш.
тана — на 28,7% (8,42 грн.), олія — на
11,4% (3,32 грн.), капуста — на 64,1%
(6,52 грн.), морква — на 62,1% (6,46
грн.). Не відстає навіть соціальний хліб:
житній «погладшав» на 7%, а пшеничний — на 4,7%.
Тим часом уряд України — здебільшого на словах — дбає про людей. У реаліях же за бездоганну багаторічну працю й безперервний трудовий стаж біль-

шості пенсіонерів поки що підвищили
пенсію аж на... 30 гривень.
Варто нагадати, що значний ціновий
стрибок був спричинений, і не в останню чергу, через рішення Кабміну про
призупинення з 1 жовтня 2016 року державного регулювання вартості продуктів харчування. Раніше хоч десь пенсіонери могли натрапити на дешевші продукти. ■

■ КРИМІНАЛ

Куля «москалівського стрільця»
Поліція оголосила в розшук чоловіка, який посеред білого дня
застрелив 28-річного хлопця
Лариса САЛІМОНОВИЧ
На вулиці Москалівській
у Харкові, неподалік автобусної зупинки, двоє чоловіків
так завзято з’ясовували стосунки, що один витяг пістолет i відкрив стрілянину.
Одна з куль влучила молодшому просто в живіт, решта
поцілила в паркан будинку,
що розташований неподалік.

Трагедія сталася опівдні,
але, незважаючи на це, свідки не змогли надати інформацію про зловмисника, який
відкрив вогонь. Одна з жінок
встигла до приїзду «швидкої» перекинутися словом зі
смертельно пораненим хлопцем, і той нібито сказав, що не
знає нападника. Але оскільки по дорозі до лікарні він помер, уточнити цю інформацію

слідчі не змогли. Натомість у
поліції повідомили, що померлий проживав неподалік місця НП і що причиною стрілянини стала жорстка сварка.
Існує й інша версія трагедії: мовляв, покійний сам
напав на стрільця і хотів
відібрати в нього гроші. Між
ними зав’язалася бійка, в ході
якої й прогриміли постріли.
Але оскільки власник пісто-

лета з місця злочину втік, то
й це припущення потребує доказів. Наразі правоохоронці
вже порушили кримінальне
провадження, оголосили зловмисника в розшук і просять
свідків надати бодай якусь
інформацію про резонансну
подію.
А днем раніше в Харкові
стався схожий інцидент. Теж
серед білого дня п’яний чоловік влаштував розбірки
просто на вулиці й відкрив
стрілянину. Одна з куль влучила у плече 38-річній жінці, яка проходила неподалік.
На щастя, її життю нічого не
загрожує. Потрапив до СІЗО
і дебошир, оскільки його затримали співробітники приватного охоронного агентства й передали поліції. ■
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■ ОВВА!

Хробаків
замовляли?
Пенсіонер знайшов
у морозиві золотий зуб
Ірина КИРПА
Пенсіонер Микола Богданов став
володарем зубної коронки з дорогоцінного металу після того, як оплатив упаковку морозива ціною в 15
гривень в одному з супермаркетів
Херсона. Свою несподівану знахідку
чоловік відніс до Державної служби
з питань безпеки харчових продуктів
та захисту прав споживачів. Розповів,
що свій «скарб» він ледь не проковтнув разом зі смачними ласощами.
— Вага коронки трохи більше одного грама, тобто я можу отримати
близько тисячі гривень за цей сюрприз, який випадково потрапив до упаковки з морозивом, — каже Микола
Богданов. — Морозиво досі купував
кожного дня. Відтепер улюблений товар перед вживанням у їжу буду перевіряти ретельніше, аніж раніше.
Фахівці Державної служби у справах безпеки та захисту прав споживачів у Херсонській області практично
щодня приймають скарги від людей
на якість товарів, які реалізовують у
торгових точках міста та області. Але
з подібним інцидентом зіткнулися
вперше.
— Недобросовісні постачальники
бракованих товарів повинні понести
покарання, — впевнена в.о. начальника Головного управління державної служби з питань безпеки харчових
продуктів та захисту прав споживачів
Наталія Асатурова. — Бракоробів чекають адміністративні штрафи та вилучення продукції з торговельної мережі.
Випадок, коли людина знаходить
коштовну річ, сховану в упаковці з
дешевим морозивом, трапився вперше за весь період роботи жінки. Набагато частіше мешканці Херсона та
Миколаєва скаржаться на наявність
у продуктах харчування більш прозаїчних сторонніх предметів. Так, у
Миколаєві глава сім’ї випадково купив сік досить популярної торгової
марки, який зверху встиг покритися плівкою з плісняви. Олександр
навіть зробив фото та відео, які доводять факт покупки товару з гниллю, проте на телефоні «гарячої лінії»
підприємства, відповідального за випуск соків, реагувати на його скаргу не квапилися. У миколаївському
офісі компанії йому пояснили, що
покупець може розраховувати на заміну упаковки бракованого соку на
якісну (або на повернення своїх коштів) у тому випадку, якщо він має чек
про покупку, а також, якщо з моменту придбання пройшло не більше 14
днів.
Ще менше пощастило мешканці Миколаєва — 35-річній Марині
Підвисоцькій. Молода мама придбала на міському ринку дитячі сосиски з зеленими хробаками. Несподіваний та неприємний доважок виявила
її 11-річна донька Софійка вже вдома,
коли спробувала зробити собі бутерброд «на швидку руку». Вартість кілограма нібито дієтичних сосисок —
80 гривень, а продавчиня, у якої жінка придбала цей товар, раніше була
добре знайома Маринi.
«Гроші за зіпсований товар мені
повернули, але, як кажуть, осад на
душі залишився, — розповіла молода мама з Миколаєва. — Крім того, я
дізналася, що виробник цієї продукції закрив свої виробничі цехи ще два
роки тому. Виходить, що товар з явно
простроченим терміном придатності
свідомо пустили в продаж, щоб уникнути збитків». ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ГРУДНЯ 2016

ПОЛIТИКА

«В Україні ніякої політичної суперкризи не буде. Не варто чекати на
сенсації. Головна проблема Президента в тому, що він випустив людину
з великою кількістю компромату...».

Віктор Небоженко
політолог

■ ВІДЛУННЯ

■ ДО РЕЧІ

Соло для годинника
з... Онищенком
Новий «касетний скандал» розгортається в Україні доволі мляво.
До слави майора Мельниченка його ініціатору далеко
Наталія ЛЕБІДЬ

Олександру Онищенку, який
— за його словами — записував Петра Порошенка, використовуючи наручний годинник, не
дуже щастить iз приверненням
до себе уваги. Бо увагу перетягує Надія Савченко зі своєю
власною історією та власним
епатажем. Ні, ці персонажі не
пов’язані, але за місце під софітами вони так чи інакше боряться. І якщо соціум уже звик
до корумпованості влади, то
стрімке падіння народного (без
перебільшення) героя — іще в
новинку. Тож одкровення екснардепа розбавлені Надіними
вибриками, хоча це, звісно, не
єдина причина того, чому з Онищенка не виходить (поки що)
другий майор Мельниченко.

Не письменники,
але «писателі»
Після того, як Леонід Кучма почав брати участь у мінських переговорах, а тіло Георгія
Гонгадзе було врешті-решт поховано, всі претензії до екс-Президента у зв’язку зі зникненням
журналіста, здається, обнулилися. Та й акція «Україна без Кучми» (наш перший Майдан!) якій,
до речі, якраз у ці грудневі дні
виповнюється 16 років, давно й
ґрунтовно призабута. Тому нагадаємо коротко, як починалася в
Україні ера «писателів» — тих,
хто «писав» на підручні засоби
розмови топових чиновників.
У 2000 році, через два місяці після зникнення журналіста
Георгія Гонгадзе, тодішній лідер
СПУ Олександр Мороз поінформував парламент і журналістів
про те, що він володіє таємними
записами Президента Кучми та
інших високопоставлених урядовців, які проливають світло на
вбивство Гонгадзе. За словами
Мороза, у бесідах, записаних співробітником служби охорони Президента Миколою Мельниченком, беруть участь Кучма і його
найближчі помічники — глава
адміністрації Президента Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко і голова СБУ Леонід Деркач, які обговорюють діяльність Гонгадзе і вирішують, як iз ним бути.
За весь час, що минув з тих
пір, справжність голосів на
«плівках Мельниченка» достовірно встановлена не була.
Дарма, що скандал дуже сильно
сколихнув країну — після трьох
місяців перманентних протестів півтора десятка людей опинилися за ґратами — за участь
в акціях УБК. У відставку були
відправлені Деркач і Кравченко (останній у 2005-му чи то застрелився, чи був застрелений
невідомими), Литвин пересів у
депутатське крісло, а головний
фігурант «плівок Мельниченка» — Леонід Кучма — спокійно добув свою каденцію, спробу-

❙ Нардеп-коновод у сідлі не втримався. Невідомо, чи «поховає»
❙ Онищенко кар’єру Порошенка, але себе він уже точно «поховав».
вавши насамкінець залишити по
собі «спадкоємця» в особі Віктора Януковича.
Другий етап усе того ж «касетного скандалу» був пов’язаний
уже не з журналістом Гонгадзе, а
з незаконною реалізацією Україною зброї. У вересні 2002 року держдепартамент США і західні засоби масової інформації заявили
про продаж Україною чотирьох
комплексів «Кольчуга» збройним силам Іраку в обхід санкцій,
накладених на цю країну. «Кольчужна історія» так само фігурувала на плівках Мельниченка,
але перевершити шок від першої
«порції» компромату не змогла.
Зайве й казати, що за «Кольчуги» також ніхто не був покараний.
Після «щеплення» плівками Мельниченка всі наступні
«касетні скандали» в українській політиці не мали такого резонансу. З’являлися якісь записи розмов Президента Ющенка,
Прем’єр-міністра Тимошенко
та інших політиків, але жодна історія так і не стала предметом правового розгляду. Чому?
Та тому, що на тлі того великого масиву компромату, який оприлюднив майор Микола Мельниченко, все інше просто тьмяніло.
Що стосується Віктора Януковича, то в Україні була маса
розслідувань корупційної діяльності передостаннього Президента України, як під час його перебування у владі, так і опісля.
Якийсь час ходили чутки про наявність компромату на Януковича у кремлівського вождя Путіна. Після того, як Янукович несподівано відмовився від угоди
про асоціацію з ЄС і взяв кредит
у Росії, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що
російський президент міг шантажувати Віктора Януковича інформацією про його батька.
За словами Ілларіонова, в
публічному доступі є інформація, за якою Федір Янукович під
час Другої світової війни служив
у поліції — це буцімто мало місце в окупованій німецькими військами Білорусі. Але, за слова-

ми Ілларіонова, далеко не всі документи НКВС є у відкритому
доступі. Частина з них є в архівах російських спецслужб. Ілларіонов стверджував, що завдяки їх наявності Путін міг чинити тиск на Президента України,
внаслідок чого він так різко змінив політичний курс своєї країни. Так це чи не так, великої ролі
вже не грає — етап, пов’язаний з
Януковичем, вже пройдено. Нам
би наразі з Порошенком розібратися.

«Пєтя» і «вовк»
Олександр Онищенко подібний до Миколи Мельниченка
тим, що так само «писав» главу держави в його ж «рідному»
кабінеті на Банковій. З поправкою на технічний прогрес, який
за 16 років зробив значний крок
уперед. Бо якщо Мельниченко
— з його слів — послуговувався
звичайним касетним диктофоном, то Онищенко скористався
годинником iз функцією запису. Як стверджує сам Онищенко, він протягом двох років збирав компромат на Петра Порошенка, але навіщо — незрозуміло. Якщо майор Мельниченко
діяв буцімто за покликом серця,
не готового змиритися з очевидними злочинами, то Онищенко,
мабуть, вирішив підстрахуватися. Бо так само брав участь у корупційних діяннях, які він нині
інкримінує Порошенкові.
Нагадаємо, що, за словами
Онищенка, він виконував посередницькі функції між адміністрацією Президента та Верховною
Радою, домовляючись iз депутатами про покупку голосів для необхідних АП рішень. Ціна одного голоса становила від 20 до 100
тисяч доларів. Як стверджує нардеп, найдорожчі голосування в
парламенті — проекти державних бюджетів 2015-го та 2016
років, призначення і відставка
Генерального Прокурора Віктора Шокіна, призначення Юрія
Луценка Генпрокурором, відставка з посади керівника Служби безпеки України Валентина
Наливайченка. «За відставку
Наливайченка голосування кош-

Останні новини, пов’язані з Онищенком, надійшли з редакції сайта «Обозрєватєль».
Інтернет-видання повідомило, що має у своєму розпорядженні відео, на якому Онищенко «проходить інструктаж перед інтерв’ю, в ході якого двоє невідомих розповідають
йому, як виглядати «не партнером Порошенка, який утік», а переслідуваною «жертвою
тирана». За переконанням журналістів «Обоза», відео це знімали в Москві.
«Ще до появи в редакції згаданого відео очевидці повідомили нам про подробиці московських візитів пана Онищенка. Згідно з інформацією, отриманою від наших
джерел, у кожен зі своїх прильотів Онищенко переміщався у супроводі чотирьох
офіцерів ФСБ, які селили його в котеджному містечку Завидово, що належить МЗС
РФ. Це елітний комплекс за 70 км від московської станції метро «Химки». Незважаючи на складний для нього час, Онищенко знаходив час відвідати кінно-спортивний
комплекс «Отрада». За словами журналіста Дмитра Гордона, в ході інших візитів
його також бачили в санаторії управління справами президента РФ «Барвиха».
Тому, коли кілька днів тому в розпорядження редакції потрапило відео інструктажу пана Онищенка, зняте вже після його «еміграції» з території України, відразу ж
згадалися його часті московські візити, ФСБшна охорона і гучні заяви на адресу України. На відео чітко чути голоси двох різних людей, які повчають українського депутата, що і як говорити. Причому один iз невідомих, володар яскравого українського акценту, грає роль ведучого, а другий — консультанта, що стежить за чистотою
меседжів. Повторимося, ми не знаємо, де було знято це відео, але точно вже не в
Україні, і воно вже точно укладається в ті кремлівські ідеологеми, які пан Онищенко
озвучував на російському ТБ», — пише «Обозрєватєль».
тувало 2-2,5 млн. доларів. Через
мене проходив мільйон», — заявив він.
В інтерв’ю виданню Independent Онищенко зізнався, що
за власний депутатський мандат він заплатив 6 млн. доларів.
«Дзеркало тижня» нагадує, що в
2014 році Онищенко був знятий
з реєстрації на вибори, оскільки
до цього був відсутній в Україні
більше 240 днів, однак згодом
відновився за рішенням Вищого
адміністративного суду.
Крім цього, Онищенко повідав британським журналістам,
що отримав 30 млн. доларів за
проведення кампанії проти ексПрем’єр-міністра Арсенія Яценюка. За його словами, високопоставлений державний чиновник найняв його для того, щоб
дискредитувати тодішнього главу Кабміну. На виділені гроші
Онищенко замовляв у ЗМІ матеріали, що мали «знищити»
главу уряду та оплачував антиурядові протести.
Тим часом 6 грудня в українській пресі був опублікований перший запис з архіву Онищенка. На ньому Онищенко в
Лондоні веде переговори про
врегулювання свого конфлікту з
українською владою. Його співрозмовником виступає депутат
від групи «Воля народу» Олесь
Довгий, що виконує роль посередника між нардепом-утікачем
та Банковою. Довгий згодом підтвердив факт зустрічі з Онищенком в Лондоні, проте не став підтверджувати або спростовувати
достовірність запису.
Для розуміння ситуації з Онищенком слід брати до уваги й те,
що мотиви, котрі рухають ним,
полягають, зокрема, у банальній
помсті. Якщо майор Мельниченко бодай у перші роки своєї плівкової епопеї сприймався як герой, то з реноме Онищенка все
зрозуміло від самого початку.
НАБУ звинуватило його у створенні злочинної організації, що
займалася закупівлею газу за заниженими цінами у державній
компанії «Укргазвидобування»
і подальшим перепродажем палива за ринковими цінами. Саме
через це з Онищенка було знято
депутатську недоторканність, а
сам він опинився у «бігах».

