«Покращення» від Гройсмана

Не наклич
хворобу!

Уряд запропонував, а Верховна
Рада підтримала збільшення
мінімальних зарплат. Проте
це не допоможе подолати
бідність. Проблеми, швидше,
тільки починаються

Олексій Федина: Не боятися
впасти і зуміти
піднятися

Нерідко болячки виникають
на підсвідомому рівні, тому
що деяким пацієнтам…
подобається хворіти

Титулований український
паралімпієць — про
спортивну кар’єру та
особисте життя
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,27 грн
1 € = 27,44 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Не встигли заспівати на
могилах убитих у Сирії...
У трощі російського літака
поблизу Сочі загинули
артисти ансамблю пісні й
танцю імені Александрова
» стор.
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❙ Такий ТУ-154 впав у Чорне море поблизу Сочі.

❙ Рятувальники поспішають завершити пошукову операцію, адже течія може далеко віднести тіла жертв і уламки літака.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ГРУДНЯ 2016

ІнФорУМ

«Ми щасливі звільненню кожного заручника, ми щасливі, що люди зустрінуть свята
вдома. Ми щасливі, що рішення української сторони в односторонньому порядку
передати до новорічних свят ОРДЛО 15 осіб iз того списку, що вони запитували
(до речі, в цьому списку є шiсть жінок), сприяє гуманітарним жестам і рухам».

■ ПІДТРИМКА

Без
сильної
армiї
не буде
сильної
країни
Ляшко відвідав бійців,
поранених
на Світлодарській дузі

❙ Олег Ляшко підтримав поранених
❙ українських воїнів.
Інф. «УМ»
Лідер фракції Радикальної партії
Олег Ляшко та міністр оборони Степан Полторак відвідали поранених на
Світлодарській дузі бійців, які лікуються у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Вручили захисникам
нагороди і грошові премії.
«Не підтримувати армію — це
найважчий злочин проти народу!»
— підкреслив політик.
Нардеп подякував бійцям за відвагу та підбадьорив тих, хто змушений
буде провести свята у шпиталі. Олег
Ляшко впевнений, що без сильної армії не буде сильної країни. Тому Радикальна партія добилася, аби в бюджеті на 2017 рік на Збройні сили додатково виділили 15 мільярдів гривень.
«Наша команда робить усе для
того, щоб військові були забезпечені
всім необхідним на фронті та отримували вчасну i висококваліфіковану медичну допомогу», — наголосив
Ляшко. ■
Олена КАПНІК
Будівництво Керчинського мосту, яким так довго марив і вихвалявся
російський президент, може зупинитися, так і не з’явившись. Уже другий
конкурс iз вибору генерального підрядника на будівництво залізничних підходів до мосту зірвався. Уся рiч у тому,
що заявок на участь у тендері немає,
хоча термін подачі пропозицій закінчився ще минулого тижня. З цієї причини здачу об’єкта в окупованому Криму можуть відтермінувати на невизначений час.
Аналітики
відсутність
заявок
пов’язують iз низькою максимальною
вартістю контракту — 16,9 мільярда
рублів. За словами глави Infoline-Аналітики Михайла Бурмістрова, ця цифра
не враховує ризики санкцій для вико-

Українська сторона Спільного центру
з контролю та координації вогню ініціювала 846 спроб припинення вогню під час
загострення боїв на Світлодарській дузі
в період iз 18 по 22 грудня. Утім навіть
так зване «Різдвяне перемир’я», оголошене опівночі 24 грудня, не працює: ворог продовжує обстріли.
«Ми змушені констатувати, що за запитом української сторони такий режим
припинення вогню спрацював лише в
38% від загальної чисельності запитів»,
— повідомив керівник української сторони СЦКК генерал-майор Анатолій Петренко.
За його словами, такі дані засвідчують, якою високою була напруга і «наскільки були налаштованими незаконні
збройні формування дотримуватися вимог iз припинення вогню та встановлення режиму тиші».
Адже загалом у дні затятих боїв на
Світлодарській дузі відбулося 153 порушення режиму припинення вогню по
всій лінії розмежування. «Було зафіксовано 78 обстрілів iз важкого і забороненого Мінськими угодами озброєння:
зафіксовано майже 2400 розривів мін і
снарядів», додає генерал-майор Петренко.
23 грудня, у переддень оголошення
режиму тишу, про який було домовлено в Мінську, відбулася найбільша кількість обстрілів — 54, iз них 34 — із застосуванням заборонених мінометів та
артилерії. У той день зафіксовано майже 700 розривів мін і снарядів, у тому
числі з реактивних систем залпового
вогню «Град» та артилерії калібру 152
і 122 мм.
Навіть після запровадження чергового «режиму тиші» опівночі 24 грудня
ворожі гармати і танки не замовкли. Упродовж минулої суботи окупанти здійснили 40 обстрілів (у тому числі iз застосуванням мінометів), а в неділю — 32 обстріли (у кожному третьому випадку гатили з артилерії та мінометів).
Після того як минулої неділі бойовики так званої «ЛНР» передали українсь-

Міжнародна група слідчих Bellingcat опублікувала доповідь, в якій, як стверджують його автори, містяться нові докази російського військового втручання
у конфлікт на сході України. Йдеться про артилерійські обстріли позицій українських військ. Мета цієї доповіді
двояка: по-перше, слідчі хочуть показати всьому світу,
що Росія веде війну проти України, і це не цивільний внутрішній конфлікт. А по-друге,
такими інформаційними посиланнями західний світ на-

віце-спікер Верховної Ради

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО

Олег ЖДАНОВ,
військовий експерт
(«Обозрєватєль»)