Що далі?
На думку екс-«губернатора» Одеської області Михайла
Саакашвілі, кримінальна справа проти Онищенка була порушена за ініціативою НАБУ, яке
не до кінця підконтрольне Президенту. Іншими словами, По-

рошенко не хотів переслідувати нардепа. Ця логіка зрозуміла, з урахуванням того, яку
кількість проблем можуть принести українській владі аудіозаписи Онищенка. Сам же фігурант скандалу, видаючи свої
«плівки» порційно (в інтерв’ю
виданню «Апостроф» Онищенко заявив, що опублікує наступну порцію компромату не раніше, ніж після Нового року), схоже, просто шантажує Петра Порошенка. І водночас не полишає
надії з ним домовитися.
Висунуті Онищенком звинувачення в корупції, а тим більше
якщо вони підтверджені аудіозаписами, вимагають чіткої та зрозумілої реакції Президента Порошенка. Главі держави навряд чи
вдасться відмовчатися. Адже ця
справа стосується не тільки міжособистісних відносин Порошенка та Онищенка, а й тих державних органів, які покликані боротися з корупцією в Україні, тобто
Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з протидії корупції. За заявою Онищенка вони, ймовірно,
зобов’язані будуть перевірити ці
факти.
Що стосується Петра Порошенка, то публічної реакції Президента на закиди Онищенка
поки що не було. Щоправда, депутат його фракції Борислав Розенблат розповів, як проходило
одне з недавніх засідань БПП за
участі глави держави. «Президент звернув увагу на ці звинувачення, які лунають від Онищенка. Він дав зрозуміти, що
ніяких плівок немає і всі доводи Онищенка — це просто вигадка, і його реакція на те, що він зараз в розшуку, що його переслідує українське законодавство.
Якщо в нього є такі докази, будь
ласка, хай надає, будемо за ними
з’ясовувати», — процитував Порошенка Розенблат.
Тим часом СБУ заявила про
вчинення Онищенком державної зради. За словами начальника головного слідчого управління СБУ Григорія Остафійчука, «Онищенко отримав паспорт
громадянина Росії та погодився на співпрацю зі спецслужбами цієї країни для дестабілізації ситуації в Україні». Цілком
ймовірно, що, вибудовуючи систему захисту, команда Президента буде використовувати саме цю
лінію. В цілому ж доволі складно
спрогнозувати, чим завершиться
інцидент iз записами Онищенка.
Мабуть, усе залежатиме від того,
які ще козирі лежать у його колоді. ■
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Зерно на продаж і про запас Оренда з сюрпризом
У нинішньому маркетинговому році Україна
вже експортувала понад 20 мільйонів тонн зерна

Хтось має права, хтось — обов’язки

Оксана СИДОРЕНКО

Як відомо, маркетинговий рік в аграрній галузі — період, що стартує з першого
числа місяця, у якому починають продавати окремий вид продукції рослинництва
відповідного врожаю. В Україні маркетинговий рік для зернових культур розпочинається 1 липня і завершується 30 червня наступного календарного року. Для інших видів сільськогосподарської продукції маркетинговий відлік синхронізований
iз бюджетним (фінансовим) роком. Так от, за повідомленням Мінагрополітики, вже
на середину грудня у 2016/2017 маркетинговому році ми відвантажили на зовнішні
ринки 20,061 мільйона тонн зерна, перевершивши показник попереднього періоду
на 880 тисяч тонн. Тобто експортні обороти вітчизняних аграріїв усе ще зростають
— усупереч палицям у колеса, які продовжує вставляти Мінфін iз його корумпованою ліцензійною системою, що, за легендою, начебто канула в лету.

Пшениця очолює
експортний потік

Держава нарощує
заготівлі

Більше половини (10,6
мільйона тонн) зі згаданого обсягу продажу
склав експорт пшениці,
приплюсувавши більше
мільйона тонн до попереднього періоду. Кукурудзи продали на 450 тисяч
тонн менше — 5,3 мільйона тонн. Ячменю відвантажили 4 мільйони тонн,
додавши до попереднього періоду 200 тисяч. Окрім того, з початку липня
експортовано ще й борошна загальною вагою 165
тисяч тонн. Традиційно
найбільшими імпортерами українських зернових
залишаються країни Азії
та Африки: Єгипет, Китай, Таїланд, Саудівська
Аравія, Індонезія, Бангладеш.
Тим часом, за інформацією Державної служби статистики, у період iз
січня по жовтень нинішнього року української
сільськогосподарської
продукції загалом продано на суму 11 837,2 млн.
доларiв, що склало 40,7
відсотка від загальнонаціонального експорту. За
той самий період імпортовано до України продукції сільського господарства на суму 3 107,5
млн. доларiв. Це 9,9 відсотка від загальнонаціонального імпорту. Таким
чином сформовано позитивний баланс торгівлі
аграрними товарами у
розмірі 8 727,7 мільйона
доларiв.
Найбільшу частку в українському експорті склали зерновi культури ($4,8
млрд. ), жири та олії тваринного або рослинного
походження ($3,1 млрд.)
та готові харчові продукти ($1,8 млрд.).
У структурі імпорту
переважають продукти
рослинного походження ($1 млрд.) та готові
харчові продукти ($1,4
млрд.).
Як повідомляли раніше у прес-службі Мінагрополітики, за підсумками 2015 року, експорт
сільськогосподарської
продукції склав 14 564,2
млрд. доларiв (38,1 відсотка від загальнонаціонального експорту), а імпорт —
3 478,9 млн. доларiв (9,3
відсотка від загальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цієї групи товарів було позитивне
($11 млрд. ).

Нинішній маркетинговий рік може стати рекордним для Державної продовольчо-зернової корпорації
України у заготівлі зернових. Філії держкорпорації
вже заготували 2 млн. 395
тисяч тонн збіжжя. Це не
тільки на 195 тисяч більше
загального минулорічного
обсягу заготівлі, а й наближається до рекордного показника у 2011/2012 маркетинговому році, коли підприємства корпорації заготовили 2 млн. 633 тисячі
тонн збіжжя. Про це повідомив директор департаменту елеваторної діяльності та реалізації готової
продукції ПАТ «ДПЗКУ»
Геннадій Гордієнко: «Ми
вже прийняли на зберігання понад 88 відсотків від запланованого на поточний
рік обсягу зерна. Завдяки
ефективній та професійній
роботі керівників філій уже
до кінця поточного маркетингового року маємо можливість не тільки виконати
річний план із заготівлі, а й
встановити історичний рекорд».
Директор департаменту зазначив, що лідерами з
заготівлі зернових залишаються філії ПАТ «ДПЗКУ»
Савинський елеватор — 168
тис. тонн, Білоколодязький
елеватор — 136 тис. тонн та
Старокостянтинівський елеватор — 117 тис. тонн. До лідируючих підприємств наразі приєднався і Легендарненський елеватор, який
прийняв на зберігання майже 97 тис. тонн збіжжя. Ще
чотири філії перевалили показник у 80 тисяч тонн.
До речі, ДПЗКУ вже завершила форвардну програму закупівель зерна врожаю
нинішнього року, повідомила начальник відділу форвардних закупівель Наталія
Головань. У рамках цієї програми сільгоспвиробників
профінансували на загальну
суму в майже 110 мільйонів
гривень. Зобов’язання між
сторонами виконані повністю. Дебіторська заборгованість за форвардними договорами відсутня. Зараз
триває прийом документів для участі у форвардній
програмі закупівлі озимини
врожаю 2017 року, розпочатій у листопаді. Готуються до другого етапу форварду — закупівлі ярих культур.
Форвардні програми
ДПЗКУ спрямовані на підтримку середніх та малих

сільськогосподарських підприємств. Корпорація отримала вже більше сорока заявок на поставку пшениці
в рамках закупівлі озимих
культур урожаю наступного року.
А за п’ять місяців маркетингового року прибуток від
діяльності філій ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
склав 156,8 мільйона гривень, повідомив заступник
голови правління компанії
Олександр Сень. «Ми продовжуємо працювати над
ефективністю наших підприємств та реалізацією їхньої виробничого потенціалу. За результатами п’яти
місяців поточного маркетингового року чистий дохід
філій становив майже 500
мільйонів гривень. Прибуток від їхньої діяльності
збільшився удвічі порівняно з аналогічним показником минулого року та склав
156,8 мільйона», — зазначив він.

Про спрощення процедур і
прозорість
Не секрет, що в умовах
нарощування врожайності
комплексів для тривалого зберігання зерна все ще
не вистачає. Величезні черги на державні й приватні елеватори в розпал збирання ранніх зернових і
кукурудзи знову зменшили прибутки виробників,
але стимулюють власників зерносховищ розширювати й удосконалювати наявні площі. Прискорення і
спрощення бюрократичних
експортних процедур стало
б у нагоді всім дотичним до
реального сектору аграрної
економіки, забезпечивши
швидку ротацію зібраних
зернових на наявних площах. Але куди ж тоді подітися тим, хто видає дозволи
і щоквартально по місяцю
«вивчає» 300—400-сторінкові (щоразу однакові приблизно на 99 відсотків) подання від експортерів?
Вони ж так ефектно навчилися повертати їх в останній день під надуманими
приводами, типу — не така
форма банківської довідки (хоч до того кілька років
щокварталу була така), або
— вчора з’явилися додаткові вимоги... Чи регулятори знову розраховують обійтися фейковою прозорістю?
І лишити за собою у прямому й переносному розумінні хлібні місця, на кшталт
нескінченно «відміненої»
депутатської недоторкан-

❙ Французького виробника-інвестора пообіцяли захистити від беззаконня.
❙ А як щодо узаконеного шахрайства з виробниками українськими?
Олена ЯРОШЕНКО
Тарас Кутовий, міністр агрополітики, минулого тижня особисто зустрівся з французьким виноробом Крістофом Лакареном, щоб вирішити ситуацію зі знищеними виноградниками на
Одещині, де той орендує землю. Ця історія набула широкого резонансу кілька
тижнів тому. Нагадаємо: вирощені і доглянуті Лакареном виноградники впродовж кількох діб знищили місцеві селяни-пайовики, вважаючи, що зможуть заробити більше, ніж за попередніми договорами оренди. Одна з версій — селян
спровокувала на беззаконня третя сторона з грошима, зацікавлена розпорядитися по-своєму близькими до курортної
Затоки наділами. «Ситуація викликала стурбованість Володимира Гройсмана, в результаті чого з’явилося відповідне доручення розібратися з цим питанням», — написав очільник аграрного
міністерства на своїй сторінці у «Фейсбуцi», готуючись до особистої бесіди з
постраждалим інвестором. Розмова Кутового з Лакареном тривала більше, ніж
деякі міжнародні переговори на найвищому рівні — близько двох годин. «Вирішення проблеми я бачу в трьох площинах: розслідування з боку МВС, питання
компенсації втрат і питання коректності
оформлення земельних відносин», — написав Тарас Кутовий опісля.
Оскільки останнє питання в компетенції Мінагрополітики, міністр дав
відповідне доручення першому заступнику Максиму Мартинюку. «Ми готові
працювати над пошуком рішень, які будуть максимально ефективними. Сподіваюсь, істину буде знайдено», — цитує
свого міністра прес-служба Мінагрополітики.

А нам у контексті такої особистої
участі вищого керівництва в проблемах оренди (суборенди) землі хотілося
б з’ясувати наступне. Протягом останніх кількох місяців власникам паїв на
Полтавщині, Черкащині та інших чорноземних хліборобських зон активно
наярюють на мобільні телефони добре
поінформовані чемні люди, пропонуючи наперед оплатити оренду їхнiх паїв за
п’ятдесят-сто років наперед. Аби тільки
вони відмовилися продовжити договори
з аграріями, які вже тривалий час працюють і розвивають свої господарства на
цих землях. Знають ці «сірі чоловічки»
не тільки номери телефонів, прізвищаімена-по батькові своїх візаві, а й усі подробиці і терміни попередніх угод землевласників. І готові приїздити разом iз нотаріусами додому чи комфортно відвозити-привозити до будь-яких державних і
приватних контор, тільки б такі договори швиденько підписати. А паралельно
натякають тим самим агровиробникам,
з-під управління яких шматками висмикують орендовані паї: у вас же немає, як
у нас, вільних коштів, щоб оплатити одразу кількадесят років оренди? От і будете потім нам сплачувати щороку втридорога суборенду... Вам же все одно нікуди буде подітися зі своєю технікою і
виробничими потужностями... Активізація «сірих чоловічків» дивним чином
збiглася з кампанією Мінагрополітики
щодо лобіювання ідеї суборенди земель
як порятунку в очах міжнародних фінансових донорів. Вітчизняні інвестори
— вони ж сплачують не менші, а частіше
значно більші внески до бюджету, ніж
іноземні. Та й «соціалку» сільську зазвичай також на собі витягують. Може, варто було б пошукати істину і в цих заплутаних історіях «орендарів»? ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Реєструють стажерів SABIT

Латвія продовжить спiвпрацю

Спеціальна програма ділових стажувань SABIT
запрошує представників українських аграрних та переробних компаній взяти участь у навчанні. Під час
стажування увага приділяється спеціалізованій галузевій підготовці, вивченню концепцій західного менеджменту і принципів функціонування ринкової економіки. Навчання дозволяє отримати новий досвід
для підтримки економічного розвитку України та залучення іноземних інвестицій. SABIT надає унікальну
можливість підтримувати подальші ділові відносини
для успішної діяльності на світовому ринку. Стажери повертаються з практичною підготовкою, необхідною для реструктуризації підприємств і трансформації економіки в сучасну ефективну систему.
Програма SABIT розроблена в 1990 році в
міністерстві торгівлі США. Мета — сприяння економічній реструктуризації країн СНД. SABIT проводить стажування менеджерів середньої та вищої
ланки, вчених та інженерів країн СНД у малих, середніх і великих американських компаніях та недержавних організаціях. Стажування проходить за
різними напрямами. Детальна інформація за посиланням: http://www. sabitprogram. org/index. php?op
tion=calendar&Itemid=73

Латвійська та українська сторони зацікавлені в
активізації співробітництва у галузях лісового та рибного господарства, тваринництва та селекції, а також
розвитку кооперації.
Під час спільного засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного,
промислового та науково-технічного співробітництва
підписано відповідний протокол. Сторони домовилися сприяти розширенню двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, обмінюватись досвідом та інформацією щодо гармонізації законодавства
України до законодавства ЄС у галузі засобів захисту рослин та залишків пестицидів у частині нагляду,
контролю та інспектування, продовжувати консультації стосовно підготовки Національного плану сталого використання пестицидів та багаторічної Програми
моніторингу залишків пестицидів. Також існує багато
цікавих напрямів для спільних проектів у галузі органічного сільського господарства, формування переробних кластерів та тваринництва. За 10 місяців 2016
року товарообіг сільськогосподарської продукції між
нашими країнами становить $ 52,6 млн. Імпорт склав
$ 23,9 млн., експорт — $ 28,7 млн. Переважно експортувалась продукція рослинництва.
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УКРАЇНА І СВIТ

«Коли в тебе є зброя, ти дивишся на світ по-іншому...»
Харукі Муракамi
японський письменник

■ ЗБРОЯ

Наган у кишені українця
Закону про вільний продаж зброї ще немає, але наші співвітчизники
вже непогано озброєні
Ігор ВІТОВИЧ

Лобісти вільного продажу зброї
постійно нагадують про себе
як у Верховній Раді, так і в українських ЗМІ. Хтось належить
до їх групи з власної дурості чи
наївності — мовляв, наявність
вогнепальної зброї у хаті пересічного поїдача сала та борщу
захистить його родину від зазіхань грабіжників та інших осіб
з недобрими намірами. Але все
ж більшу частину лобістів вільного ринку зброї становлять
особи, які є агентами інтересів
кримінальних кіл. Скажімо, олігархів та інших представників
великого (кримінального чи
напівкримінального)
бізнесу,
злочинних рейдерських груп,
місцевих
удільних
владних
князьків та специфічних груп,
які контролюють нелегальний
бізнес, скажімо, видобуток бурштину. Всі ці владні, позавладні та взагалі кримінальні групи
пов’язує одне бажання — мати
власні кишенькові армії, які силою сприятимуть їхньому збагаченню.

Кому потрібен закон
про зброю?
Не є таємницею, що в Україні вже діють великі організовані групи осіб (переважно
молодого віку), які мають головним джерелом доходу бандитську діяльність на користь наймачів або ж підробляють собі
на проживання рейдерськими
нападами. Ці «тітушки» здійснюють на замовлення наймачів
рейдерські захоплення великих і малих підприємств, відбирають у селян і фермерів землі чи вирощений на цих землях
врожай, навіть виходять за гроші на фейкові «політичні» акції. Члени таких бандитських
угруповань мають наразі на озброєнні лише біти чи металеві
прути. Але мрія замовників —
мати власні армії «відморозків»
iз пістолетами та автоматами. І
цьому має посприяти закон про
вільний обіг зброї.
І представники чинної української влади, і представники
криміналітету в своїх аргументаціях, звичайно ж, посилаються на європейський та світовий
досвід, щоб підсилити у наївного населення довіру до таких
сумнівних пропозицій. Як приклад країн із вільним продажем зброї наводять, звичайно
ж, США та Швейцарію. І замовчують, що США збудували особи кримінального та авантюрного характеру, які захоплювали нові території у місцевого населення саме силою зброї.
Звідси й укоріненість американської традиції володіння
зброєю. Та навіть попри досвід
понад двохсотлітнього володіння американців зброєю уникнути нещасть не вдається. Стрічки новин щодня приносять із
Америки повідомлення про
трагедії, поодинокі чи масові,
спричинені вільним володінням зброєю.
У випадку Швейцарії поши-

❙ Найбільше вбивств iз вогнепальної зброї — в країнах Латинської Америки.
❙ Фото з сайта telegraph.co.uk.
реність зброї пов’язана не з агресивними нахилами цієї нації
заволодіти чужими територіями, а в бажанні вберегти власну. Власне, Швейцарська Конфедерація й існує вже 800 років
і є найстарішою країною планети саме тому, що її мешканці спромоглися напрацювати
ефективну систему захисту від
загарбників, зокрема і за допомогою зброї. В країні до цього
часу зберігається обов’язкова
військова повинність для всіх
громадян. Після демобілізації
з лав армії військовослужбовці забирають особисту зброю
додому, де зберігають її за чітко визначеними правилами. І
дістануть її лише у випадку,
коли уряд вирішить, що для
того настав відповідний момент. Виховна робота та висока свідомість громадян Швей-

сенали зброї у світі, результатами яких користуються уряди всіх країн світу, політики,
відповідальні за прийняття рішень, соціологи та активісти,
які займаються проблематикою наявності у населення невеликих арсеналів зброї. Організація відстежує національні та міжнародні ініціативи
(урядові та неурядові), форуми
та спеціалізовані проекти з поширення інформації про малі
запаси зброї. Вона також видає рекомендації та поради з
практичних заходів поводження з малими арсеналами зброї
та насиллям, які пов’язані з такими арсеналами. Рекомендації організації скеровані на підтримку урядів у їхній боротьбі за зменшення інцидентів iз
використанням наявної в руках населення приватної зброї.

не дивно, бо Америка є світовим лідером у цьому питанні —
на сто мешканців США зареєстровано у володінні 112,6 одиницi вогнепальної зброї. Всі наступні дані також наводяться у
співвідношенні кількості одиниць зброї на сто мешканців
країни.
Що стосується США, то тут
коментарі зайві. А ось те, що
другою країною світу за кількістю зброї в руках населення вже котрий рік залишається Сербія, є для нас певною несподіванкою. А може, й ні. На
100 сербів, включно з літніми
та немовлятами, припадає 75,6
одиницi зброї. «Повсюдна присутність вогнепальної зброї є
наслідком розпаду федеративної Югославії у 90-х роках минулого століття, пізніших громадянських воєн, як і само-

Україна займає середню позицію за кількістю зброї на душу населення серед своїх
сусідів, тож чи варто порушувати цей хиткий баланс на догоду лобістам сумнівних
замовників?
царії є запорукою, що наявна
в руках населення зброя використовується не за призначенням надзвичайно рідко. Нам
же навіть важко уявити всі ті
жахи, коли зброя опиниться у
власності українців, які не мають усталених традицій щодо
її зберігання та використання,
та й свідомість яких, визнаймо
чесно, є ще дуже далекою від європейської.

Де військові конфлікти,
там і зброя
Приводом для цих роздумів
послужив нещодавно оприлюднений звіт незалежної дослідницької організації Small
Arms Survey (у вільному перекладі «Огляд малих арсеналів
озброєнь») зi штаб-квартирою
у Женеві про стан iз приватним
володінням зброєю у різних
країнах світу. Організація займається дослідженням та поширенням інформації про малі ар-

В організації працюють міжнародні експерти з питань безпеки, політичних наук, юриспруденції, економічного розвитку,
конфліктних ситуацій та соціології. Ось чому висновки фахівців організації варті того, щоб
до них прислухатися, принаймні взяти до уваги.
У згаданому звіті за нинішній рік організації Small Arms
Survey містяться не стільки рекомендації, як суха статистична інформація про стан наявності вогнепальної зброї у населення в різних країнах світу. Суха статистика, яка дає
багато приводів для живих роздумів. А висновок звіту один:
тенденція озброєння різних націй світу перебуває на постійному підйомі.
Проблема контролю за
зброєю у приватному користуванні була доволі актуальною
під час цьогорічної президентської кампанії у США. Воно й

го закону про зброю, який вважають аж занадто ліберальним
за європейськими нормами»,
— так прокоментувала сербську ситуацію британська газета
«Телеграф». Газета нагадує, що
за звітом Small Arms Survey за
2012 рік, США мали показник
у 88,8, а Сербія — 58,2 одиницi
зброї на 100 мешканців. І всього за кілька років бачимо вже
зовсім інші цифри!
Причини мілітаризації населення Сербії цікаві й нам, оскільки в Україні також тривають воєнні дії. Але дані по Сербії також побічно свідчать, хто
був головним ініціатором балканських воєн. Порівняємо озброєність сербів iз їхніми колишніми «братами» по соціалістичному табору. Так, Македонія
(21,4) — 20-те місце світового рейтингу, Чорногорія (23,1)
— 21-ше місце, Хорватія (21,7)
— 25-те місце, Боснія і Герцеговина, яка зазнала найбільше

втрат від сербського націоналізму, (17) і 34-те місце, а Словенія,
яка опинилася найдалі від воєн
у зв’язку з розпадом Югославії,
на 45-й позиції списку з показником 13,5. МЗС Сербії раніше
цього року поширив заяву на
виправдання ліберального законодавства про володіння зброєю,
що кількість убивств iз вогнепальної збої 2015 року скоротилася на майже чверть у порівнянні з 2014 роком. Зниженню
злочинів сприяла низка заходів
поліції, у рамках яких на території країни конфісковано велику кількість нелегальної зброї та
амуніції. Зменшенню кількості
вбивств iз вогнепальної зброї також сприяла й дієва акція легалізації зброї, впродовж якої
поліція вилучила велику кількість нелегального арсеналу.
Окрім США та Сербії до
п’ятірки найозброєніших націй світу також увійшли Ємен
(54,8), у якому триває релігійно-громадянська війна, Кіпр
(36,4), де продовжується грецько-турецьке протистояння після військового втручання Туреччини 1974 року і розділення острова на турецьку і грецьку частини. Місця з шостого по
десяте за озброєністю населення посідають Саудівська Аравія
(35), Ірак (34,2), Уругвай (34,8),
Швеція (31,6) та Норвегія
(31,3).

Цивілізованіша країна —
менший арсенал
Десятка найбільш беззбройних націй світу виглядає наступним чином: Туніс (0,1, хоча
в цій країні донедавна тривала
громадянська війна), Тімор-Лесете (0,3), Соломонські острови
(0,4), Гана (0,4), Ефіопія (0,4,
хоча в країні діють антиурядові
повстанці), Сінгапур (0,5), Індонезія (0,5), Фіджі (0,5), Еритрея
(0,5, хоча й тут досить активні
антиурядові угруповання) та
Бангладеш (0,5, хоча в країні
присутня певна кількість ісламських екстремістів).
Варто зазначити, що кількість зброї в руках населення не
завжди пропорційна кількості
здійснених ним злочинів. Світовими рекордсменами вбивств
з вогнепальної зброї є (кількість
убитих на 100 тисяч населення): Гондурас (67,18), Венесуела (59,13), Гватемала (34,1),
Ямайка (30,72), Сальвадор
(26,77), Колумбія (25,94), Бразилія (21,2), Панама (25,11) та
Уругвай (11,52). Як бачимо, все
це — країни Латинської Америки та Карибського басейну, телесеріалами яких захоплюється частина українських телеглядачів. Тамтешні гарячі пристрасті насправді можуть бути
вбивчими в реальному житті.
І, нарешті, про мілітаризацію населення України. За даними звіту організації Small
Arms Survey, на 100 пересічних
українців припадає 6,6 одиницi вогнепальної зброї. Багато це
чи мало? Все пізнається у порівнянні, тому наведемо дані про
всіх наших сусідів: Білорусь
— 7,3; Росія — 8,9; Румунія —
0,7, Молдова — 7,1; Угорщина — 5,5; Словаччина — 8,3 та
Польща — 1,3. Висновок напрошується сам: цивілізованіша
країна — менше зброї. Україна займає якусь середню позицію за кількістю зброї на душу
населення серед своїх сусідів,
тож чи варто порушувати цей
хиткий баланс на догоду лобістам сумнівних замовників? ■
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Що ж це коїться, пся крев?!
Дестабілізацію політичної ситуації в Польщі місцеві ЗМІ
вже охрестили «Майданом у Варшаві»
Ігор ВІТОВИЧ

У Польщі з минулої п’ятниці не вщухають антиурядові демонстрації у Варшаві та інших містах країни, повідомляє сайт Польського радіо. Їх влаштували опозиційні парламентські партії на чолі з
«Громадянською платформою» («ГП»). До масових протестів призвели запроваджені обмеження
доступу журналістів до депутатів у парламенті з ініціативи владної партії «Право і справедливість»
(«ПіС»). Нововведення призвело до найбільшого політичного протистояння у країні-члені ЄС за
останні кілька років.

Вхід заборонено:
там сплять і їдять!
Обмеження
для
журналістів мають набути чинності з 1 січня 2017 року. Згідно з запропонованими змінами,
аудіо- та відеозйомка у польському Сеймі буде практично повністю заборонена. Тільки п’ять
обраних провладних телевізійних каналів зможуть вести прямі ефіри з парламенту, але навіть їхнім журналістам не дозволять вільно пересуватися
його будівлею. Всі інші ЗМІ матимуть змогу акредитувати щонайбільше двох парламентських кореспондентів, які працюватимуть у польському парламенті по черзі та без пристроїв
аудіо- та відеозапису. Інтерв’ю
з народними обранцями можна
буде брати тільки у визначеному місці, яке треба буде резервувати заздалегідь. Крім того,
єдиним місцем, де журналісти
зможуть вільно пересуватися,
стане прес-центр, який буде розташований... у сусідній будівлі. Вони зможуть слідкувати
за подіями у сесійній залі за допомогою трансляції, яка й нині
здійснюється в інтернеті.
Запровадження обмежень
роботи журналістів зробить
фактично неможливою незалежну роботу в парламенті,
а достовірної інформації про
події, які відбуваються у Сеймі, стане значно менше, зазначають критики. Раніше, наприклад, польським журналістам
удавалося фіксувати, як народні обранці голосували за своїх
колег, їли салат просто в залі засідань, показували непристойні
жести або спали під час засідань
парламенту.
Втілення планів «ПіС» стане не першим ударом по роботі
журналістів у Польщі. За інформацією міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», парламент
і раніше суттєво обмежував роботу ЗМІ. Так, за даними організації, нині журналісти мо-

жуть пересуватися лише окремими зонами будівлі парламенту. «Засобам масової інформації
будуть систематично перешкоджати незалежно документувати та критично стежити за роботою уряду і парламенту», — заявив глава організації Крістіан
Мір iз приводу запланованих
нововведень.
Правозахисники вказують
на те, що стаття 61 Конституції
Польщі передбачає право громадян на «доступ до засідань
колегіальних органів державної влади, які були обрані на
загальних виборах» так само,
як і «можливість робити аудіота відеозаписи таких засідань».
Польський омбудсман з громадянських прав Адам Боднар також заявив, що журналістам
має бути забезпечено право доступу до інформації.

Бунт чи «хуліганський
дебош»?
Відтак у п’ятницю, 16
грудня, понад 20 польських
ЗМІ бойкотували засідання
Сейму на знак протесту проти
обмежувальних заходів. Вони
день не публікували фотографій політиків та виходили з
порожніми шпальтами. Увечері 16 грудня тисячі протестувальників перекрили виходи з будівлі парламенту, скандуючи: «Конституція!», «Вільні ЗМІ!» і «Ви не вийдете звідси
до Різдва!» Поліція застосувала
сльозогінний газ, відтісняючи
демонстрантів від Сейму.
Пізніше близько 30 опозиційних депутатів заблокували
роботу нижньої палати Сейму на
знак солідарності з журналістами, а також проти голосування
за держбюджет на 2017 рік, вважаючи його в даних умовах незаконним. У результаті ухвалення бюджету відбулося в іншому
залі. Таке голосування — за стінами головної зали — відбулося в Польщі вперше по тому, як
було повалено комуністичний
лад 1989 року.

❙ Минулих вихідних Польща не відпочивала, а бунтувала.
Лідер «Громадянської платформи» Ґжеґож Схетина анонсував, що протест його політичної сили у Сеймі триватиме до
запланованого на 20 грудня засідання Сенату. Шеф найбільшої опозиційної партії переконує, що протест — «це питання символічної присутності і
незгоди з політикою та способом керування Сеймом, які демонструє спікер Сейму Кухцінський». Ґжеґож Схетина
додав, що «ГП» також не сприймає «силових рішень», коли
вночі поліція прокладала дорогу депутатам «ПіС», які покидали парламент. Голова «ГП»
закликав виборців прийти під
Сейм 20 грудня. «Ми чекатимемо на них і доводитимемо,
що все те, що вчора відбувалося в Сеймі і що, ймовірно, діятиметься у вівторок у Сенаті, є нелегальним», — сказав Ґжеґож
Схетина.
Інша опозиційна партія
«Сучасна» вимагає скликання додаткового засідання Сейму і повторного голосування за
бюджет. Про це повідомила депутатка від цієї партії Йоанна
Шмідт. «Сучасна» вимагає допустити до голосування всіх депутатів, а також повернути попередні повноваження журналістам у парламенті. Тимча-

сом депутат правлячої партії
«ПіС» Яцек Сасін закидає опозиції спробу паралізувати парламент. Виступаючи в студії
Третьої програми Польського радіо Яцек Сасін вину за заворушення у Сеймі скинув на
депутатів «ГП» і «Новочесна»
(«Сучасна»). На його думку, в
п’ятницю стався, як він висловився, «хуліганський дебош».

Майдан по-варшавськи
У суботу, 17 грудня, масові
протести тривали. Водночас
«ПіС», також у суботу, провела у Варшаві мітинг на захист
уряду. Учасники провладного мітингу нападали на журналістів (зокрема, Польського
телебачення), які його висвітлювали. Перші напади на журналістів були зафіксовані ще в
п’ятницю.
Цього ж дня після вечірніх
«Новин» TVP зi спеціальним
зверненням до народу виступила прем’єр-міністр Беата Шидло. Дії протестувальників у
ефірі TVP Info розкритикував
віце-спікер Сейму Ришард Терлецький. Він вважає, що це продовження дій опозиції, які мали
місце у п’ятницю, коли в Сеймі
було заблоковано трибуну.
Намагаючись знизити градус конфлікту, президент Поль-

щі Анджей Дуда в неділю зустрівся з провідниками опозиції.
Дуда доручив зробити правничий аналіз засідання Сейму минулої п’ятниці. Вчора зранку
польський президент мав окрему зустріч iз керівництвом
правлячої партії «ПіС», а пообіді провів спільне засідання з
представниками влади й опозиції у намаганнях стабілізувати
ситуацію в країні.
Конфлікт уже вийшов за
межі національних кордонів.
14 грудня ситуацію в Польщі
обговорював Європарламент.
Йшлося не лише про наступ на
свободу слова, а й тиск на Конституційний суд, який правляча тепер партія намагається
зробити підконтрольним собі,
та ситуацію зі станом свобод у
Польщі взагалі. Європа дуже
негативно ставиться до дій партії «Право і справедливість»,
керівництво якої взяло на озброєння примітивний націоналізм зразка ХІХ століття, всі
провини за негативні тенденції в країні покладає на «попередників». Спалахи крайнього
націоналізму в суспільстві, якто нищення українського прапора у Варшаві чи провокація у
Перемишлі, також є наслідком
підбурювання антиукраїнських настроїв крайніми націоналістами з лав «ПіС». До речі,
«попередники» з «ПО» намагалися перенести обговорення ситуації в Польщі європарламентарiями на наступний рік, а
«ПіС» узагалі виступала проти
подібного «втручання у внутрішні справи».
Дії польської опозиції координує «Комітету захисту демократії» (КЗД) на чолі з Матеушем Кійовським. Учора протести в Польщі тривали. Матеуш
Кійовський закликав небайдужих прийти у вівторок, тобто сьогодні, під будинок парламенту. Польські ЗМІ вже охрестили останні події «Майданом у
Варшаві». ■

■ ВТРАТИ

«Чудова дівчина» з Будапешта
Померла голлівудська легенда Жа Жа Габор
Олег БОРОВСЬКИЙ
Американська акторка та світська
дама угорського походження Жа Жа
Ґабор померла у 99-річному віці у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті був серцевий напад, повідомив князь фон Анхальт, дев’ятий чоловік Габор, за якого вона вийшла заміж 1986 року.
Ґабор народилася в Будапешті 1917
року в родині угорського офіцера і місцевої єврейки Янсі Тілеман. Після смерті батька її мати вдруге вийшла заміж за
угорського графа Едмунда де Сігеті.

Після здобуття титулу «Міс Угорщина» 1936 року Габор розпочала
свою сценічну кар’єру у Відні. До США
еміґрувала 1941-го, де дебютувала в
кіно 1952 року в комедії «Ми не одружені». Знялася у 64 фільмах. Молодші шанувальники кіно могли бачити її
вже в епізодичних ролях у пізніших iз
цих фільмів, зокрема комедії «Голий
пістолет 2 1/2» (1991) та стрічці «Жах
на вулиці В’язів ІІІ» (1987). Але свої
кращі ролі вона все ж виконала раніше
у фільмах таких велетів світової кінорежисури, як Джон Х’юстон чи Орсон
Уеллс. Також вона брала участь у чис-

ленних виставах та телевізійних програмах.
Бурхливе особисте життя та схильність до гучних скандалів дозволили
актрисі зберегти свою популярність
незалежно від перипетій кінокар’єри,
яка не завжди була вдалою. Тож у світі
була більше відомою не стільки своїми досягненнями в кіно, а як «світська
левиця», яка оберталася у вищих колах суспільства. Вона була прототипом сучасних суперзірок Голлівуду. Її
називали «чудовою дівчиною з Будапешта».
Ґабор виходила заміж дев’ять разів,
одним із її чоловіків був готельний магнат Конрад Хілтон, власник мережі розкішних готелів. ■

❙ Жа Жа Габор.
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■ СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

«Ліве крило» жлобства
Явище совкового прагматизму: «сучасна архаїка»
Яна ЛАДОМСЬКА

Дивовижно, але зараз в українському соціумі аж занадто
тих світоглядних «індикаторів»,
які засвідчують бажання значної
його частини не те що отримувати прибуток, а й наживатися
за рахунок «вічно живих принципів» радянських людей, — а
чи бувають такі люди «колишніми?» «Радянська людина»
як «професійний споживач»
та «безплідний розпилювач»
усіх цінностей — від духовних
до матеріальних — явище, на
жаль, стале за наших часів.