Ірина Геращенко

«Різдвяне
перемир’я»
не працює
Офіційно підтверджено втрати ЗСУ під час запеклих боїв
на Світлодарській дузі: 9 загиблих захисників України
кій стороні тіла двох загиблих захисників України поблизу райцентру Щастя
на Луганщині, офіційно підтвердженою
є загибель поблизу окупованого Дебальцевого впродовж 18-22 грудня дев’яти
наших воїнів. Про сімох полеглих героїв «УМ» повідомляла раніше. Невідомою була лише доля ще двох вояків.
Ідеться про бійців 54-ї бригади ЗСУ:
21-річного лейтенанта Микиту Ярового,
позивний «Шайтан» і солдата Олександра Байбуса, позивний «Ваха», які загинули ще 18 грудня. Утім, доки їхні тіла
бойовики не повернули (в обмін на тіла
чотирьох своїх поплічників), цих героїв
офіційно не вважали загиблими. Тим
більше що рідні та близькі воїнів проси-

ли військових і волонтерів не називати
полеглими в бою з ворогом, аж доки не
відбудеться процедура впізнання і належна експертиза.
Утім гармати поблизу селища Луганське, що на Світлодарській дузі,
не змовкають і донині. Минулої неділі
п’ятеро захисників України отримали
поранення переважно саме по горлівському периметру.
«Як і до різдвяного перемир’я, на
маріупольському напрямку ворог масово застосовує міномети, епізодично —
гармати. По наших позиціях випущено
близько 40 мін i кілька снарядів», — зазначає речник Міноборони з питань АТО
Андрій Лисенко. ■

■ ДО РЕЧІ
Бойовики терористичної «ЛНР» лякають мешканців окупованих територій «українськими диверсантами»
й оголосили про початок масштабної спецоперації. За версією бойовиків, «диверсійні групи» ЗСУ готують
теракти на свята.
Як повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, зокрема, в районі Алчевськ—Перевальськ російсько-терористичні банди здійснюють активні пошуки «диверсантів iз МВС України», які нібито «готують масштабні теракти в окупованих містах iз мінуванням під’їздів житлових будинків, установ, магазинів, розважальних закладів».
Пан Тимчук вважає, що терористи самі поширюють інформацію про так званих «диверсантів», щоб убити кількох мирних мешканців і звинуватити в усьому Київ.

■ ВІДЛУННЯ

Ганьба для України
Свiт назвав подiї на Донбасi вiйною,
а в нас — це АТО
магається примусити нашу
владу визнати війну війною.
Таких фактів дуже багато.
За великим рахунком, Україна порушує статут ООН, оскільки її резолюція свідчить:
Росія окупувала частину України. А окупація за допомогою збройних сил, за міжнародними мірками, дорівнює

війні.
Тому, фактично, якби ми
визнали все це війною, то
міжнародний політикум реагував би на російсько-український конфлікт зовсім
інакше. Застосували б до агресора такі ж санкції, як до
Ірану, чи ні — питання відкрите. Але те, що до Росії світ

■ «КРИМНАШ»

Міст у нікуди
Будівництво Керченської переправи опинилося
на межі провалу
навця, а також не передбачає високого
прибутку. Фінансові експерти висловили думку, що вартість насправді суттєво
занижена.
У свою чергу, російське міністерство
транспорту оприлюднило інформацію,
що дату завершення робіт ніхто не змінював і переправу таки добудують до
листопада 2019 року. У відомстві кажуть, що початок фінансування заліз-

ничних підводів розпочнуть вже із наступного року. Якщо конкурс не відбудеться і в першому кварталі 2017 року,
то для здачі проекту в термін будуть потрібні «адміністративні рішення», відзначають аналітики.
Заступник гендиректора телеканалу
ATR Айдер Муждабаєв переконаний:
міст — це збиток російському бюджету.
Якби його будували при нормальних від-

би ставився набагато жорсткіше — це факт (і нам також
не сказали міняти Конституцію тощо). За цих умов увесь
світ розумів би, що на європейському континенті вперше з часів закінчення Другої
світової війни почався збройний конфлікт.
Це вже не вперше журналісти публікують докази участі Росії в АТО. Трохи
раніше суспільству показали фото і відео 230 обстрілів
української території з Росії.
Для нас це ганьба. Тому що
на сьогодні ніхто, крім міжнародних організацій, не намагається довести те, що проти нас ведуть цілеспрямовану
війну. ■

носинах Росії і України, у ньому був би
сенс. Але, фактично, цей міст впирається у російську військову базу, — переконаний журналіст. Муждабаєв упевнений: шанси того, що міст буде завершено, зменшуються, насамперед тому, що
через економічні санкцій Заходу бюджет Росiї бідніє.
До слова, на прес-конференції російський президент заявив, що Керченський міст послужить розвитку не тільки туризму, а й економіцi окупованого Криму, а також буде корисний після
нормалізації відносин iз Києвом.
Відповідаючи на запитання кримського журналіста, як краще назвати цей
міст, Путін заявив, що за ним уже закріпилася назва «Керченський». «Це ж не
я придумав. Я придумав його будувати,
але ви придумали, як його назвати», —
сказав хазяїн Кремля. ■

ІнФорУМ
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■ СТОЛИЦЯ

Малий бізнес атакують «тітушки»
За погроми платять по тисячі гривень кожному
Тарас ЗДОРОВИЛО
Поблизу станції метро
«Лісова» у Києві в неділю
сталася масштабна пожежа складів секонд-хенду.
Для її ліквідації було залучено 15 одиниць спецтехніки та 80 рятувальників. На
час інциденту навіть були
закриті сусідні станції метро «Чернігівська» та «Лісова». Остання також досить
сильно постраждала через
пожежу, яка наблизилася
впритул до метрополітену.
Під час гасіння пожежі та
розбору згорілих конструкцій рятувальники виявили
тіло жінки.
«Слідчим відділом внесено відомості до єдиного
реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей», — повідомив
начальник
Деснянського управління поліції Києва Олександр Косовський.
Крім того, зазначив, що
після допиту директора у
слідчого буде встановлено,
на яких підставах ринок
функціонував. Зазначена
у справі стаття передбачає

❙ Погроми біля метро «Політехнічний інститут».
❙ Фото з «Фейсбука».
позбавлення волі від трьох
до восьми років.
У свою чергу Світлана
Водолага, речниця головного управління Держслужби
з надзвичайних ситуацій у
Києві, повідомила, що ринок не перевіряли з 2014
року через мораторій на перевірки, тим паче, що господар об’єкта перебуває на
спрощеній системі оподаткування.
Наразі правоохоронці розглядають різні версії
пожежі: від умисного підпалу до порушення правил
пожежної безпеки.