Той, що живе з країною
«паралельним кіно»
Для совкового прагматика
символами та ритуалами особливого штибу є його горда-пихата-бундючна здатність виживати в горнилі будь-яких
катаклізмів, одночасно перебуваючи у полоні своїх та масових ілюзій, що насправді він є
осторонь буремних історичних
подій та навіть економічних
зламів у країні. Він намагається
жити з країною «паралельним
кіно», — але аж ніяк не реальним життям, — і це, вочевидь,
«тарганяча карма» громадянина, який не бачить суперечності
між своїм призначенням як належного до світу людей і агресивною безпорадністю хітонового паразита «на піку пристосуванства».
Чи наявність у суспільстві
«совкових прагматиків» гальмує його розвиток? Може і гальмувати, адже совковий прагматизм є відтворюваним міжпоколіннєво. І серед молоді цілком багато людей, не обтяжених
соціальною відповідальністю,
готових продати здатність жити
реальним життям за гарантований соціальний «пайок» від держави.
Молоді совкові прагматики змалку планують, як житимуть самостійно, — як тільки
по смерті батьків звільниться
квартира і можна буде впустити до «зайвих» кімнат квартирантів, — і це буде «життя рантьє». Соціальний інфантилізм
характерний не тільки для таких «надміру юних» громадян,
а й для їхніх дідусів та бабусь.
Щодо цінностей — совковий прагматик не схильний до
об’єднання з іншими людьми,
натомість схильний до нагромадження всілякого світоглядного непрацюючого та непродуктивного непотребу в стилі
«хлам-тек», і мріє мати за собою
цілу «скатертину-самобранку»
цих «антицінностей». Адже всі
цінності — від духовних до матеріальних — совкові прагматики над усе воліють екстенсивно проїсти — діставши хоча би
користь 1:1 («один до одного»
— скільки вклав, стільки ж і отримав), — таким чином проїв і
з’ятрив себе Радянський Союз.
З одного боку, Радянський Союз
довів цим фіналом свою невідтворюваність у раціональних
реаліях сучасності. Проте його
духовний спадок означає страхи великої маси населення, притаманні їм внутрішньоутробну обивательську обережність,
пристосуванство, — і ці феномени «агресивної обережності»,
«хамського опікування» при-

❙ Совкове мислення з мізків деяких українців навіть кувалдою не виб’єш.
наймні своєю родиною, а не оточенням, агресивне нав’язування
оточенню злочинної соціальної
пасивності насправді є злочинною безвідповідальністю великої частини суспільства за його
долю. І це — зрадництво. У тому
числі й щодо сучасної історії. Це
і є та сама «зрада» і «нас зливають», — коли сірі, як картопля,
людці долучені до визначення
долі цілих генерацій. При цьому об’єктом їхніх страхів та неприйняття насправді є герої нашого часу. Крім того що совкові
прагматики агресивно-боягузливі, вони ще й відверто демонструють «лушпайки зі свого картопляного мундира», — вони
нав’язливі, схильні до огульного засудження найкращих людських чеснот, ними за життя
незвіданих, і вони дійсно шкодують за тим, що за їхнє зловтішне пліткарство перед телеекранами, коли в них «рука на
пульсі», держава не платить їм
грошей...
Усе життя совкові прагматики проводили життя паразитів
і не вміють працювати. За нових умов вони ніколи не будуть
гнучкими.
Явище совкового прагматизму можна визначити як «ліве
крило жлобства».

Діяти собі на шкоду, накладаючи на себе абсурдні обмеження, совкові прагматики звикли,
це для них своєрідна збочена
«психогігієна». «Захворіла —
лікар приписав ліки, — в аптеці
біля будинку виявилося дорого,
— поїхала на інший край міста,
де продавали дешевше, — а тут
пустилася злива, — на «маршрутці» вирішила заощадити, —
довго йшла до трамвая, — тепер
я ще й сильно застуджена, — і
до всього тепер лікар рекомендує стаціонар. А все через те,
що у відлигу я не люблю їздити
на автівці, та ще й по недорогі
ліки. Так завжди відбувається:
зранку я не за кермом — і цього
дня запускається просто «бунт
речей».
2. Заощадження на власному здоров’ї та працездатності, — а як припече, то й використання чужих коштів та
«вливань» чужого душевного
ресурсу собі на користь — перетікання чужого соціального капіталу на користь «себе бідного/
вбогого», — заради цього совковий прагматик бавитиметься
із власним життям у «російську рулетку». «Халява» — «ідефікс» совкового прагматика.
Наприклад, 50-річний таксист-сторож (а совковий праг-

ло так, наче вони поховали його
раніше, аніж він помре, адже
замість навідувати у лікарні, розраховували, за яку суму
вигідніше продати його холостяцьку «хрущовку»... Прозріла сусідка-чиновниця «просто
по-людськи» поговорила з лікарями, аби вони використали
якісь правові важелі для того,
щоб знавісніла сімейка хоча би
аліментами взяла участь у лікуванні свого «глави». І на четверту добу, коли стало зрозуміло, що дядько все ж таки вижив усупереч догляду і недогляду, до його лікарняної палати
з’явився син — із лотком олів’є
з супермаркету.
Добра сусідка більше не вітається з цією родиною — і підозрює, що є їхнім «класовим
ворогом». Син ще нескоро «промотає» батьківську квартиру,
як той свого часу «промотав»
дідову крамницю...
Висновок iз цієї історії вона
зробила простий: «Наші люди
ще самі не знають, чого вони
хочуть, — а їм уже всі й усім
зобов’язані».
3. Совковим прагматикам
притаманне бажання сповідатися перед сторонніми людьми
заради нікому не потрібних самовиправдань, із демонстрацією

Усе життя совкові прагматики провадили життя паразитів і не вміють працювати.
Як його впізнати?
Совкові прагматики характеризуються усталеним набором світоглядних якостей.
1. Висока базова недовіра
совкових прагматиків до світу.
Нормальні морально здорові
люди визнають, що життя ширше відомих їм меж. Тому вони
мають відчуття щирої цікавості
до «правильного» людського
світу, аж до відчуття родинної
спорідненості з ним, — особливо за екстремальних умов, у
яких перебуває Вітчизна під час
національно-визвольної війни
за свою незалежність. Совкові
прагматики завжди малюють
між собою й усім «зовнішнім»
формальні та штучні перепони і перебувають усередині особистого «циркуляра», — навіть
коли накладають цим на себе
обмеження власних прав.

матик завжди хизується купою некваліфікованих робітпідробітків), раптово діставши
ішемічний інсульт, «героїчно» звільнив від піклування
про себе — в умовах жахливої
районної лікарні, — свою родину, ризикнувши «довіритися у
горі» сусідці-дрібній чиновниці з мерії, «оскільки вона є відповідальна влада». Поки чесна
і «некорумпована» сусідка подружньому допомагала хворому подолати перші три дні тяжкої недуги, організуючи на місці «всю медицину» йому та всій
палаті інсультників, виявилося, що дружина хворого, «професійна нероба», вкупі із сином-студентом, за чиє навчання
університету сплачував недоріка-батечко, виявили бажання
«спустити главу родини просто зі схилу років», — вигляда-

власних юродивих моральних
«язвищ»: «Люди добрі, самі ми
— завжди і повсюдно — «не мєстниє!» — для того, аби дістати
зиск навіть на своєму безголів’ї
і перекласти відповідальність
на когось за свої дії та бездіяльність. Передовсім — відповідальність фінансову, якщо на
юродстві можна щось «заробити» або випросити, — як «належну субсидію». До цього «набору «нечеснот» належить і спекулювання на колишніх надто
сумнівних досягненнях.
«Зворотнім боком» «культури бідкання» совкових прагматиків виступає самовихваляння. Совкові прагматики хизуються тим, що вклали у справу мало, а то й нахалтурили, а
дістали несподівано великий
куш. Їм невтямки, що вихвалятися означає виправдовува-

тись. Насправді 90% роботи
совкових прагматиків становлять «понти». Решту 10% — дешеві «відкриття», як-от осяяння чиновників: «Чи не краще не
тримати половину населення на
субсидіях, а спробувати сплачувати людям за роботу належне,
відповідно до їхнього внеску до
економіки?»...
Наявність у соціумі волонтерів узагалі заважає совковим
прагматикам грати із соціумом
у покер за шаховою дошкою.
4. Совкові прагматики як
клас тавровані належністю до
культури бідності. Їм нецікава
історія, культурні події проходять повз них, у них немає інтересів, окрім потреб виживання.
І як тут не згадаєш прислів’я:
«Чого бідний — бо дурний, а
дурний — бо бідний». Казенні
стосунки з оточенням совкових
прагматиків засвідчують їхню
напрацьовану бездуховність. У
таких людей «дефіцітарна свідомість». Її основний постулат:
хизуючись, одночасно обмежувати себе в чому тільки можна.
У традиції «духовного совка» доброю людиною вважається людина «ніяка» і безхребетна, а то й безпомічна, якій ведеться гірше, аніж самому совковому прагматику, і потрібна
така нездара в оточенні останнього, аби виливати їй на голову
своє зловтішне співчуття. На це
в наших ЗМІ працює ціла «токшоу-індустрія зловтішності»,
яка не приводить ні до яких суспільно корисних результатів, а
слугує винятково задля того,
аби совковий прагматик тішився, прораховуючи, що йому ще
не так погано ведеться у своєму
неситому житті, аніж, скажімо,
зґвалтованим у родині дітям або
жертвам маніяка...
5. Політична невизначеність
совкових прагматиків означає
їхню справжню агресивну дезорієнтацію. Саме вони бояться вояків добробатів (бо у тих,
на їхній погляд, «передоз мужності»). У самих совкових прагматиків стосовно Батьківщини
превалює почуття «пристойної
ненависті». Совкові прагматики «не стидаються» газетних
кліше на свою адресу, таких, як
«маленький українець», цілком
свідомо долучаючи себе до «пересічних» людей, «яким положено» — хоча і не належить».
Цілком«совково-прагматичними» є демагогічні збурення у
середовищі гуманітарних наук,
коли раптом хтось із «суспільствознавців без кордонів здорового глузду» візьме та й понесе на язиці якийсь антипатріотичний абсурд у «антинауковій
дискусії» на півсвіту, — так поводяться люди, від яких нічого
не залежить узагалі, у тому числі й у стані суспільного світогляду, — і це засвідчує, на жаль,
факт, що професійна спільнота
науковців-суспільствознавців
не склалася, тому що дозволяє
полярні моральні шкали в оцінюванні суспільства. У чому
тоді тут наука із притаманними їй підходами?
Можемо оцінити лише совкову безвідповідальність наукового загалу за створюваний
усередині нього «продукт», —
і якось уже не шкода цей «вчений люд» за те, що «вони —
бюджетники». Адже який суспільний лад обстоюють — такі
й уроки від нього отримують.
А люди, які живуть активним життям і створюють сучасність, — ніколи ні про що не
шкодуватимуть, адже їхній свідомий вибір не передбачає жертовності. А передбачена вона
винятково для «закланних»
совкових прагматиків. ■
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■ ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Малий Богдан вчинив по-чоловічому
Хлопчику, який на Дніпрі врятував двох дівчаток, потрібна допомога
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

І школяр Богдан Волик, який не побоявся кинутися у воду і витягти з Дніпра 8-річну дівчинку, і
черкаські рятувальники — Сергій Тимчук, Микола

Незвичайна прогулянка
«Богдан любить гуляти біля Дніпра й на самоті милуватися природою», — розповідає «Україні молодій» його бабуся Алла Чеховська.
І додає: так було й
того разу, коли він побачив, як двоє дівчат збираються
прогулятися
кригою. Він порадив їм
цього не робити. Але дівчатка не послухалися,
і за мить він побачив та
почув, як вони провалилися в ополонку і благали про допомогу.
Богдан тут же викликав рятувальників. І поки
вони їхали, він самотужки витягнув з ополонки
одну з дівчат, котра борсалася у воді ближче до
берега. Інша дівчинка
була у воді далеченько від
суші й з усіх сил трималася руками за край ополонки. Лід там був дуже
тонкий, тож Богдан розумів, що допомогти їй
зможуть лише професійні рятувальники.
За словами Костянтина Проценка, речника
Управління ДСНС у Черкаській області, коли інформація про двох малолітніх дівчат, які провалилися під кригу,
надійшла до оперативнокоординаційного центру,
то на місце події було терміново спрямовано черговий караул другої пожежно-рятувальної частини, водолазів та всю
зміну оперативного відділу управління.
«Другу дівчинку,
яка перебувала у воді за
20 метрів від берега, з
крижаної купелі витягли вже рятувальники»,
— розповідає Костянтин
Проценко.
Новина про двох
врятованих школярок
розійшлася Черкасами
швидко.
«Щойно на Дніпрі,
в районі пляжу «Живчик», врятовано двох дітей. За попередньою інформацією, їм близько
8 років», — написав у
«Фейсбуцi» пан Костянтин. Юного рятувальника Богдана Волика він
називає сміливцем.
«Героєм, який узяв
участь у порятунку малих, був не дорослий чоловiк, а школяр, учень
черкаської школи № 21.
Справжнiй чоловiчий
вчинок! Дякую тобі, Богдане», — не приховує
емоцій пан Костянтин. І
зазначає, от, дійсно, для
врятованих дітей вiн був
даний Богом.

Усі мужні рятувальники
«За хвилюваннями
щодо стану здоров’я вря-

тованих дівчаток якось
випали з поля зору рятувальники, які, кинувшись до холодної води,
пробивалися крізь крихкий лід до другої дівчинки», — веде далі Костянтин Проценко.
Він каже, що першим
у воду кинувся старший
пожежник Сергій Тимчук. Проте, пробивши у
кризі половину відстані,
у рятувальника через холод та судоми почали відмовляти ноги. Помітивши, що він зупинився і
став завалюватися на бік,
до нього на допомогу кинулися одразу двоє офіцерів — старший помічник начальника оперативної зміни Олександр
Запрягайло та його помічник Микола Євдокімов.
«Поки Євдокімов, підтримуючи товариша, допомагав Тимчуку повернутися на берег, Олександр Запрягайло продовжив бити власним тілом
кригу на шляху до шокованої дівчинки, яка вже
ледве трималася побілілими пальцями за краєчок криги», — зазначає
Костянтин Проценко.
Він говорить, що останні метри до дитини підполковнику довелося долати вже уплав, адже глибина там сягала майже 3
метрів. Діставшись до дівчинки, Олександр зумів
підхопити її, коли вона
вже йшла на дно, й одягнути на неї рятувальний
круг. Витративши на це
останні сили, у нього ще
вистачило духу крикнути
у бік берега:«Витягайте!»
Тож, наголошує речник Управління ДСНС в
Черкаській області, рятувальника разом із виснаженою дитиною, яка
втратила свідомість, за заздалегідь прив’язану мотузку витягли на берег.
Обох дівчаток, уточнює він, було передано до
рук лікарів «швидкої». З
діагнозом «переохолодження» їх госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні. А
намоклих учасників рятувальної операції за медичними показниками
було знято з чергування.
Усі вони відмовилися від
госпіталізації і поїхали
по домівках. Таке щасливе завершення цієї історії
від Святого Миколая, якого в народі недарма називають Миколою-чудотворцем.

Богдан Волик має
проблеми з зором
Наразі обоє дівчаток —
Марина та Дарина — почуваються добре. І безсумнівно те, що все своє життя вони пам’ятатимуть

Євдокімов та Олександр Запрягайло, який пробивався крізь лід до другої дівчинки, ризикуючи
життям, — справжні герої. Мужністю Олександра
Запрягайла черкащани розчулені особливо. Адже
цей рятувальник зумів підхопити дитину, коли
вона вже йшла на дно.
про зимовий день 2016
року, який став другим
днем їхнього народження. Завдяки мужності
черкаських рятувальників і сміливого підлітка
Богдана Волика, який волею долі проходив неподалік у ту мить, як вони
провалилися під лід.
Тепер, коли у двох черкаських родинах радіють
від благополучного порятунку їхніх дітей — Марини та Дарини, хочеться сказати про те, що допомога потрібна самому
Богдану. Хлопчик потребує операції на оці. Тож
«Україна молода» оголошує збір коштів для такої
доброї справи.
«Ми будемо дуже вдячні всім добрим людям, які
нам допоможуть», — говорить бабуся Богдана —
Алла Чеховська.
Бабуся виховує Богдана з 8 місяців. Так склалося у житті цього хлопчика, що він росте без
батьків. Богдан для Алли
Василівни — внучатий
племінник. Вона стала
його опікуном.
Без ока Богдан залишився у дитсадку, коли
його вдарив одноліток.
Відтоді він не бачить на
ліве око.
«Я коли почула від лікаря, що дитина не бачить, трохи не знепритомніла», — зізнається пані
Алла.
І додає, згодом пішло відшарування сіткiвки, тож в Інституті очних
хвороб і тканинної терапії
ім. В.Філатова онуку зробили косметичну операцію.
У 2008 році 6 тисяч
гривень на ту операцію,
до її пенсії та до пенсії її
чоловіка Олексія Васильовича, назбирали колеги, сусіди та друзі.
Лікарі,
наголошує
Алла Василівна, повідомили, що око ніякої функції не виконує. Коли будуть кошти, обіцяли поставити скляне.
«Але ж скляне око,
так мені пояснили, поки
він росте, треба міняти
кожні півроку», — зазначає Алла Василівна. Вона
каже, Богдан — хлопчик
активний, любить плавати, пірнати і якщо око намокне, то може випасти. І
тоді дитина буде ходити з
діркою в оці.
Поки Богдан був меншим, розповідає його бабуся, операцію ще можна
було відтягувати. А зараз
йому майже 14 років, наголошує вона, тож «прийшов час робити операцію». Та тільки де взяти
на це кошти?
Ще кілька років тому
вона пробувала проси-

ти допомоги в черкаської
влади. І в міської, і в обласної. Але у чиновників
була одна відповідь, мовляв, ви ж одержуєте соціальну допомогу…
Жінка каже: за кордоном ставлять силіконові
очі з лазерною підшивкою. Таке око не відрізниш від справжнього. І
його ставлять на 10 років.
Але скільки коштує така
операція, вона не знає.
Алла Василівна говорить, що Богдан нині не
ходить до школи. У нього індивідуальне навчання. Після того як однолітки почали обзивати його
«однооким» та «піратом»,
вона змушена була відгородити його від знущань.
«Навіть мене не соромилися, кричали Богдану, «Пірат, а що в тебе з
оком?», — пригадує Алла
Василівна.
У хлопчика є кілька
друзів, але він часто любить бувати на самоті. Як
було тоді, коли побачив,
що під лід провалилися
дві дівчинки.
Тепер Богдан зізнається, що так злякався за
їхнє життя, що забув і про
себе. Кинувся у воду, не
роздумуючи. Навіть свій
мобільний телефон замочив. Тепер він не працює.
Кажуть, батьки врятованих дівчат — Марини
та Дарини, подякували
Богдану за його сміливий
вчинок. Обіцяє його відзначити і черкаська міська влада. А ще — самі рятувальники. А черкаська

❙ Юний черкаський рятувальник Богдан Волик потребує
❙ підтримки всіх нас.
патрульна поліція, котра
допомагала швидко доставити дівчаток до лікарні, вже оголосила, що завдяки спонсору придбали
для Богдана цінний подарунок. У «ФБ» організувалися і небайдужі черкащани, вони збираються
гуртом придбати для хлопчика мобільний телефон.
Замість того, який він замочив, коли рятував дівчинку.
«Я горда, що маю такого онука. Мені приємно, що люди, які тепер
мене зустрічають на вулиці, дякують, що ми виховали такого чуйного і
сміливого хлопчика», —
зізнається бабуся Богдана — пані Алла.
Вона хвалиться, що у
своєму будинку онук завжди допомагає літньому
чоловікові з милицями, і
мамі з візочком. А позаторік виніс на берег дів-

чинку, коли в неї судома
ногу звела. Вже цього літа
зняв iз 15-метрового дерева чиюсь кішку, котра
там нявчала.
Бабуся називає Богдана чуйним, жалісливим
хлопчиком, який ніколи
не пройде повз того, хто
потребує допомоги
Якщо ви можете і бажаєте допомогти маленькому черкаському рятівнику Богдану Волику, то
кошти можна перераховувати на картку «Приватбанку» — 5168 7420 2267
2210 (Чеховська Алла Василівна).
Алла Василівна говорить, що це та картка,
на яку вона одержує державну соціальну допомогу з інвалідності Богдана. І обіцяє відзвітувати
за кожну копійку. А «Україна молода» слідкуватиме за долею Богдана Волика й надалі. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплату на «Україну молоду»
продовжено до 26 грудня
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
В умовах постійного зростання цін на все і
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи
зменшуємо передплатну вартість «України молодої» у 2017 році.
Оформити передплату на «Україну молоду»
можна:
— у відділеннях поштового зв’язку;
— в операційних залах поштамтів;
— у пунктах приймання передплати;
— на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на
рік — 4 грн. 00 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТРАДИЦІЇ

«Казка — свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячого мислення й мови».