У столиці останнім часом відбувається вакханалія, пов’язана фактично з ліквідацією малого
бізнесу. Зокрема, на початку грудня відбувся погром поблизу станції метро
«Політехнічний інститут»;
під ранок 15 грудня потрощили тракторами ринок
на Оболоні; того дня проїхалися тракторами й по
МАФах на вулиці Драйзера у Деснянському районі.
Вранці 23 грудня бульдозерами знесли ринок із
МАФів на вулиці Ревуцького, 40 на Харківсько-

■ СИЛЬНІ ДУХОМ

Плече друга
У Києві пройшли
всеукраїнські змагання
між важко пораненими
бійцями АТО
Тарас ЗДОРОВИЛО
У Києві пройшли «Ігри героїв»
— всеукраїнські змагання з кросвіту
важко поранених на сході воїнів АТО.
Кросвіт — система функціонального тренінгу, що зародилася в США у
1995, яка згодом набула популярності
в усьому світі. Цей вид спорту включає в себе багато елементів з важкої
атлетики, гімнастики та легкої атлетики.
Глядячів, котрі прийшли вболівати за хлопців та побачити торжество сили й духу, ледь уміщував столичний Палац спорту. Ігри проходили під егідою Мінiстерства молоді та
спорту. З усієї України на змагання
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
Цікава новина для тих,
хто хоче навчитися говорити українською без суржика. Таким людям допоможе
безкоштовний мобільний
додаток, створений програмістом із Черкас Максимом Тимчієм. З допомогою
цієї програми усім охочим
буде цікаво, легко і швидко виключити зі своєї мови
суржик.
«Ми вже презентували лінгвістико-культурологічний мобільний додаток «Р.І.Д». А метою нашого проекту є популяризація української культури

❙ Учасники змагання «Ігри героїв».
❙ Фото Софії РОЗУМЕНКО.
з’їхалося близько чотирьох десятків
учасників, частина з яких — прикуті
до візка, інші — втратили кінцівки,
а хтось отримав раніше важкі поранення.
Після кількагодинних змагань
визначили переможців у чотирьох
категоріях — це атлети, що прохо-

дили індивідуальний залік на протезах, та поранені, й командний залік на візках та на протезах. Не кожен здоровий чоловік зміг би пройти всі етапи змагань, які подолали
ці мужні хлопці. А довелося тягти
50-кілограмові мішки з піском, піднімати гирі та штанги, кидати 6-кілограмові «м’ячі» на певну висоту,
спалювати калорії на велотренажерах та тренажерах, що імітують веслування, тощо. Цікаво, що в командних заліках члени команди могли замінювати в разі потреби один одного
на будь-якому етапі змагань.
Результати хлопці показали вражаючі, тим паче що в залі панувала
неймовірна атмосфера, яку створювали вболівальники. Медалі отримали всі учасники, а крім того, від
спонсорів цих ігор — ще й численні
подарунки (зокрема, теплі спортивні
костюми та новорічні корзини для достойної зустрічі майбутніх свят).
Додамо, що досягнуто домовленості про те, що найкращі спортсмени цих змагань поїдуть у 2017 році до
Брюсселя з дружнім візитом до штабквартири НАТО. Крім того, у Бельгії вони зроблять дружні виклики зарубіжним командам із країн-членів
НАТО на подібні до українських «Ігор
героїв» «батальні» змагання. ■

■ НОУ-ХАУ

Рід наш прекрасний
Програміст створив мобільний додаток,
який «вбиває» суржик
та слова», — розповідає
«Україні молодій» Максим
Тимчій, засновник цього
унікального проекту.
За його словами, щодня
кожен користувач отримує
змогу збагатити свій словниковий запас трьома колоритними словами, здобути
за це ігрову валюту — «пі-

му масиві. Там варварську
вакханалію проводив власник земельної ділянки
— ТОВ «Казак». «Орендар найняв людей та привіз будівельну техніку для
встановлення паркану. Натомість підприємці почали
зводити барикади. У результаті виник конфлікт,
почалася штовханина, у
хід пішла цегла та вогнегасники. Також були спроби заблокувати рух», —
повідомили у поліції.
Генпрокурор Юрій Луценко доручив прокуратурі
Києва дати оцінку діям правоохоронців та комунальників під час демонтажу
МАФів у Києві. Він написав у «Фейсбуцi», що МАФи
можна зносити лише після
попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна.
Варто додати, що через
пасивність поліції люди самоорганізувалися й увечері
23 грудня затримали близько 40 «тітушок», привезених з інших областей, зокрема з Кременчука. «Помічники», після того як їх добряче «пом’яли» активісти,
зізналися, що їм заплатили
по 1000 гривень. І найприкріше, що значну частину
«тітушок», яких затримали добробатівці, ідентифікували, як... ліцеїстів Кременчуцького військового
ліцею (хоча керівництво закладу категорично спростовує це). ■

сок часу» та обміняти її на
історії «Книги Роду».
«Також мобільний додаток — це не лише можливість дізнатися щось
нове, а й спосіб випробувати себе, змагаючись з іншими учасниками, адже рівень просування кожного
з користувачів залежатиме