Василь Сухомлинський
український педагог і письменник

■ ЗУСТРІЛИСЯ—ПОГОВОРИЛИ
Ніна РОМАНЮК,
Волинська область

Донька прийшла з садочка, куди щойно відвела внука, і аж сяє
від радості: «Нам цього року пощастило! Ми будемо зайчиком.
А інші матусі за голову хапаються. Уявляєш, хлопчикові треба
знайти костюм лемура, а його ніде немає в прокаті. Дівчатка будуть взагалі японками, танцюватимуть із віялами. І хто їм ті сценарії свят пише?!» Та ж XXI століття за вікном! Скільки вже можна зайчиків, ведмедиків, сніжинок? Вони справді інші, діти цього
століття. Їм перед cном не читають і не розповідають казок, бо
батькам ніколи. Вони засинають, обiймаючи не книгу, а планшет,
бо ця іграшка стільки часу батьківського економить, що ті ладні
на неї молитися.
У сьогоднішніх дітей геть інші персонажі, на яких вони хочуть бути
схожими. Тому в магазинах — бум на спайдерменів, ніндзя, суперменів, фіксиків та інших мультяшних героїв. Мій п’ятирічний
онук конструює з картонної коробки не що-небудь, а машину часу
й постійно тримає всіх домашніх під поліцейським прицілом. Та
коли інколи перед сном видається розповісти казку про Телесика,
Козу-Дерезу чи Оха — слухають усі троє моїх хлопців, від старшого до найменшого, аж подих затамовують. По телевізору такого сьогодні не показують. Виходить, не заіржавіли наші старі
казки. Нещодавно на сцені Волинського театру ляльок з’явився
«Солом’яний бичок» — і в театрі знову аншлаг! Хоча на будь-яку
недільну виставу цього театру купити квитки непросто. У його репертуарі завжди багато постановок за мотивами народних та авторських казок. Як сприймають cьогодні маленькі глядачі казку?
Запитала про це в Данила Поштарука, заслуженого діяча мистецтв
України, заслуженого діяча культури Польщі, директора і художнього керівника Волинського академічного театру ляльок. Хто-хто,
а він це точно знає. Бо вже понад сорок років керує цим театром,
тобто з перших днів його заснування. Факт, до речі, теж унікальний, може, навіть гідний книги рекордів. І на його виставах виросло не одне покоління волинян.

«Солом’яний бичок»,
а не покемони
■ Даниле Андрійовичу, ви
маєте з чим порівнювати. Чи
достукується до сердець сучасних малюків стара казка?
— Звичайно, достукується. Діти є діти, вони сприйматимуть те, що їм запропонуєш
слухати і дивитися. Нещодавно київська група поставила на
нашій сцені «Солом’яного бичка». І діти так усе розуміють,
так сприймають! А саме фольклористику, оті одвічні витоки:
солома, в’язанки, обжинки. Все
це дуже цікаво. Напевне, це на
генетичному рівні передається.
Ну а покемони — вони теж на
них реагують, але в нас такого
типу вистав немає. Ми не боїмося бути не сучасними, хоч у
деяких виставах щось осучаснюємо, можемо щось цікавеньке підкинути. Та віддаємо перевагу класиці. Тому в нашому
репертуарі — «Пан Коцький»,
«Лисичка-Сестричка та ВовкПанібрат», «Іванко-Дивосил»,
«Котигорошко», «Підкова на
щастя» за казками Івана Франка, яка справді стала для нас
щасливою. Вона принесла перемогу театру в багатьох конкурсах і в Україні, і за кордоном.
Є й світова класика: «Кіт у чоботях», «Попелюшка», «Снігова королева», «Русалонька»,
«Стійкий олов’яний солдатик»,
«Кресало», «Віні Пух та всі, всі,
всі» і багато інших. Маємо дві
вистави за Лесею Українкою —
«Лісова пісня» та «Як горобчик
розуму шукав» за мотивами її
казки «Біда навчить». Поставили виставу «Тарас» за мотивами тетралогії Богдана Стельмаха. Ми першими в Україні поставили навіть колись забороненого Олександра Олеся.

Дід Панас як актор
народжувався в Луцьку
■Сьогодні
мало хто вже
пам’ятає, що легендарний дід
Панас, який майже чверть
століття щовечора приходив
iз телеекранів до українських
малят зі своєю вечірньою казкою, чотирнадцять років пра-

цював у Волинському обласному музично-драматичному театрі. Вам пощастило ще бачити
його в театрі. На вашу думку, в
чому феномен образу діда Панаса, на казках якого теж виросло
кілька поколінь українців? Він
протримався на телебаченні з
1966-го по 1984 рік!
— Я прийшов у Волинський драматичний театр у
1955-му
сімнадцятирічним
хлопцем відразу після школи й
ще застав Весклярова. До Києва його забрали в 1959-му. Петро Юхимович належав до того
покоління акторів, яке не мало
спеціальної театральної освіти,
але з цих людей пізніше творили теорію театральну й підручники, за якими й досі вчать акторів. У них талант був від Бога.
І мені пощастило бачити й навчатися в таких акторів. Вескляров володів дивовижною енергетикою, яка йшла від нього до
глядача. І діти навіть по той бік
екрана це відчували. Він віддавав себе акторству повністю. Тепер таке рідко зустрінеш. Дуже
любив ходити на базар. Піде,
сяде з бабусями, щось говорить.
Дядько картоплю продає — з

❙ Данило Поштарук.

«Ми бідні економічно,
надзвичайно
Директор Волинського театру ляльок Данило Поштарук —
про силу казки, знайомство з дідом Панасом
та театральні знахідки творах Лесі Українки
Вескляров. І коли ми не знали,
що кияни вже поїхали, то, дивлячись на сцену, не могли вгадати, хто грає: Бучма чи Вескляров?
■ Він був веселий чоловік,
компанійський?
— Був малослівний і не душа
компанії, як кажуть. Хоча пожартувати любив. Але жартував серйозно, ніколи не було посмішки на обличчі. Анекдот той,
здається, двадцять разів уже чув,
але коли його розказував Вескляров — слухаєш, як заворожений! Бо розказував він по-особливому. І кожен раз по-іншому!
Це талант. Якось сидимо в репетиційній, немає репетиції невідомо чого. Вескляров каже мені:
«Синок, іди-но сюди! Візьми там
кошика у реквізиторському цеху

«Чергова незнайомому геть чоловікові ввімкнула
світло на сцені. Він походив, подивився, потім став
навколішки, поцілував підлогу, пустив сльозу... І
коли вже виходив, хтось упізнав його: «Та це ж дід
Панас!».
ним поговорить, усе розпитає,
як садити, що в землю класти.
Ніби збирається сам картоплю
саджати. Він ходив на ринок не
купувати, а шукати типажі, характери. Його дуже поважали
в театрі. До речі, він дуже схожий на народного артиста України Амбросія Бучму. Якщо
подивитеся на їхні фото — як
два рідні брати. Було так, що до
нас приїздив Бучма з «Украденим щастям», де він грає роль
Миколи Задорожного. Одиндва дні відіграли та й поїхали.
А у нашій виставі цю роль грав

і піди до Силича (директора театру) — хай дасть репліки і ремарки, бо ми не можемо почати репетицію. Нє-нє, той малий кошик,
візьми більшого!». А директор
сидів у малюсінькому кабінеті,
в який протиснутися не можна
було. Я пхаю у двері того кошика
і кажу: «Дайте ремарки і репліки, бо репетиція не може початися». Він дивиться на мене: «Синок, а хто тебе послав?» — «Вескляров». — «Іди скажи йому, що
репліки і ремарки я йому на дошці оголошень випишу. А репетицію хай починають». Приход-

❙ Відомий оповідач казок Дід Панас сумував за Луцьком...
жу, а вони всі покотом лежать,
сміються. Я ж не зрозумів нічого, бо поняття не мав ні про репліки, ні про ремарки.
■ У Луцьку в нього була родина, але життя сімейне не
дуже склалося...
— Він одружився з секретаркою, яка сиділа в тій малюсінькій приймальні директора театру, куди мене посилав Вескляров із кошиком. Це була його
друга дружина. У них народився син Богдан, якого він обожнював. Він часто приходив із
ним у театр. Але дружина не
віддала сина, коли Петро Юхимович переїхав до Києва. Доля
хлопця у дорослому віці склалася трагічно...
Петра Юхимовича тягнуло до Луцька. Приїздив востаннє незадовго до смерті. Було це
влітку на початку 90-х, наш театр був якраз у відпустці. Тільки чергова сиділа. Прийшов чо-

ловік, сивий, високий. Попитав,
де директор і хто є в театрі. «А ви
можете мене пустити на сцену?»
— питає. Розговорилися, він розповів, що тут колись працював.
І чергова незнайомому геть чоловікові пішла й увімкнула світло на сцені. Він походив, подивився, портали погладив. Потім
став навколішки, поцілував підлогу, пустив сльозу, встав, подякував і пішов. І коли вже виходив, ще хтось підійшов і впізнав
його: «Так це ж дід Панас!».
Але він уже пішов... І невдовзі надійшла звістка з Києва, що
Петра Юхимовича не стало. Він
відійшов у вічність у 1994-му.

Від «Пана Коцького» —
до «Фауста»
■ У репертуарі Волинського лялькового театру є вистави
геть не дитячого спрямування.
До Лесиного ювілею ви поставили «Камінного господаря».
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■ КОЛІЗІЇ

Святковий вихиляс
перед Москвою
Для чого Різдво святкувати двічі?
Юрій ГНАТКЕВИЧ, народний депутат
України трьох скликань

❙ Сцена з вистави «Камінний господар» Веслава Рудського.
Чому раптом саме цей твір?
— «Камінний господар»
ніде в Україні не йде, навіть у
драматичних театрах. Хіба в
Київському театрі російської
драми, але там його трохи переробили й назвали по-іншому. А мене цей твір завжди ці-

на, вільна людина, і він вільно
прочитав цей твір. Ми возили
цю виставу в Рівне, у драмтеатрі вона йшла і її дуже добре приймали глядачі. Вона і
зараз є в нашому репертуарі.
Студенти, старшокласники
дивляться її з задоволенням.

але духовно
багаті»
кавив. Так, це річ для старшого глядача. Якось я познайомився з Веславом Рудським,
варшавським режисером, актором, відомим у Європі, який
колись ставив кілька вистав
у Львівському театрі Заньковецької. Коли він почитав
Лесю Українку українською
мовою, а він трохи знає її, хоча
ми знайшли переклад і польською, то був у захваті: «Що ж то
таке? Тут така глибина!» Про
Дон Жуана писав і Мольєр, і
Кардероне, і Пушкін, і багато хто, гуляла ця тема по світу. І тут Леся Українка геть посвоєму її побачила. «Чому вона

■ Судячи з афіш, це не останній екперимент із класикою?
— Так. Експериментувати
любимо і не боїмося запрошувати цікавих українських режисерів, і закордонних теж.
Канадський режисер поставив
у нас, що б ви думали? Гете!
Павло Босий — українець, родом із Кропивницького. Живе
в Торонто, професор, викладає в університеті театральну
справу, сценографію, володіє
найновішими технологіями на
сцені. Він поставив нам «Фауста» і зробив дуже оригінальну
постановку. Вічна тема добра

Іван Франко довірився польським ученим і
стверджував, що вертеп походить від польської
шопки. Оскільки його авторитет був беззаперечним,
ніхто не відважився піддати цю версію сумніву.
ніде не йде? Вона має бути в
Європі на афішах поряд із Метерлінком, і Шекспіром зрештою!» — дивувався Вецлав. А
ніхто її не знає. Наші театри її
не ставлять. Бо не можуть підхід до неї знайти. Бо нас учили
по системі Станіславського, всі
зашорені були шукати в усьому соцреалізм. А Леся Українка поза цими межами. Візьміть ту саму «Лісову пісню». І
Рудський поставив «Камінного господаря» на сцені Волинського театру ляльок. Його запросив до Луцька консул РП
Кшиштоф Савіцький. Він оплатив повністю всю постановку, на нас були тільки витрати на оформлення. Показали «Камінного господаря» на
конкурсі Лесі Українки, який
забрали з Ялти до Луцька.
Журі подивилося, і всі визнали: відразу видно, що це постановка не українська. Правильно, бо режисер незаангажова-

і зла. У помічникові Мефiстофеля, який хоче чужі землі загарбати, всі впізнають чомусь
Путіна, хоч ми цього не кажемо. Мефістофель забрав у нього душу. У цьому образі можна
побачити і Гітлера, будь-якого диктатора. Де беруться такі
люди? А тоді, коли душу свою
продають, коли совісті немає.
Це проходить червоною ниткою через всю виставу. Звичайно, вона складнувата для
пересічного глядача, але я пишаюся, що вона є в нашому репертуарі. Були кияни, показали їм нашого «Фауста». Відгуки чудові.

Україна подарувала світові
вертеп — це вже факт
■ Луцьк у 80—90-х був театральною мекою колишнього
СРСР та Європи завдяки саме
театру ляльок. Скільки фестивалів і театрів iз різних куточків світу грало на вашій сцені

— важко полічити. Сьогодні Луцьк і його театр не сходять зі сторінок європейської
театральної періодики завдяки Міжнародному фестивалю «Різдвяна містерія», який
був започаткований вами у
1993 році під егідою УНІМА
та її президента Хенріка Юрковського, всесвітньо відомого
діяча театру ляльок. Що дала
«Різдвяна містерія» Європі і
світу в цілому?
— До цього містеріальних
театральних дійств ніхто ніколи не вивчав. Отож Луцьк
уперше взявся за цю предавню тему. Шість фестивалів,
які проходили під час Різдвяних свят, 56 версій лялькового
Різдва у виконанні колективів
iз 15 країн Західної і Східної
Європи, Південої Африки та
Північної Америки, наукові
симпозіуми — це те, чим ми
жили понад десять літ. Підсумок фестивалю — у 2013 році
було видано українською та
англійською мовами книгу
«Традиції різдвяної драми в
театрі ляльок», яка сьогодні є найзатребуванішим підручником для студентів театральних шкіл Європи. Головне те, що з виходом цієї книги стався переворот не лише в
українському, а й у європейському театрознавстві. Бо до
цього вважалося, що вертеп
походить від польської шопки, що поляки принесли його
в Україну. На цю тему Іван
Франко видав у Львові дві свої
праці «До історії українського вертепу» під редакцією Михайла Грушевського, датовані 1906 роком. Він довірився польським ученим і стверджував, що вертеп походить
від польської шопки. Оскільки авторитет Франка був беззаперечним, то ніхто не відважився піддати його версію
сумніву. Але пройшли роки,
і коли наші вчені порушили
цю тему, то знайшли підтвердження того, що перші спогади про український вертеп
були зафіксовані майже на 30
років раніше, ніж з’явилася
польська шопка. І всі це визнали.
— І поляки теж?
— Беззаперечно. Практично це нове слово в європейському театрознавстві. І українці можуть пишатися, що дали
світому такий феномен духовної культури. Ми бідні економічно, але духовно надзвичайно багаті. У кожного народу
Вертеп називається по-різному: шопка, батлейка, «театр
у яслах»... Але витоки його з
України, і саме з Волині.■

Ще 6 грудня велика група народних депутатів зареєструвала
законопроект, яким пропонується святкувати в Україні Різдво
Христове не один раз — 7 січня,
а двічі — 25 грудня і 7 січня. Пояснення наводиться таке: майже
весь християнський світ та наші
українські католики й деякі протестантські громади святкують
Різдво 25 грудня, а отже, треба
на це зважити. Першим у списку згаданої групи народних депутатів значиться Павло Унгурян — неодноразовий народний
депутат і відомий активіст Церкви євангельських християн-баптистів. Асоціативно пригадується, що майже два роки тому інший політичний діяч і баптистський проповідник Олександр
Турчинов зробив заяву з приводу
дати святкування Різдва Христового. Він звернув увагу на те,
що переважна більшість християнських країн відзначають День
народження Спасителя 25 грудня, тоді як православні в Україні, Росії і Білорусі святкують
його аж через два тижні — 7 січня. Олександр Турчинов запропонував, щоб Всеукраїнська Рада
Церков розглянула це питання і прийняла узгоджене рішення, аби весь християнський люд
в Україні відзначав день народження Спасителя з усіма християнами світу одночасно, а не в
різні дні.
Центр національного відродження імені Євгена Чикаленка
створився і діє як просвітницька
структура. Тому ми вважаємо доцільним нагадати православним,
коли й чому сталася прикра розбіжність у визначенні дня святкування Різдва Христового.
Коли Петро Перший, «рубаючи вікно в Європу», видав
указ про перехід життя Російської імперії з юліанського на григоріанський календар, що в Європі було зроблено з метою узгодження астрономічного і календарного обліку часу, російська
православна церква відмовилася виконувати указ імператора
і продовжувала святкувати Різдво, як і раніше, — 25 грудня, але
не за новим, а за старим стилем.
Вони святкують його так досі, й
тому відзначають, крім Нового
року, ще й «Старий Новий рік».
Прикрість і логічна нісенітниця
полягає в тому, що всі християни, включно з духовенством, на
практиці спочатку відзначають
Новий рік 1 січня, а вже потім
— день народження Христа, тоді
коли все має бути навпаки.
Проте найсуттєвіша прикрість полягає в тому, що перед
Різдвом усі православні мають
дотримуватися суворого різдвяного посту, що робити вкрай важко під час новорічних святкувань
1 січня. Ось і доводиться священикам нагадувати про це віруючим у своїх проповідях та закликати їх менше у новорічну ніч
пити, пісно їсти та уникати сексуальних розваг. Але їхні заклики залишаються на практиці даремними.
Позицію УПЦ Московського
патріархату неважко було передбачити. Її вже третього дня після
заяви О. Турчинова озвучив ар-

хієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука, який звинуватив прихильників перенесення
відзначення Різдва на 25 грудня
у розколі суспільства. Архієпископ лякає українців втратою традиції, хоча традиція святкувати
Різдво 7 січня є наслідком консервативної примхи російських
церковників епохи Петра Першого, яка нічого спільного з науковою даністю не має.
Церква вміє визнавати свої помилки, що свого часу проявилося у визнанні католицькою церквою того факту, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Церковники, як свідчить
практика, можуть міняти і традиції. Погодився ж предстоятель
УПЦ МП Митрополит Онуфрій
iз необов’язковістю згадування
в молитвах під час богослужінь
імені патріарха Кирила, якщо це
викликає обурення мирян через
підтримку Кирилом розв’язаної
Росією гібридної війни проти України. Але ж досі згадування патріарха в молитвах під час літургії
було не лише давньою традицією,
а й канонічним правилом. Отже,
заради утримання парафій УПЦ
МП пішла на порушення традицій і канонів.
На об’єктивне і наукове
розв’язання означеної проблеми можна сподіватися від трьох
церков: Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви та Української автокефальної православної церкви.
Якщо ці церкви підтримують європейський вектор розвитку України, їхня думка мала би повністю збігатися з думкою представника конфесії євангельських
християн-баптистів О. Турчинова. Предстоятелі перших двох згаданих церков — патріархи Філарет і Святослав — уже висловилися в тому сенсі, що вони зовсім не
проти такої реформи, але їм iще
не відома думка народу і її треба
вивчати. Тут варто висловитися і
нам, простим парафіянам.
Наш віруючий християнський люд ділиться на дві частини: на тих, хто щонеділі і щосвята йде до храму, і тих, хто у ці дні
спішить на базар чи на дачу, а до
храму біжить лише на Великдень
святити паску чи перед Водохреще святити воду. І перші, й другі
підуть до своєї церкви тоді, на
коли вона їх покличе, і святитимуть паску тоді, коли вона святитиметься. Не вівці ж пасуть
пастухів, а пастухи пасуть овець
і спрямовують череду в правильну кошару. Якщо Московський
патріархат святкуватиме Різдво
за старим стилем, як нині святкує, це не розколе українське
християнське суспільство глибше, ніж воно вже розколото нині
різними патріархами, різними
мовами богослужінь і, що гріха таїти, різними політичними
орієнтаціями.
Усі в Україні, хто поклоняється Христу, мають об’єднатися
датою відзначення дня Його
народження та святкувати його
раніше Нового року, тобто 25
грудня, приєднавшись завдяки
цьому до європейської християнської цивілізації. Святкування Різдва двічі, як це пропонує
група депутатів, — непотрібний
вихиляс перед Москвою. ■
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■ АКТУАЛЬНО

Щоб і тіло, і душа
випромінювали силу
Подолати нервове і психічне
перенапруження допоможе лікувальна
фізкультура і водолікування
Мирослава КРУК

Коли життя стає немилим...
Щодня ми отримуємо таку
кількість інформації звідусіль,
яку повинні адекватно осмислити. А резервів на таку адекватність вистачає не всім. Тим паче
що більшість інформації має негативний характер. Ми живемо
в шаленому ритмі, дізнаємося
про безліч подій, вирішуємо багато справ і весь час поспішаємо. Отож маємо щоденне фізичне й емоційне виснаження, живемо в хронічному стресі.
Часто людина, нарікаючи на
поганий настрій, каже: «У мене
депресія». Однак це не зовсім
так. Поганий настрій минає, а
депресивний стан має «звичку»
лише поглиблюватися. Для депресії характерне зниження цікавості до життя, порушення
сну, що переходить у безсоння. Тоді докучають нав’язливі
негативні думки. Людина стає
безініціативною, не цікавиться
собою, рідними, роботою. У деяких навіть з’являються думки про самогубство. І це — одна
з найбільших загроз недуги.
Тому депресія, яку не лікують,
здатна приводити до негативних наслідків: людина втрачає
роботу, друзів. Розпадаються
родини.
Якщо знижений настрій
тримається кілька днів поспіль,
світ став немилим, з’являються
думки про те, що не варто жити,
— поспішіть до лікаря. Що раніше поставити діагноз і назначати лікування, то швидше людина повернеться до звичного рит-

му життя. Депресія — психічне
захворювання, яке легко піддається лікуванню.
Найчастіше від депресії
страждають підлітки (в період
перебудови організму, першої
закоханості), люди середнього віку — 35-45 років, які переживають вікову кризу, літні
люди, жінки в період клімаксу.
Зазвичай депресія «чіпляється» до безхарактерних, людей
з нестійким емоційним станом,
інтровертів (тих, хто заглиблений у себе), представників творчих професій. Зрештою, її може
викликати будь-яка хвороба чи
травма.

Підводний душ для...
заспокоєння душ
Як попередити цей загрозливий для здоров’я стан і як вийти з нього, якщо не поталанило
уникнути підступної пастки?
Самими пігулками проблему
не вирішиш. Зазвичай депресію
лікують iз допомогою психотерапії, соціальної та арт-терапії.
Але найголовніше — готовність
хворого боротися з недугою.
«Важливо, щоб людина сама
хотіла бути здоровою, намагалася шукати вихід із ситуації,
— переконаний головний лікар
Київської міської фізіотерапевтичної поліклініки, що в центрі столиці, Ігор Ковальчук. —
Один із важливих методів профілактики — фізіотерапія, яка
має у своєму арсеналі чимало
засобів, здатних зміцнити фізичне тіло. Відтак — урівноважити психічний стан, адже в
організмі всі органи і системи

❙ Душ Шарко — один із надійних засобів профілактики нервових недуг і депресії.
❙ Фото з сайта DivoMix.com.
взаємопов’язані».
Аби не допустити прикрих
станів, пов’язаних із психічними чи нервовими порушеннями
організму, Ігор Семенович радить зосередитися на лікувальній фізкультурі. Різні оздоровчі вправи можуть порекомендувати фахівці тим, хто дбає
про профілактику недуг, і тим,
хто вже потребує невідкладного лікування проблеми. Головне правило — комплекс вправ,
який порекомендує лікар, слід
виконувати регулярно.
«А водні процедури — взагалі незамінна частина фізіотерапії, — наголошує фахівець.
— Тим, хто потерпає від депресії чи нервового виснаження, я порадив би пройти курси
лікувальних ванн чи спеціального душу: циркулярного, підводного душу-масажу, душу
Шарко.
Хочу звернути увагу, що
душ Шарко стимулює головний і спинний мозок, покращує загальний стан і тонус шкіри, тренує нервові рецептори.
Якщо його застосовувати регулярно або принаймні оздоровчими курсами (10-15 сеансів),
то нервова система помітно

зміцнюється, а також оздоровлюється серцево-судинна система, покращується імунітет. Організм загартовується, зникає
напруга м’язів хребта.
Так само ефективний циркулярний душ — при захворюваннях і розладах центральної нервової системи, при перенапруженні, дратівливості,
хронічному недосипанні. З його
допомогою людина підвищить
загальний тонус та емоційну активність».
Пацієнти, пройшовши курс
підводного душу-масажу, стверджують: позитивні результати
дуже помітні. Адже вода, що масажує тіло, має здатність покращувати обмін речовин, сприяє
зниженню ваги, підвищує кровообіг шкіри та організму в цілому, зміцнює тонус м’язів. Активізується робота лімфатичної
та венозної систем. Зникає больовий синдром і відчуття важкості в ногах, фізичне та розумове напруження.
Угамувати нервове виснаження допомагають перлинні ванни — ідеальний засіб для
загального оздоровлення і зміцнення захисних функцій організму. Вони, за словами ліка-

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

«Щитовидці» потрібен щит
Десять ознак, які можуть свідчити про проблеми
зі щитоподібною залозою
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Щитоподібна залоза, яка розміщена в центральній частині шиї, продукує гормони, які беруть участь у регулюванні метаболізму і функціонуванні життєво важливих органів, зокрема
серця, мозку, печінки, нирок і шкіри.
Якщо в діяльності щитоподібної залози
трапляються неполадки — загальний
стан організму опиняється під загрозою. Проблеми з цим органом належать
до 10 найрозповсюдженіших проблемі
із здоров’ям, які до них належать, — гіпертиріоз, гіпотиріоз, зоб, тиреоідит і
рак «щитовидки». За якими ознаками
можна розпізнати такі порушення? Які
симптоми свідчать, що зі здоров’ям щитоподібної залози не все гаразд?
Ось десять найбільш явних ознак, які
не можна ігнорувати. Якщо вас турбує
бодай щось із згаданого, необхідно звернутися до лікаря.
1. Постійна втома. Попри те, що найпоширенішою причиною втоми є хронічне недосипання, постійне відчуття втоми без явних причин може бути симптом
проблем із щитоподібною залозою. Така
ознака стосується як дорослих, так і ді-

тей. У випадку гіпертиріозу людина має
проблеми зі сном, які також провокують
відчуття втоми впродовж дня. Але при
цьому діагнозі брак енергії відчувається навіть після повноцінного сну.
2. Різка втрата ваги або стрімкий набір кілограмів. Якщо ваші харчові уподобання і рівень фізичної активності
не змінювалися, а вага тіла різко зменшується або зростає, — час перевірити,
чи все гаразд зi щитоподібною залозою.
Неухильне і безпідставне збільшення
ваги тіла може свідчити про понижений
рівень гормонів «щитовидки», тобто про
гіпотиріоз. І навпаки, надто активна робота залози — гіпертиріоз — часто провокує стрімку втрату ваги.
3. Депресія і тривожність. Панічні
розлади, депресія, тривожність можуть
виникати через проблеми із щитоподібною залозою, кажуть лікарі. При цьому
гіпотиріоз викликає депресію, а гіпертиріоз — панічні атаки і тривожість.
4. Порушення менструального циклу. Такий симптом проблем зі «щитовидкою» для жінок дуже характерний.
Порушення циклу, нерегулярні більш
тривалі, болісні місячні можуть свідчити про гіпотиріоз. При гіпертиріозі менс-

❙ Якщо турбує дискомфорт у шиї,
❙ з’явилася слабкість і хрипкий голос —
❙ поспішіть до лікаря.
❙ Фото з сайта econet.ru.
турація може минати швидше, рідше
або й узагалі періодично зникати. Тож
порушення циклу для жінки — серйозний привід, аби відвідати гінеколога.
5. Випадіння волосся. Порушення
рівня гормонів унаслідок дисфункції
«щитовидки» позначається на стані волосся. Воно не тільки випадає, а й стає
сухим, ламається. І це стосується також
брів та вій.
6. Постійне відчуття холоду або спеки. Якщо ви постійно мерзнете або відчуваються приливи жару без явної причини, то майте на увазі: зміна рівня гормонів щитоподібної залози в організмі
впливає на здатність тіла регулювати
свою температуру. Постійно холодні кінцівки — імовірний симптом гіпотиріозу.
А в людей, яким постійно жарко, можливо, так проявляється гіпертиріоз.
7. Хрипкий голос і дискомфорт у шиї.
Незрозуміла хрипкість голосу, хропіння і біль у шиї можуть свідчити про за-

ря Ігоря Ковальчука, допомагають знімати стрес, тонізують
життєво важливі органи. «Під
час перлинних ванн шкіра збагачується киснем, стимулюється тканинне дихання, знімаються больові відчуття й ревматичні синдроми, покращується
кровообіг, активізуються і нормалізуються метаболічні процеси, — пояснює фахівець. —
Ванни справляють незамінний
помічний ефект при нервових
перевантаженнях, стресових
ситуаціях, малорухливому способі життя, знімають спастичні
явища внутрішніх органів, нормалізують обмін речовин, покращують стан шкіри, знижують рівень тривожності, покращують сон, відновлюють показники артеріального тиску».
Так само добрим методом
профілактики
небезпечних
психічних станів і нервових
виснажень має вихрова ванна
— масаж, який здійснюють під
водою водяними струменями і
вихорами. Такі процедури покращують кровообіг у судинах
кінцівок, сприяють кращому
живленню всіх органів киснем,
заспокоюють і знімають перенапруження. ■

хворювання «щитовидки». Причому це
стосується як дорослих, так і дітей. Запалення залози або зоб, коли цей орган
збільшується у розмірах, цілком можуть
викликати такі відчуття.
8. Проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Закрепи, діареї, синдром
подразненого кишечника також можуть свідчити про серйозні порушення
в роботі важливої залози. Адже гормони «щитовидки» впливають також на
здатність організму перетравлювати їжу
і виводити токсини.
9. Надмірна сухість шкіри. Брак
води в організмі і неправильний сезонний догляд за шкірою найчастіше провокують сухість шкіри. Однак якщо шкірі
бракує вологи — попри правильне харчування і косметичний догляд — причиною такого стану може бути гіпотиріоз.
Це захворювання також може викликати такі стани шкіри, як лущення, змін
кольору, поява зморшок, а також екзему і ламкість нігтів.
10. Біль у м’язах та суглобах. Гіпоактивна щитоподібна залоза може призвести до слабкостей у кінцівках, болю у
м’язах у суглобах, судом. Натомість гіперактивна залоза може викликати м’язову
слабкість і втому — людям iз такою проблемою важко навіть підніматися сходами або підвести руки над головою.
Звісно, наявність бодай однієї з цих
ознак не означає, що ви маєте хвору щитоподібну залозу. Адже такі симптоми
можуть свідчити і про низку інших захворювань. Не варто відкладати візиту
до ендокринолога. Важливо пересвідчитися, що зі здоров’ям такої важливої для
організму залози все гаразд. ■
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■ ЧАС «Т»

Ролі — поза сценою
Богдан Струтинський до роботи в Національній спілці театральних діячів України
залучає професіоналів
Марія СУЛИМА
У Києві представили новий керівний
склад Національної спілки театральних діячів України. Її голову — Богдана
Струтинського — обрали ще на початку
жовтня цього року. Він заявив про нагальні реформи, яких потребує українська театральна спілка: залучення творчої молоді, грантові проекти, створення
юридичного підґрунтя для забезпечення
захисту регіональних відділень Спілки,
активізація роботи НСТДУ спільно з сучасним театральним менеджментом; активізація співпраці з міжнародними інститутами в рамках грантової програми.
Тепер стало відомо, хто безпосередньо
допомагатиме йому втілювати ці плани
в життя.
Першим
заступником
голови
НСТДУ став Ростислав Держипільський, режисер, актор, директор ІваноФранківського музично-драматичного театру імені І. Франка. Він керуватиме напрямом регіональної політики,
адже як ніхто інший знає про проблеми
і виклики, що існують у регіонах. Так
само, як і про досягнення регіонів, про
які не знає столиця. А ще, за словами
Держипільського, на цій посаді він нарешті зможе втілити свою давню мрію
— створення національної всеукраїнської премії-фестивалю: «Розпочати роботу плануємо з 2017 року, а результат побачимо вже 2018-го. Засновниками цієї
премії-фестивалю будуть Спілка театральних діячів та Міністерство культури. Її мета — пожвавлення зв’язків між
регіонами, столицею та різними інституціями — державними і недержавними». Премію присуджуватимуть за підсумками театрального сезону.
Напрямом креативних проектів і недержавного театрального сектору керуватиме актриса Київського академічного Молодого театру Ірма Вітовська.
«Держава декларує появу недержавних театрів, але це має бути підкріплено і законодавчо», — зауважила акторка. На її думку, в Україні дуже мало театрів, їх має бути набагато більше.
Керівником напряму інформаційного забезпечення і зв’язків із громадськіс-