від його рівня активності й
бажання розвиватися», —
пояснює Максим Тимчій.
Проект, наголошує він,
цілковито волонтерський. І
нині команда тих, хто постійно працює над мобільною новинкою, нараховує
близько 10 людей.
«Проте ми завжди відкриті новим знайомствам та
ініціативності», — зізнається автор мобільного додатку, який «вбиває» суржик.
І підсумовує: мобільний додаток доступний користувачам двох операційних систем Android та iOS,
він є у вільному доступі.
Дізнатися більше можна на
сайті www.rid.ck.ua. ■
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■ СУД ТА ДІЛО

Трюки Сальда
Екс-мер Херсона звернувся
із заявою до СБУ про тортури
у... Домінікані
Ірина КИРПА
Фактично колишній народний депутат та екс-мер Херсона втік із-під варти у Домініканській республіці, де його
обґрунтовано підозрюють у викраденні херсонського підприємця Дениса Пащенка. Відомо, що вже більш як півроку він перебуває під слідством як в Україні, так i за кордоном. Намагаючись відтягнути час, родичі та друзі скандально відомого екс-нардепа Володимира Сальда також порушили в Україні проти Дениса Пащенка та членів його родини
кримінальне провадження. Заявники стверджують, що це нібито сам Пащенко викрав Володимира Сальда та, погрожуючи вбити його, вимагав від його оточення гроші, через що
вони, у свою чергу, були змушені переписати на нього нерухомість на кілька мільйонів гривень.
Тим часом домініканський суд зобов’язав українську прокуратуру заборонити Володимиру Сальдi виїзд iз країни й вжити всіх заходів для розшуку та арешту Сальда, а також надати
йому адвоката для захисту його інтересів в іноземному суді.
Нагадаємо, гучний скандал спалахнув після того, як у
липні поточного року в мережі iнтернет з’явилися аудіозаписи, де людина з голосом, схожим на голос Володимира Сальда, розповідає про свої контакти у Криму зi співробітниками ФСБ та готовність підтримати дії російських спецслужб
на Херсонщині. На підставі цих записів СБУ відкрила кримінальне провадження та стала розслідувати цей інцидент. А
ось сам Володимир Сальдо тим часом вирішив сховатися у
Домініканській республіці, де швидко став «героєм» місцевої кримінальної хроніки.
— Співробітники СБУ на даний час зареєстрували кримінальне провадження за статтею 110 КК України (посягання на
територіальну цілісність та недоторканність України), — заявив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук. — Слідчий процес у самому розпалі та, перш ніж зробити якісь висновки, ми повинні дочекатися результатів експертиз, а також
ретельно вивчити всі наявні матеріали справи.
Активісти Євромайдану обгрунтовано звинувачують колишнього градоначальника Херсона у відправці «тітушок»
до Києва під час Революції гідності, а також у підтримці ідей
сепаратизму. З огляду на всю серйозність висунутих проти
нього звинувачень, а також наявність документальних свідчень, Володимир Сальдо вирішив на деякий час втекти з України. Однак, якщо експерти СБУ зуміють довести справжність аудіозаписів, екс-чиновнику вже не вдасться відкрутитися від відповідальності: він постане перед судом, щоб понести відповідальність згідно із законом України. ■

■ ЛІДЕРИ

Добре газдують
Яблука із садів Тернопільщини
вже купують у Європі та Азії
Світлана МИЧКО
Маршрут недавнього робочого візиту на Тернопільщину Президента України Петра Порошенка недарма пролягав і
через село Трибухівці Бучацького району. Саме там розташоване одне з небагатьох фермерських господарств, якими область може по праву пишатися — якістю продукції та впровадженням сучасних технологій. ФГ «ГАДЗ» (називається
так на честь керівника, відомого аграрія і Героя України Петра Гадза) не так давно почало продавати свої яблука і до Європи, і до Азії.
За словами заступника голови правління господарства
Тараса Мельника, у вересні цього року воно отримало сертифікацію Global GAP, яка дозволяє експортувати продукцію
фактично до будь-якої країни, в тому числі й до держав-членів
Євросоюзу. Після проходження відповідного аудиту, за підтримки Всеукраїнської асоціації садівництва та Міністерства
закордонних справ України,було проведено низку перемовин
з потенційними закордонними клієнтами, відтак наразі вже
укладено контракти і розпочато відправку до таких країн, як
Швеція, Білорусь, Туреччина, ОАЕ, Ірак, В’єтнам та Катар.
Надалі список країн планують тільки розширювати, а з
2017-го «ГАДЗ» почне продавати за кордон ще й сливи та
груші. До речі, садівники стверджують, що відповідний сертифікат відразу на три види плодів має поки що в Україні лише
їхнє господарство. Створене воно п’ять років тому і спеціалізується на виробництві саме фруктів та ягід. Сади закладені
посадковим матеріалом з Європи. Основними сортами яблук,
які вирощуються там за найсучаснішими технологіями (зокрема з використанням утримання молодого саду на шпалері), є
такі, як Голден Делішес, Гала, Фуджі та Ред Чіф. ■
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ЕКОНОМІКА

«У фокусі удару опиниться малий і мікробізнес. Чимала частина таких
підприємств ледь виживає, і для деяких із них підняття МЗП може теж
стати останньою краплиною».

Володимир Дубровський
економіст

Наталія ЛЕБІДЬ

«Будь-яке насильство над ринком зрештою шкодить економіці,
— заявляє економіст Володимир
Дубровський. — Дослідження, проведені в інших країнах,
спростовують твердження про
нібито позитивний вплив мінімальних заробітних плат (МЗП)
на бідність. Навпаки, підвищення
мінімальної заробітної плати призводить до зростання безробіття
передусім за рахунок скорочення
некваліфікованих працівників, і
через це — до загострення, а не
вирішення проблеми бідності».
Експерт має рацію, але не лише
по відношенню до некваліфікованих робітників. Під «скорочення» ризикує потрапити бізнес
окремих структур — як приклад,
ТзОВ «Союздрук», з яким співпрацює «Україна молода».
Аби виконати рішення уряду про
підвищення МЗП, «Союздрук»
змушений вдвічі піднімати ціни на
роздрібну продукцію і тим самим
вдвічі зменшувати її шанси бути
проданою — ми добре знаємо
купівельну спроможність українців за нинішньої влади. Ба, навіть
такий крок не є панацеєю, говорять у «Союздруці». Якщо даний
превентивний захід не втримає
мережу на плаву, вона до середини 2017-го закриється взагалі.
Чи не єдина в Україні мережа, яка
брала на реалізацію україномовну пресу, опинилася під дамокловим мечем знищення. Будучи
недержавною структурою, «Союздрук» не може розраховувати
на дотації від навіщось створеного (чи не задля працевлаштування президентського кума Стеця?)
Міністерства інформації. Не
може претендувати на підтримку уряду, на допомогу Гройсмана
та Порошенка. Приватний бізнес
мусить борсатися самотужки, й
або випливати, або потопати. А
разом з ним потопатиме й без
того оголений інформаційний
фланг, і це — в умовах війни, яку
веде Україна.

Питання перше.
Де уряд візьме гроші на «3200»?
Однак від проблем «Союздруку» перейдемо до питань, що стосуються безпосередньо всього загалу. Одне з них сформульоване
вище — де ініціатори підвищення МЗП розживуться грошима?
Уряд робить велику ставку на
детінізацію офіційних виплат у
сфері недержавних підприємств.
«Перший крок був — зменшення
вдвічі розміру єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) для бізнесу. Тобто податковий тиск на бізнес зменшився. Тепер ми хочемо
простимулювати бізнес перевести цю економію ЄСВ у заробітну
плату своїм працівникам. Рівень
оплати праці в Україні має бути
достойним», — говорить віцепрем’єр-міністр України Павло
Розенко.
Усе так, однак хоча ставка ЄСВ й була знижена з 38% до
22%, сам внесок лишився недиференційованим. Таким чином,
працедавцю вигідніше платити
внесок із 1762 гривень зарплати,
ніж із 3200. Жодних стимулів
платити більше у працедавця не
додалося — вони, на жаль, існують лише в уяві Розенка. Один із
виходів для малого та середнього
бізнесу, який не бажає ані скорочувати працівників, ані згортати
виробництво, може полягати —
навпаки — у ще глибшій «тінізації» та ще більших обсягах «чорного налу».
Крім цього, за деякими дани-

■ КОПІЄЧКА

«Покращення» від Гройсмана
Уряд запропонував, а Верховна Рада підтримала збільшення мінімальних зарплат.
Проте це не допоможе подолати бідність. Проблеми, швидше, тільки починаються

❙ Коли в когось у гаманці грошей додається, у когось — меншає.
❙ Це суворі українські реалії.
ми, заткнути бюджетну діру, що
виникне у зв’язку зі збільшенням МЗП, хочуть завдяки ще
більш активному «перекачуванню» коштів із місцевих бюджетів
до центральної казни. На цей випадок Мінфін буцімто готує зміни
до Бюджетного кодексу. З цього
приводу можна сказати тільки
одне: прощай, обіцяна децентралізація та фінансова самостійність регіонів. І — здрастуй, тотальна залежність від центру.
Нагадаємо, що зараз основою
будь-якого місцевого бюджету є
відрахування податку на доходи фізичних осіб. Однак надходить він «на місця» не в повному
обсязі. Частково регіони діляться з центром, причому у випадку з Києвом йдеться про левову
частку — 60% (інші міста віддають 40% ПДФЗ). Гроші, необхідні для розвитку столиці, пізніше
повертаються у вигляді субвенцій — цю недолугу алогічну систему господарювання не критикував тільки лінивий, але зараз
йдеться не про це.
Також уряд розраховує на
збільшення обсягів споживання
громадянами. Певна логіка в цьому є. Чим більше людина заробляє, тим більше вона споживає.
І тим більше податків від проданих товарів та послуг перераховується до бюджету країни. Але
все це відбувається за умови, що
товари та послуги зберігають усталену ціну, а на населення додатковим фінансовим тягарем
не лягає потреба сплачувати дедалі дорожчий газ, електрику та
інші послуги ЖКГ.
«З огляду на те, що збільшаться доходи найбільш незабезпечених верств населення, ці доходи
будуть спрямовані, перш за все,
на споживання: продукти харчування, одяг, взуття та інші товари першої необхідності», —
стверджує Мінфін. У цілому Мінфін розраховує на те, що відрахування податку на додану вартість
зростуть на 6,9 мільярда гривень.
(Зауважимо, що загалом підняття мінімальних зарплат обійдеться у 28,3 мільярда).
Проте зі споживанням в українців справи кепські. За словами головного демографа країни Елли Лібанової, 51% населення має доходи, які ледь забезпечують потребу в їжі. При цьому
бідними себе вважають 76% українців. «На відміну від розви-

нених країн, в Україні поширена
бідність серед працюючих, причому не тільки серед некваліфікованих робітників або тих, які
працюють неповний робочий
день, а й серед лікарів, учителів,
науковців тощо. Тобто бідність
характерна для працюючих людей з високим рівнем освіти», —
зазначає Лібанова.
Підрахунки Інституту демографії корелюють з опитуванням, проведеним групою «Рейтинг». За даними останньої, кожен п’ятий українець сьогодні
недоїдає. Кожен третій — відчуває нестачу коштів для покупки
одягу і взуття. Кожен другий —
лише мріє про придбання смартфона або іншої побутової техніки. Отож, здавалося б, збільшення мінімальних зарплат бодай
трохи, але полегшить існування
середньостатистичного українця. Усе, напевно, саме так би й
було, якби не один чинник, який
ми розглянемо далі.

Питання друге. Чи є ризик
збільшення інфляції при
переході на нову МЗП?