❙ Богдан Струтинський.
❙ Фото Марії СУЛИМИ.
тю став театральний критик, заслужений журналіст України Олег Вергеліс.
Він особливо планами не ділився, каже,
не хоче смішити Бога, розповів лише про
намір створити медійний клуб для обговорення вистав і театрального життя України загалом та газету, що стала б мапою того театрального життя. Олег Вергіліс також наголосив на необхідності
комунікації з регіонами.
Театрознавець, доктор мистецтвознавства, професор Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Ганна Веселовська очолила напрям
експертно-аналітичної діяльності. Веселовська про плани теж не особливо
розповідала — в найближчому майбутньому хоче провести семінар, але не
для годиться, як звикли те робити. А
ще особливу увагу планує приділити
сезонним школам СТД.
Про сезонні школи казав і Станіслав
Жирков, режисер, художній керівник
Київського театру «Золоті ворота». Він
опікуватиметься напрямом молодіжної
політики. Жирков теж згадав про проблему нестачі комунікації поміж театральної спільноти, і саме організація

шкіл — один зі шляхів її розв’язання.
Це будуть сезонні школи — осіння і зимова зосереджуватимуться більше на
теорії, тим часом як весняна і літня —
на практиці. Найбільшою планують
зробити літню школу, куди запрошуватимуть і режисерів, і акторів.
За словами керівника Спілки театральних діячів України Богдана Струтинського, нині перед ними постало багато проблем. І насамперед це стосується законодавства про театр:
— Закон є просто декларативним,
закріплює назви, стосунки між адміністраціями, але не регулює. Він не
дає українському театру зеленої карти,
що дозволила б йому краще розвиватися. Закон має дати рух. У реальності театр — це підприємство, що сплачує податки, а, наприклад, нафтова компанія
таких податків не сплачує. Театр як соціальний інститут популяризації держави дуже сильно притиснутий.
Тож у планах НСТДУ спільно з
Міністерством культури — створити
Інститут українського театру, що допоможе виробити державну політику в галузі театру на законодавчому рівні.
Казав Струтинський і про фінансові
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проблеми:
— Ми маємо кошти лише на Будинок ветеранів сцени імені Н. Ужвій у
Пущі-Водиці. І нині він у вкрай складному становищi. Сподіваюся, нам вдасться знайти гроші, щоб він став сучасним реабілітаційним центром, а не будинком престарілих.
Проблема у Спілки і з власним приміщенням. Попри те, що колись вона
мала їх десь 18, сьогоднішнє змушена
орендувати. Складна ситуація і з землею НСТДУ в Одесі. Колись тамтешня
«Чорноморка» мала близько трьох гектарів землі, тепер лишився один:
— Років 10 тому минулим керівництвом було відчужено землю під будівництво котеджу. Ми подали в господарський суд апеляцію, її розглядають.
Богдан Струтинський запросив усіх
до співпраці й обговорення нагальних
театральних питань, iз Нового року
офіс Спілки розташовуватиметься на
бульварі Шевченка, 50-52, от-от має
з’явитися і сайт. Наразі Богдан Струтинський планує відрядження до Польського інституту театру імені А. Міцкевича, щоб переймати їхній досвід.
Ще на початку прес-конференції
слово мав міністр культури Євген Нищук. Розповів, що останнім часом помітна недовіра до всіх спілок загалом,
часто виникають питання — що вони
роблять і чи взагалі потрібні. Під час
розгляду бюджету на наступний рік у
Комітеті з питань культури і духовності
йшлося навіть про те, щоб зовсім припинити їхнє фінансування:
— Я переконав в останньому драфті
бюджету, що треба дати шанс усім спілкам зробити спробу ребрендингу, — розповів міністр.
Адже, на його думку, спілка — це
насамперед спільнота креативних людей, і якщо все правильно оформити, то
вона може бути дуже помічною. Спілки
мають стати великою підпорою у виробленні стратегії розвитку, пропонувати
зміни до законодавчої бази, щоб потім
їх виносити на уряд. Спілка має оживлювати весь процес.
— У нас велика традиція і школа театрального мистецтва. Нам ще потрібно охопити навчальну базу, що нині
мене дуже сильно тривожить. Можливо, запропонуємо сесійні майстер-класи з провідними фахівцями з-за кордону, — зауважив Євген Нищук.
За словами голови Спілки Богдана Струтинського, наразі найважливіше — це ідея, поки що вони представляють модель роботи перспективно. Чи
вдасться зробити цю перспективну модель реальністю — покаже час. ■

■ АГІТПРОП

«Шатун» заспівав
Вiд 10 тисяч доларiв коштує органiзацiя
пропагандистських заходiв
Ірина КИРПА
Росiя активно продовжує iдеологiчно-пропагандистськi iгри, щоб
нав’язати своїм громадянам думку, що українцi
— частина iмперiї. Інша
мета — дестабiлiзувати
ситуацiю в Українi. Одна
з останнiх акцій по замовленню російських провокаторів стартувала на залізничному вокзалі у Запоріжжі, де відразу 83
студенти місцевого музичного училища одночасно виконали пісні з
кінофільму «Весна на Зарічній вулиці». Пізніше
цю ініціативу підхопили
мешканці Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва, Херсона та Одеси. Як

запевнили організатори
цього музичного марафону, радянський флешмоб не носить ніякого антиукраїнського характеру. Проте політологи як з
України, так i з Росії одноголосно заявили, що за
подібними акціями стоїть
цинічний розрахунок на
те, щоб укотре зіштовхнути лобами шанувальників «русского мiра» та
справжніх патріотів України. Акції подібного
штибу явно входять до
так званого плану «Шатун» iз дестабілізації обстановки в Україні.
— Орієнтовні розцінки на організацію подібних заходів стартують
від 10 тисяч доларів, —
заявив політолог Андрій

Окара. — З цих коштів
половину грошей забирає
собі безпосередній організатор флешмобів, а решта
йде на гонорари для співаків, а також на «рекламу» цих замовних заходів
через соціальні мережі.
Провокаційний пісенний флешмоб iз ностальгією за СРСР розпочався відразу ж після пропозиції голови Комітету
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар про
проведення флешмобу на
підтримку національної
української пісні.
— На півдні та сході
України зараз відбувається відверта провокація,
— заявив лідер одеського

❙ Треба розрiзняти проплаченi акцiї i прояви громадянської позицiї.
Автомайдану Марк Гордієнко. — Пісні з подібним змістом слід співати
у Москві, а не у державних установах українських міст. Учасникам цього флешмобу дуже сильно не пощастить, якщо
до них приєднаються
справжні співаючі патріоти України.
Ініціативу
Гордієн-

ка підтримала керівниця
Одеського медіа-центру
Альона Балаба та закликала не допустити продовження цієї провокації в інших українських містах.
Активісти «Євромайдану» в Харкові відверто обурюються тим, що
до проросійського музичному флешмобу так нахабно залучають студен-

тів українських вузів, молодь України, щоб потурати чужій волі втягнути та
людей до відвертої реклами російської культури.
На думку учасників
української групи «Мірко Сабліч», їх новий музичний ролик iз назваю
«Отлєпітєсь» став гідною
відповіддю для всіх сепаратистів. ■
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СПОРТ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ГРУДНЯ 2016

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

■ ХОКЕЙ

Олексій ПАВЛИШ

На малих
обертах

Бомбардири: Мессі, Суарес (обидва — «Барселона») — 12.

Клубний чемпіонат світу
Натхненний отриманням четвертого за кар’єру «Золотого м’яча»,
португалець Кріштіано Роналдо
допоміг «Реалу» виграти клубний
чемпіонат світу. У фіналі проти господарів турніру — японської «Касіми» — «К7» зробив «хет-трик», при
цьому вирішальні два голи він забив у додатковий час.
Клубний чемпіонат світу
(Японія). Фінал. «Реал» (Іспанія)
— «Касіма» (Японія) — 4:2 (у дод.
час; Бензема, 9; К. Роналдо, 60
(пен.), 98, 104 — Сібасакі, 44, 52).
Матч за 3-тє місце. «Америка»
(Мексика) — «Атлетико Насьйональ» (Колумбія) — 2:2 (за пен. —
3:4).

Англія
В англійському чемпіонаті продовжує лідирувати «Челсі» — мінімально обігравши «Крістал Пелас», підопічні Антоніо Конте повторили свою рекордну серію з одинадцяти поспіль перемог в АПЛ.
На друге місце минулого тижня піднявся «Манчестер Сіті» —
у принциповому поєдинку «сині»
були сильнішими за «Арсенал».
Продовжує перемагати і «Манчестер Юнайтед» — три очки «манкуніанцям» укотре принесли результативні дії шведського нападника Златана Ібрагімовича.
Прем’єр-ліга. 17-й тур. «Крістал Пелас» — «Челсі» — 0:1 (Дієго
Коста, 43), «Сток Сіті» — «Лестер»
— 2:2, «Вест Хем» — «Халл Сіті»
— 1:0, «Сандерленд» — «Уотфорд»
— 1:0, «Мідлсбро» — «Суонсі» —
3:0, «Вест Бромвіч» — «Манчестер
Юнайтед» — 0:2 (Ібрагімович, 5,
56), «Борнмут» — «Саутгемптон»
— 1:3, «Манчестер Сіті» — «Арсенал» — 2:1 (Сане, 47; Стерлінг,
72 — Уолкотт, 5), «Тоттенхем» —
«Бернлі» — 2:1.
Лідери: «Челсі» — 43, «Манчестер Сіті» — 36, «Ліверпуль» (16
матчів), «Арсенал» — 34, «Тоттенхем» — 33, «Манчестер Юнайтед»
— 30.
Бомбардир: Дієго Коста («Челсі») — 13.

Іспанія
16-й тур іспанського чемпіонату став першим за два місяці, у якому отримали ігровий час одразу три
представники національної збірної
— Артем Кравець, Роман Зозуля та
Денис Бойко.
Нападник «Бетіса» Зозуля, який
вісім матчів поспіль не потрапляв
до заявки своєї команди, цього разу
відбігав 23 хвилини у поєдинку з
«Алавесом», але результативними
діями не запам’ятався.
Програли минулого тижня і
«Гранада» Артема Кравця та «Малага» Дениса Бойка. Кравець
укотре вийшов у старті «червонобілих», проте не зміг продовжити свою голеву серію, а екс-голкіпер «Дніпра» Бойко знову не зумів
провести «сухий» матч — у трьох
поєдинках Прімери він пропустив
вісім м’ячів.
Прімера. 16-й тур. «Алавес» —
«Бетіс» — 1:0 (Зозуля («Б») — із 67
хв.), «Спортинг» — «Вільярреал»
— 1:3, «Атлетико» — «Лас-Пальмас» — 1:0 (Сауль Ньїгес, 59), «Гранада» — «Реал Сосьєдад» — 0:2
(Кравець («Г») — до 71 хв.), «Севілья» — «Малага» — 4:1 (Вієтто,
25, 28; Бен-Єддер, 34; Вітоло, 36 —
Сандро, 64; Бойко («М») — 90 хв.),
«Леганес» — «Ейбар» — 1:1, «Депортіво» — «Осасуна» — 2:0, «Барселона» — «Еспаньйол» — 4:1 (Суарес, 18, 67; Хорді Альба, 68; Мессі, 90 — Давід Лопес, 79).
Лідери: «Реал Мадрид» (15 матчів) — 37, «Барселона» — 34, «Севілья» — 33, «Вільярреал», «Реал Сосьєдад» — 29, «Атлетико» — 28.

Італія
Центральним матчем туру Серії
А став поєдинок між лідерами —
«Ювентусом» та «Ромою», у якому
завдяки голу Ігуаїна перемогу святкувала «стара синьйора». Головним
же героєм уїк-енду знову став Дріс
Мертенс — цього разу бельгійський нападник «Наполі» відзначився «покером» у воротах «Торіно».
Серія А. 17-й тур. «Емполі» —
«Кальярі» — 2:0, «Мілан» — «Аталанта» — 0:0, «Ювентус» — «Рома»
— 1:0 (Ігуаїн, 14), «Сассуоло» —
«Інтер» — 0:1, «К’єво» — «Сампдорія» — 2:1, «Пескара» — «Болонья» — 0:3, «Наполі» — «Торіно»
— 5:3 (Мертенс, 13, 18 (пен.), 22, 80;
Кірікеш, 70 — Белотті, 58; Россеттіні, 76; Фальке, 84 (пен.)), «Дженоа» — «Палермо» — 3:4, «Лаціо»
— «Фіорентина» — 3:1 (Кейта, 23;
Білья, 45 (пен.); Раду, 90 — Сарате,
64).
Лідери: «Ювентус» — 42,
«Рома» — 35, «Наполі», «Лаціо»
— 34, «Мілан» — 33, «Аталанта»
— 29.
Бомбардири: Ікарді («Інтер»),
Белотті («Торіно»), Джеко («Рома»)
— 12.

Готуючись до домашнього «мундіалю», українські хокеїсти
невдало «розім’ялися» на традиційному євротурнірі
в Польщі
Григорій ХАТА

У квітні наступного року наша національна збірна з хокею знову буде господарем
чемпіонату світу в другому за силою хокейному дивізіоні, де в протистоянні з командами Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії та Південної Кореї намагатиметься повернутися до елітної ліги світового хокею.
Минулого уїк-енду в польському Гданську «синьо-жовті» змогли придивитися до
більшості своїх майбутніх опонентів. І, як відзначив після завершення «Єврочеленджа» головний тренер нашої команди Олександр Савицький, отримали достатньо інформації для роздумів. «Наше головне випробування відбудеться в квітні,
поки ж витискатимемо вигоду з усіх можливих змагань», — каже наставник «синьо-жовтих».

Німеччина
Після результативних дій у
Кубку Німеччини та Лізі Європи
хавбек «Шальке» Євген Коноплянка відзначився і в Бундеслізі
— його дебютний гол приніс «гірникам» нічию у матчі з «Фрайбургом».
Не так добре йдуть справи в
інших українських легіонерів:
«опорник» «Байєра» Владлен Юрченко поки не може пробитися в
основу «фармацевтів», а захисник
«Дармштадта» Артем Федецький
хоч і вийшов у старті на поєдинок
проти «Баварії», але не допоміг
«ліліям» здобути залікові бали.
Перша Бундесліга. 15-й тур.
«Хоффенхайм» — «Боруссія» (Д)
— 2:2 (Ют, 3; Вагнер, 20 — Гьотце, 11; Обамейянг, 48), «Майнц»
— «Гамбург» — 3:1, «Аугсбург» —
«Боруссія» (М) — 1:0, «Шальке»
— «Фрайбург» — 1:1 (Коноплянка («Ш») — 90 хв., гол), «РБ Лейпциг» — «Герта» — 2:0 (Вернер, 40;
Орбан, 62), «Вердер» — «Кельн» —
1:1, «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
— 1:0, «Дармштадт» — «Баварія»
— 0:1 (Дуглас Коста, 71; Федецький («Д») — 90 хв.), «Байєр» — «Інгольштадт» — 1:2.
Лідери: «Баварія», «РБ Лейпциг» — 36, «Хоффенхайм», «Герта» — 27, «Боруссія» (Д), «Айнтрахт» — 26.
Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 16.