ховування». Наприклад, деякі
київські «маршрутники» збільшили на гривню проїзд за день до
вікопомного голосування Ради
по закону №5130. А після вступу в дію нових МЗП обіцяють
«накрутити» тарифи до 7-8 гривень за поїздку, мотивуючи такий крок потребою сплачувати
своїм робітникам нову мінімальну зарплату.
Тому не буде надто сміливим
припущення, що ціни на товари та послуги все-таки зростатимуть. Відтак і буцімто «покращена» купівельна спроможність
українців опиниться під великим питанням. «Галопуватиме»
й інфляція. За даними Держстату, в жовтні 2016 року вона вже
зросла на 2,8%. Надалі очікується, що інфляція триматиметься
на рівні 10% і протягом більшої
частини 2017 року, сповільнившись тільки наприкінці наступного року до 8%. Підняття «мінімалки», ймовірно, лише створить
додатковий інфляційний тиск.

Питання третє.
Чи зростатиме безробіття?
Не виключено. Якщо частина підприємств малого та середнього бізнесу збанкрутує, то такий варіант цілком можливий.
Під особливим ударом опиняться «єдинщики», тобто платники єдиного податку, які забезпечують роботою себе і одногодвох найнятих працівників. Із
зарплати кожного з них до бюджету йде 42% податків: 20% єдиного податку та 22% єдиного соцвнеску. З 3200 грн. це буде 1344
грн. (або понад 16 тисяч грн. на
рік). Маленькі крамниці, перукарні, установи сфери обслуговування, скоріше за все, будуть
змушені просто закритися.
Однак вирахувати ситуацію з
безробіттям складно ще й тому,

За словами головного демографа країни Елли
Лібанової, 51% населення має доходи, які ледь
забезпечують потребу в їжі. При цьому бідними себе
вважають 76% українців.
Якщо слухати уряд, то — ні.
«Бюджет буде збалансований.
Це не інфляційні кошти, це не
надруковані кошти. Це кошти,
які дає економіка, які зафіксовані у державному бюджеті,
тобто це планові виплати, які
жодним чином не призведуть
до збільшення цін чи збільшення інфляції в Україні», — говорить Розенко. Проте якщо все
саме так і є, чому ж уряд відразу не запропонував свій «збалансований» бюджет? Чому 15
вересня 2016 року Кабмін представив один варіант кошторису,
а 26 жовтня — принципово інший, зі вдвічі збільшеною «мінімалкою»?
Інфляція — підвищення загального рівня цін на товари та
послуги. Таке підвищення може
навіть не бути обґрунтованим
економічно, але проявитися як
наслідок паніки та «перестра-

що частина населення України
займається фрілансом, тобто, по
суті, перебуває в тіні. За словами
того ж Розенка, у нашій державі
нараховується майже 2 мільйони безробітних. Врахуймо й такий важливий чинник, як еміграція. Нещодавно відразу декілька польських ЗМІ звернули
увагу на те, що саме українські
гастарбайтери рятують місцеве
Управління соціального забезпечення, відраховуючи туди свої
внески. Можливо, саме це й дало
можливість уряду Польщі знизити пенсійний вік.
На сьогодні Україна є абсолютним лідером за кількістю отриманих дозволів на проживання в країнах Євросоюзу. Протягом 2015 року нашим громадянам
було надано 499992 «видів на проживання», що становить 19,2%
від загального числа. Це є рекордом та вельми сумнівним при-

водом для втіхи. Тож погіршення економічної ситуації в країні
призведе, можливо, не тільки
до збільшення безробіття, а й до
зростання потоку емігрантів.

Питання четверте.
А що буде з субсидіями?
Ті ж прошарки громадян, які
залишаться в країні, будуть змушені розв’язувати нагальні проблеми, серед яких і та, яку винесено у підзаголовок. Безсумнівно, уряд розраховує наповнити казну за рахунок економії на
субсидіях, яка матиме місце після впровадження нових МЗП.
Якщо збільшити мінімальну
зарплату, кількість одержувачів субсидій зменшиться, проте
поки що не обраховано, на скільки саме відсотків. Врахуймо, однак, що цьогорічне зростання
розцінок на послуги ЖКГ було
не останнім.
Щоправда, тут є й добра новина. Зменшення кількості отримувачів субсидії відбудеться
не відразу. Протягом поточного
опалювального сезону обсяг допомоги відповідатиме рівню доходів за 2015 рік. А в наступному опалювальному сезоні при
розрахунку розміру субсидії будуть враховуватися доходи за
2016 рік. Таким чином, мінімальна зарплата розміром у 3200
гривень вплине на призначення
субсидії в опалювальному сезоні
лише у 2018—2019 роках.

Питання п’яте. Як вплине робота
на півставки на обрахування
пенсій у майбутньому?
Насамкінець розглянемо ще
й таку ситуацію. Припустимо,
що працедавець вимушено переводить своїх робітників на роботу
на півставки. Чи не позначиться
подібний варіант на нарахуванні їхніх пенсій у майбутньому? І
чи не виявиться так, що працівникові на момент виходу на «заслужений відпочинок» не вистачатиме необхідного стажу?
Однозначної відповіді на це
питання нема. Бо слід взяти до
уваги, що нині при нарахуванні
пенсій головну роль відіграє так
званий «страховий стаж». Згідно
зі статтею 24 «Закону про пенсійне страхування», страховий
стаж зараховується не за фактично відпрацьований час, а за розміром страхових внесків, що надходять до Пенсійного фонду. Іншими словами, неповний місяць
роботи буде зарахований до страхового стажу як повний місяць за
умови, що сума сплачених за цей
місяць страхових внесків буде не
меншою мінімального страхового внеску.
Простіше кажучи, якщо працедавець, тримаючи робітника на
півставки, відраховує страховий
внесок (тобто згадуваний вище 22відсотковий ЄСВ) від суми у 3200
гривень, проблем не виникне. Головне, аби працедавець хотів грати за правилами, які у нас змінюються швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути. Тому чергове коригування ставки ЄСВ або
ще якісь новації у пенсійній сфері
виключати не можна також. ■
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Земля в
цейтноті