Франція
Найбільшою несподіванкою минулого уїк-енду стала поразка чинного чемпіона — «ПСЖ» — від
«Генгама»: тепер парижани відстають від лідера — «Ніцци» — на
шість пунктів.
Ліга 1. 18-й тур. «Анже» —
«Нант» — 0:2, «Генгам» — «ПСЖ»
— 2:1 (Салібюр, 66; де Паув, 70 —
Кавані, 80), «Ренн» — «Бастія»
— 1:2, «Монпельє» — «Бордо» —
4:0, «Лор’ян» — «Сент-Етьєн» —
2:1, «Тулуза» — «Нансі» — 1:1,
«Кан» — «Мец» — 3:0, «Ніцца»
— «Діжон» — 2:1 (Балотеллі, 32
(пен.), 50 — Тавареш, 36), «Марсель» — «Лілль» — 2:0, «Монако»
— «Ліон» — 1:3 (Бакайоко, 70 —
Геззаль, 29; Вальбуена, 65; Ляказетт, 87).
Лідери: «Ніцца» — 43, «Монако» — 39, «ПСЖ» — 36, «Ліон» (17
матчів) — 31, «Генгам» — 29, «Марсель» — 27.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») —
17. ■

❙ На польському «Єврочеленджі» українські хокеїсти розгромно програли своїм головним
❙ конкурентам за місце в хокейній еліті.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
Із трьох поєдинків,
зіграних у Польщі, наші
хокеїсти виграли лише
один, та й той — лише в
овертаймі. Щасливим для
українських збірників стало заключне протистояння
турніру, в якому підопічні
Савицького дотиснули команду Південної Кореї й
змогли уникнути звання
найгіршого колективу змагань.
До останнього туру в
збірної України набраних
очок не було. На старті українців розгромили казахи, після чого наші співвітчизники потрапили під
польський коток. Обидва
поєдинки наші хлопці програли з рахунком 1:5. При
цьому якщо в грі з командою Казахстану, за словами Савицького, його підопічним не вистачило швидкості, то причиною для
другого розгрому послужила низька реалізація та
погана гра в захисті. У дуелі з казахськими хокеїстами чотири з п’яти шайб
українці пропустили в
меншості. «Загалом, у пи-

танні командного руху казахи були на голову вищі
за нас. І це стосується не
лише швидкості. Йдеться
і про передачі, й про кидки тощо. У руховому компоненті ми повністю поступилися опоненту», — наголосив Олександр Савицький.
У грі проти поляків українці вже не виглядали
настільки безпомічними —
вочевидь попрацювали над
помилками. Проте швидко
позбавитися симптомів інших «хронічних хвороб»,
пов’язаних iз реалізацією
голевих моментів та грою
в захисті, «синьо-жовті»
не змогли. Тож були змушені знову капітулювати. Що говорити, якщо з
семи спроб гри в більшості
наші хлопці реалізували
лише одну.
Щодо
пропущених
голів, то, як свідчить форвард української збірної Владислав Гаврик, усі
голи привезли самі собі.
«Неуважно зіграли в себе
в зоні, програли більшість
єдиноборств. У швидкості

■ ТАБЛО

«Єврочелендж» (Польща).
Україна — Казахстан — 1:5,
Україна — Польща — 1:5, Україна — Півд. Корея — 3:2 ОТ,
Польща — Казахстан — 1:2,
Півд. Корея — Казахстан —
2:4, Польща — Півд. Корея —
6:5 ОТ.
Підсумкове становище: Казахстан — 9, Польща — 5, Україна, Півд. Корея — 2.
начебто не програвали, але
все одно чогось бракувало.
Не змогли вразити ворота
суперника, коли повинні
були забивати», — сказав
форвард «Кременчука».
Відзначимо, що на «Єврочелендж» до Гданська Олександр Савицький
не зміг залучити всіх найсильніших хокеїстів України, проте це аж ніяк не
виправдовує низький результат наших хокеїстів.
І хоча третє місце — не останнє, з такою грою розраховувати на пристойний
результат на домашньому
«мундіалі» аж ніяк не варто. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ГРУДНЯ 2016

СПОРТ
Олександр Усик
український боксер-професіонал

Заволодівши престижним поясом чемпіона світу за версією WBО у першій важкій вазі, Олександр Усик значно покращив
свої позиції в боксерському світі. Практично одразу після знакової перемоги над поляком Гловацьким кримчанин підписав
контракт про співпрацю з відомим менеджером Егісом Клімасом, котрий займається справами зіркового Василя Ломаченка. «Із гордістю хочу повідомити, що в
списку моїх бійців з’явився чудовий боксер і хороша людина — Олександр Усик»,
— так відреагував Клімас на підписання
угоди з новоспеченим чемпіоном.
Узявши під своє крило ще одного непересічного бійця, Егіс не міг не познайомити Усика з Меккою професіонального боксу, котрою, без сумніву, є Америка.
Думається, зовсім невипадково перший добровільний захист здобутого у вересні чемпіонського пояса Сашкові довелося
проводити саме в США. Як водиться в таких випадках, опонента для подібного бою
українцеві обрали не надто відомого, про
що красномовно свідчили прогнози букмекерів. Перемога 28-річного Табісо Мчуну з
ПАР оцінювалася як 1 до 13, натомість успіх Усика коштував мізерні 1:1,03.
До свого побачення з українським
боксером південноафриканець устиг виграти 17 поєдинків, 11 разів нокаутувавши опонентів. Проте поповнити свій послужний список іще однією звитягою йому
не судилося. Як і прогнозували спеціалісти, чергова перемога — 11-та за ліком —
з’явилася в доробку Усика, Мчуну ж минулого уїк-енду втретє в своїй професіональній кар’єрі викинув білий прапор.
Загалом, тричі за бій опинившись у нок-

На третьому етапі Кубка світу, в програмі котрого не було естафетних гонок, українські біатлоністи медалей не здобули. Проте вперше в сезоні за підсумками
індивідуальних стартів представник нашої збірної потрапив
до квіткової церемонії. У гонці з
масовим стартом Дмитро Підручний фінішував п’ятим, програвши володарю «бронзи» — росіянину Антону Шипуліну — менше однієї секунди. Не набагато
відстав представник Тернопільщини й від переможця «масстарту» — француза Мартена
Фуркада. Лідера світового біатлону та надію українського біатлону розділили всього лише 10,2
секунди.
Напевно, за іншим сценарієм
розгорнулася б гонка, якби Підручний закрив усі двадцять мішеней, але на останньому рубежі
українець припустився єдиного
промаху. «Ніколи не стріляв чотири «нулі» на Кубку світу. Мабуть, це психологія. Але з кожною наступною гонкою буду
психологічно більш стійкий.
Сподіваюсь, у цьому році зможу показати на якійсь гонці абсолютну стрільбу», — пояснив
причини доленосного промаху
Підручний.
Другий повпред української
чоловічої збірної у «мас-старті»
— Сергій Семенов — загалом
припустився трьох промахів і
фінішував, у підсумку, на 17-й
сходинці. Значно краще бронзовий призер минулорічного ЧС
попрацював у спринтерських
перегонах, де він показав високий сьомий час. Завдяки успішному виступу на третьому етапі
КС в Нове Мєсто (Чехія) обоє лідерів української збірної опинилися в «топ-30» загального заліку: Підручний — 20-й, Семенов
— 27-й.
Подвійне представництво в
першій тридцятці Кубка світу-

«Коли мені вдасться об’єднати всі чемпіонські пояси в першій важкій вазі,
тоді я перейду в суперважку вагу. Це професійний бокс, тут усе потрібно
робити поступово, крок за кроком».

■ БОКС

Григорій ХАТА

Григорій ХАТА
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Підкорюючи Америку
Олександр Усик успішно завершив перший захист свого чемпіонського титулу
дауні, в дев’ятому раунді Мчуну був змушений припинити протистояння з чемпіоном.
Поєдинок Усик — Мчуну став складовою гала-вечора, котрий пройшов під гаслом «Хопкінс-шоу» в місті Інглвуд (штат
Каліфорнія). Таким чином боксерська
Америка проводжала на пенсію легендарного бійця — колишнього чемпіона світу
в двох вагових категоріях 51-річного Бернарда Хопкінса. І хоча, за словами ветерана, його прощальний бій пройшов не так,
як того хотілося — у восьмому раунді під
градом ударів 27-річного Джо Сміта-молодшого Хопкінс випав з рингу і не зміг
більше продовжити протистояння, — він
ні про що не жалкує. «Інколи таке трапляється», — констатував новоспечений
боксер-пенсіонер Бернард.
Водночас команда Усика лише розробляє план з підкорення Америки. «Упевнений, що до кінця 2017 року США будуть
«гудіти» від Олександра — ми докладемо
до цього усіх зусиль», — заявив промоутер
українця Олександр Красюк.
Як відзначив сам Олександр, у його
найближчих планах виграш усіх чемпіонських поясів у важкому дивізіоні з подальшим переходом у суперважку вагову
категорію. ■

❙ У дев’ятому раунді технічним нокаутом Олександр Усик здолав південноафриканця
❙ Мчуну й уперше захистив пояс чемпіона світу.
❙ Фото з сайта «К2 промоушн».

■ БІАТЛОН

■ ХРОНІКА

Психологічні бар’єри
Уперше від початку сезону українські біатлоністи потрапили
до квіткової церемонії на Кубку світу

Бокс
Знаний російський бокс
Олександр Повєткін, який свого часу невдало протистояв українцеві Володимиру Кличку в боротьбі за чемпіонський титул, напередодні суботнього поєдинку проти канадця
Бермейна Стіверна провалив
допінг-тест. Його суперник,
дізнавшись про це, відмовився
виходити в ринг. А президент
Всесвітньої боксерської ради
Маурісіо Сулейман заявив про
дискваліфікацію спортсмена
до з’ясування обставин.

Баскетбол

❙ У гонці з масовим стартом Дмитро Підручний дуже близько підібрався до подіуму.
❙ Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
2016/2017 наразі має й наша жіноча збірна. Хоча, без сумніву,
найдосвідченіших наших збірниць — Юлію Джиму та особливо Олену Підгрушну наставники
прагнули б бачити трохи вище,
ніж на 15-му та 24-му рядках
протоколу відповідно.
Утім, як наголошує президент ФБУ Володимир Бринзак,

головним для вітчизняних біатлоністів стартом нинішнього сезону має стати лютневий чемпіонат світу, на підготовку до
якого у спортсменів іще є час. І
якщо з естафетою у наших дівчат справи, схоже, йдуть непогано, то їхні особисті старти не
викликають особливого захоплення. Так, найкращим здобут-

ком українських біатлоністок у
Чехії стала 13-та позиція Джими в гонці переслідування. Останнім часом у жіночій збірній
активно працювали над покращенням швидкісних характеристик Юлії. Їх, начебто, покращили, проте, як відзначає Володимир Бринзак, тепер потребує
корекції її стрільба. ■

Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. «Миколаїв» — Кривбас» — 59:65,
«Кремінь» — «Політехнік» — 69:64, «Запоріжжя»
— «Дніпро» — 79:89, «Черкаські мавпи» — «Волиньбаскет» — 100:77, «Дніпро» — «Запоріжжя» — 81:61,
«Політехнік» — «Кремінь»
— 68:86, «Кривбас» — «Миколаїв» — 87:55, «Хімік» —
БІПА — 72:64, «Будівельник»
— «Волиньбаскет» — 98:49.
Турнірне становище:
«Будівельник» — 14 перемог/4 поразки, «Дніпро» —
13/5, «Хімік» — 14/2, «Кривбас» — 12/5, БІПА — 10/8,
«Запоріжжя» — 9/9, «Миколаїв» — 7/12, «Черкаські
мавпи» — 8/9, «Кремінь» —
6/12, «Волиньбаскет» — 3/14,
«Політехнік» — 1/17.

Гандбол
Чемпіонат Європи. Жінки. Фінал. Норвегія — Голландія — 30:29. Матч за
третє місце. Данія — Франція — 22:25. Півфінали. Голландія — Данія — 26:22.
Франція — Норвегія —
16:20. ■
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Коли приборкують вогонь добровольці
Волонтери можуть з’явитися і в реформованій пожежній службі

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ГРУДНЯ 2016

Аліса КВАЧ
Конкурс «Міс світу», що існує
з 1951 року, є найстарішим з існуючих конкурсів краси. І все ж незмінно приковує до себе увагу. Бо
хто ж відмовить собі в задоволенні
подивитися на струнких вродливих дівчат з усього світу.
Цього року конкурс, який проходив в американському штаті
Меріленд, зібрав переможниць національних конкурсів краси зі 119
країн. Україну на ньому представляла 19-річна студентка з Дніпра
Олександра Кучеренко. У вільний
час дівчина викладає бальні танці,
займається волонтерством та працює моделлю.
Цьогоріч умови конкурсу дещо
змінилися і з головної програми
шоу виключили традиційне дефіле
в купальниках і презентацію національних костюмів, тож Олександра зробила головну ставку саме на
танцювальний номер. Запальний
виступ українки вразив вибагливе журі, і Кучеренко потрапила до
десятки найталановитіших красунь конкурсу. Втім для остаточної перемоги цього виявилося замало, тож серед двадцяти фіналісток конкурсу України цього року не
було. А може, не вистачило інтерактивної підтримки — на рішення
журі впливало голосування на сайті конкурсу, і для того, щоб учасниці пробитися у фінал, потрібно було
набрати певну кількість голосів.

■ «МІС СВІТУ-2016»

Королева Стефані
Новою «Міс світу» стала представниця Пуерто-Ріко

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №158
❙ «Три грації».
Хоч би як там було, а свято недільного вечора було на вулиці
екзотичних країн. Першою віцеміс стала домініканка Ярітза Мігеліна Рейес Рамірес, а другою —
індонезійка Наташа Маннуела.
До п’ятірки фіналістів увійшли
також представниці Кенії та

■ ОТАКОЇ!

Ліки від безпам’ятства
Американський суд оштрафував винахідника
на 1000 доларів щодня
Ната НЕТУДИХАТА
Це вигадка, що скарби знаходять випадково. Справжні шукачі скарбів мають бути науковцями, винахідниками і авантюристами в одній особі.
Як, наприклад, інженер Томмі Томпсон з
Огайо, який поставив собі за мету знайти парове судно Central America, яке у 1857 році потрапило в шторм біля берегів Південної Кароліни
і затонуло разом із золотими монетами і злит-

ками загальною вагою близько трьох тонн.
Томпсон кілька років провів в архівах, намагаючись відновити останній маршрут судна;
придумав апарат, який зможе обстежити дно в
передбачуваному місці катастрофи і підняти на
поверхню скарб. До свого проекту він залучив
близько 160 інвесторів, які погодилися вкласти гроші в його експедицію — в цілому майже
13 мільйонів доларів.
І його зусилля увінчалися успіхом. Але
після того, як близько двох тонн золота загаль-

Філіппін Евелін Нджамби Тангу та Катріона Грей. А перемогу
цього вечора святкувала 19-річна
представниця Пуерто-Ріко Стефані Дел Вальє. Корону вона отримала з рук минулорічної тріумфаторки, «Міс світу-2015», іспанки Мірейї Лалагуни. ■
ною вартістю в 100-150 мільйонів доларів опинилися на поверхні, про свої права на них заявили 39 страхових компаній, які виплатили
збитки у зв’язку з катастрофою судна в 1857
році. Зрештою, у 1996 році суд визнав, що золото було кинуто і тепер має належати тим, хто
його знайшов.
Після цього рішення Томпсон разом із золотом зник, «забувши» розрахуватися і зі своїми партнерами та інвесторами. Через 10 років
ті забили на сполох і оголосили винахідника в
розшук, але лише в 2014 році він був виявлений в готелі у Флориді. Втім, коли його притягли до відповідальності, Томпсон заявив, що
частину скарбу — золоті монети на суму кілька
мільйонів доларів — він сховав у Белізі, проте забув, де саме. Обурені служителі Феміди
засудили його до року в’язниці й призначили
штраф у тисячу доларів щодня до тих пір, поки
до нього не повернеться пам’ять.
Щоправда, поки що цього не сталося. Чи
то грошей вистачає, чи справді амнезія? ■

■ ПОГОДА
21 грудня за прогнозами синоптиків

лярі. 4. Бісектриса рівнобедреного трикутника відносно до його основи. 5. Фільм Андрія Тарковського. 6. Пташка, яка будує гніздо у
формі рукавички. 7. Місто у Франції. 13. «Очерет, ..., чорні брови в
козака» (народна пісня). 14. Давньоєгипетський бог місяця, часу, мудрості й культури. 16. Частина тексту,
що має логічно закінчену думку. 18.
Відношення реальної величини до
зображення на карті чи на малюнку.
19. Науково-дослідний інститут. 20.
«Професія» Джека Горобця та капітана Блада. 21. Найяскравіша зірка у
сузір’ї Лева. 23. Торгова марка чаю.
24. Ім’я хлопчика, що здійснив подорож на гусаку в казці шведської
письменниці Сальми Лагерлеф. 25.
Ім’я американського співака, короля
рок-н-ролу.
Кросворд №156
від 15 грудня

■ ПРИКОЛИ
сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. На дорогах
мiсцями ожеледиця. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. Температура
вночi -4...-6, удень близько 0.

По горизонталі:
1. Самоцвіт блакитного кольору.
5. Хімічна речовина, якої, кажуть, багато в пеклі. 8. Місто в Білорусі, яке
одним із перших зустріло напад гітлерівців у червні 1941 року. 9. Розчин, яким зазвичай білять хати. 10.
Ім’я радянського актора, який озвучив вовка у фільмі «Жив-був пес» .
11. Американський більярд. 12. Колишнє село на правому березі річки Ірпінь, яке у 1972 році ввійшло до
складу Гостомеля. 15. «Тепер я турок, не ...» (арія Карася із опери Гулака-Артемовського «Запорожець
за Дунаєм»). 17. Літературний напрям, представниками якого є Юрій
Андрухович, Оксана Забужко, Любко Дереш. 20. Син троянського царя
Пріама й цариці Гекаби, який став
призвідником Троянської війни. 22.
Складний елемент чи трюк у танці.
26. Американський драматург, автор
п’єси «Пігмаліон». 27. Гучний розкотистий сміх. 28. Поєднання кількох
металів у процесі нагрівання. 29. Сигнал тривоги. 30. Представник радикального ісламістського руху сунітського напрямку, що зародився в Афганістані серед пуштунів. 31. Плямистий олень, що водиться в Індії.
По вертикалі:
1. Польський поет, перекладач
і мовознавець. 2. Пасовище, випасання худоби. 3. Зустріч батьків з
учителькою, якої так бояться шко-

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське:
вночi -8...-10, удень +3...+5. Яремче: вночi -6...-8, удень
+4...+6. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень +3...+5. Рахiв: уночi
-8...-10, удень +2...+4.

хмарно

19 грудня висота снігового покриву становила:
Славське — 10 см, Плай — 12 см, Мiжгiр’я — 3 см,
Рахiв — 8 см, Івано-Франкiвськ — 1 см, Яремче — 7 см,
Пожежевська — 2 см.

сніг

Захід

-5…-10
+1…-4

-1…-6
0…+5
Схід
Центр

-5…-10
+1…-4

-15…-20
-3…-8

дощ

Південь -5…-10
+1…-4
дощ,
гроза
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Старий єврей:
— Уперше я одружився в
Києві — невдало. Вдруге я одружився в Одесі — теж невдало. А
втретє я одружився в Харкові —
дуже вдало. Тепер завжди одружуватимуся в Харкові.
***
Дівчина і хлопець збираються
жити разом і обговорюють можливі побутові проблеми. Дівчина
каже:
— Я готуватиму і прибиратиму. А ти що робитимеш?
— Я питиму пиво і їстиму
м’ясо.
— А з корисного? — допи-

тується дівчина.
— А з корисного — овочі.
***
Помер старий єврей за грою
в покер. Решта гравців зібралися
і думають, як повідомити дружині.
Вибрали Ізю як найделікатнiшого.
Ізя приходить до будинку померлого і стукає у двері. Відкриває дружина покійного.
— Здрастуйте, Софочко!
— Здрастуй, Ізю!
— Софочко, ваш Мойша всю
ніч грав у карти і програв великі
гроші.
— Та щоб він здох!
— Таки вже.
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