Усі в парк!
Екотуризм як спосіб
відродити і зберегти
національні парки

Як знайти оптимальну
модель обігу
сільськогосподарських
земель

Оксана СОВА

Оксана СИДОРЕНКО
Способи регулювання обігу землі обговорювали минулого тижня в парламенті більш як шістсот представників
фермерських господарств, професійних
об’єднань у сфері АПК, науковців, експертів, представники виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.
Природно, що на окремих етапах становлення сільського господарства обмеження на продаж землі були необхідним
запобіжним заходом, до якого вдавались
багато європейських країн. Однак багаторазово пролонгована дія мораторію призвела до суттєвих викривлень у розвитку
агропромислового комплексу. Зокрема,
вони проявляються утворенням надвеликих аграрних формувань, переважанням у рослинництві культур із найпростішим циклом виробництва (зернові, соняшник, кормові), а також негативними
тенденціями у соціальній сфері. На сьогодні єдиним джерелом отримання доходу з землі для власників, що не бажають
або неспроможні її обробляти, є здача в
оренду за низькими ставками.
«Усі дії та рішення в контексті земельної реформи повинні розглядатись
через призму розвитку сільських територій, — вважає перший заступник

❙ Ринок землі досі блокує парламент: замість ухвалювати цивілізовані регуляторні закони
❙ депутати знову зачинили ВР майже на місяць.
❙ Фото з сайта AgroPolit.com.
міністра агрополітики Максим Мартинюк. — У сільській місцевості має бути
сформований середній клас, який стане
драйвером економічної активності та
створення робочих місць. Інструменти
досягнення цієї мети можуть бути різними, однак очевидно, що трансформація неможлива без зміни формату земельних відносин».
Наголошувалося, що ризики, які можуть виникнути під час реалізації реформи, нівелюються на підготовчому етапі:
шляхом впровадження на законодавчому рівні механізмів, які дозволять обмежити надмірну концентрацію, уникнути
«лендлордизації», захиститися від тіньового капіталу, не допустити переходу української землі під контроль іноземного
капіталу. А встановленням нижнього порогу ціни знімається питання щодо продажу землі за безцінь.
У ході парламентських слухань визначено, що розробка концепції національної
моделі обігу земель сільськогосподарсько-

■ РАЗОМ

Ціни під наглядом
Контролери харчових продуктів
порозумілися
Олена ЯРОШЕНКО
Меморандум про співпрацю, підписаний минулого тижня Антимонопольним комітетом, Мінагрополітики та Держслужбою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту
споживачів, дозволить ефективніше реагувати на порушення законодавства у ціноутворенні, захищати економічну конкуренцію, підвищувати
обізнаність споживачів та учасників ринків у сфері контролю
за цінами та проявами недобросовісної конкуренції.

«Уже три місяці діє
тимчасова відміна прямого державного регулювання цін на основні продовольчі товари. Це спростило умови ведення бізнесу. Але постало питання більш якісного
здійснення контролю за формуванням, встановленням
та застосуванням цін і тарифів», — вважає очільник
аграрного відомства Тарас
Кутовий. Відміна державного регулювання цін на основні продукти стимулюватиме
конкурентоспроможність товаровиробників. Але держа-

Обізвався старий біб
Світовий попит на бобові стимулює аграріїв
урізноманітнити сівозміну
Бобові культури вже стали доволі
привабливими у виробництві й продажу саме для середніх і малих агровиробників в Україні. Навіть профільне міністерство серед своїх ключових перспективних завдань намітило збільшити частку
нішевих, у тому числі бобових, культур
у структурі виробництва. Як акцентував
міністр аграрної політики України Тарас

го призначення має здійснюватися у тісній взаємодії уповноважених органів влади — Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту, Держгеокадастру
за безпосередньої участі учасників земельних відносин, асоціацій, органів місцевого
самоврядування та представників громадськості. Проект концепції має пройти громадські обговорення.
Нагадаємо, що заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва запроваджена
Законом України від 18.01.2001 № 2242–
III «Про угоди щодо відчуження земельної частки паю», який на сьогодні втратив чинність. Згідно з пунктом 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України до набрання чинності
законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1
січня 2018 року, купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення не допускається. ■

ва має гарантувати всі умови
щодо забезпечення розумного ціноутворення на продовольчі товари. Очікується,
що співпраця в рамках Меморандуму унеможливить спекуляції і маніпуляції з цінами на ринку продовольства.
Своєчасний обмін оперативною інформацією між міністерством, антимонопольним
комітетом, Держпродспоживслужбою, узгоджені позиції та дії допоможуть забезпечити українців якісними товарами та послугами за
розумну ціну.
Свій Меморандум про
співпрацю — щодо організації та координації роботи з
торгівлі зерновими, олійними культурами та продуктами їх переробки підписали
також Державна продовольчо-зернова корпорація України та Громадська спілка
«Аграрний союз України».
Усі положення Меморанду-

■ ПРІОРИТЕТИ РИНКУ
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Кутовий, відкриваючи Першу міжнародну конференцію «Бобові культури. Ставка на максимальну ефективність», це напрям, у якому є хороші перспективи для
створення доданої вартості. «Багато зроблено, аби Україна мала потужний експортний потенціал, і ми вже в лідерах на цьому ринку. Коли ж ми говоримо про загальну світову потребу в протеїнах, то навіть з обмеженими фінансами українські
виробники можуть вийти на суттєві ре-

му ґрунтуються на принципах сприяння захисту інтересів сільгоспвиробників. «Сьогодні корпорація — не тільки
впевнений гравець на вітчизняному зерновому ринку, а
й надійний державний партнер для фермерських господарств», — запевнив виконуючий обов’язки голови правління ДПЗКУ Олександр Григорович. «Це історична подія.
Дрібні та середні сільгоспвиробники нарешті отримають
підтримку держави, зокрема
через доступ до розгалуженої
інфраструктури елеваторних
потужностей ДПЗКУ на взаємовигідних умовах», — прокоментував подію голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков.
Як зазначається у Меморандумі, робота відбуватиметься у рамках Координаційної групи з питань співпраці, засідання якої проходитимуть раз на місяць. ■

зультати», — зазначив Кутовий.
Бобові культури також є цікавими для
тих, хто хоче диверсифікувати своє виробництво, налагодити експорт, покращити
або утримати на пристойному рівні якість
своїх ґрунтів. Наприклад, Індія сьогодні
стала одним із найбільших імпортерів зернобобових культур з України, але можливості вітчизняного аграрного сектору ще
далеко не вичерпані за цим напрямом. Експортний потенціал України в контексті
бобових використано тільки на 10 відсотків.
Проведення в Києві конференції міжнародного рівня має надати нового поштовху для розвитку цієї галузі. А зустріч
фахівців iз вирощування бобових культур стала дієвим майданчиком з обговорення перспектив на світовому та внутрішньому ринку, тенденцій попиту, сучасних технологій вирощування та переробки. ■

У Києві пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент сталого туризму в національних парках». У ній взяли участь більше півсотні учасників із різних куточків України та вісім
представників із Республіки Польща. Обговорювали правові аспекти та законодавчі акти з охорони навколишнього середовища в ЄС та США, моніторинг сталого використання рекреаційних ресурсів національних парків
і прилеглих територій. Проведення заходу такого рівня
стало чудовою можливістю для українських та польських фахівців обмінятися досвідом із питань збереження
природи та розвитку зеленого туризму.
Присутні на науковій конференції представники
польського Університету туризму та екології і Представництва Польської академії наук у Києві з працівниками
установ природно-заповідного фонду, наукових, освітніх та громадських організацій з України та науковцями Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління обговорили перспективи співпраці у
галузі охорони природи між Республікою Польща та Україною.
Учасники конференції домовилися про тісне українсько-польське співробітництво в природоохоронній
галузі. Запланували організувати низку заходів з вивчення можливостей українських національних природних
парків. Також домовилися розпочати підготовку спільного пілотного проекту з розвитку екотуризму та рекреації
у національних природних парках. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Кожна п’ята гривня ВВП
За інформацією Державної служби статистики України, у третьому кварталі цього року валовий
внутрішній продукт за виробничим методом у сільському, лісовому та рибному господарстві склав 127,34
млрд. гривень у поточних цінах. Враховуючи, що загальний валовий внутрішній продукт у цьому кварталі склав 664,72 млрд. гривень, доля аграрного сектору без урахування переробки склала 19,16 відсотка. Таким чином, кожна п’ята гривня в національному ВВП отримана завдяки виробництву підприємств
аграрного сектору економіки.

Експорт зернових зросте
Міністр агрополітики Тарас Кутовий озвучив прогноз з експорту зерна у новому маркетинговому році:
«За результатами січневого перегляду зернових балансів, скоріш за все, буде збільшено прогнозний експорт кукурудзи у 2016/2017 році на 1,3 млн. тонн —
до 18,5 млн. тонн. Тобто, якщо до попередньої оцінки
експорту зерна у 40,2 мільйона тонн ми додамо 1,3
кукурудзи, то загалом експортуємо 41,5 млн. тонн»,
— повідомив Кутовий на зустрічі з представниками
аграрних ЗМІ.

На рибу гроші
У прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 40 млн.
гривень на рибний патруль. Ці кошти спрямують
на придбання нової техніки для рибного патруля.
У листопаді-грудні інспекторський склад рибоохоронного патруля почали формувати для восьми областей: Дніпропетровської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Одеської та Харківської. Актуальним залишається питання фінансування та
запуску рибного патруля ще в 16 регіонах України. Держрибагентство потребує ще як мінімум 100
млн. гривень, аби придбати необхідну техніку та
для запуску рибоохоронних патрулів у всіх областях. Ця інвестиція є стратегічно важливою для держави. Без цього налагодити ефективну боротьбу
з браконьєрством неможливо. Для оснащення всіх
територіальних управлінь рибоохоронного патруля
у регіонах України необхідно 140 млн. гривень. Нагадаємо: у червні розпочав роботу пілотний проект
рибоохоронного патруля в Київській області, який
продемонстрував свою ефективність: патруль виявив правопорушення, що завдали збитків державі
на суму 1,2 млн. гривень. Масштабуючи цей досвід на роботи 26 управлінь по всій Україні, інвестиції у оснащення нового рибоохоронного патруля
повернуться державі менш ніж за два роки. Наразі Держрибагентство закінчує тендерну процедуру закупівлі техніки через систему ProZorro для
Київщини. ■
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■ ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Залякування патріотизму
Переслідують «східняка» Олексія Тарасова, який у Європейському суді здобув остоточну перемогу над
приспішниками олігарха
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

У будинок, де мешкав учасник АТО із сім’єю, кинули гранату. У цей час біля вікна, в
яке, на щастя, не влучив зловмисник, спали четверо малолітніх дітей...

Полювання на АТОвця
У селі Овсюки Гребінківського району на Полтавщині в будинок, де проживав учасник АТО Олексій Тарасов
із сім’єю, кинули бойову гранату. Найімовірніше, цілилися у вікно, проте не
влучили: вибуховий пристрій, ударившись об стіну, розірвався біля будинку. У результаті вибуху пошкоджено
асфальтне покриття, осколки посікли
стіну. Повилітали шибки. Під вікном, у
яке намагалися закинути гранату, спали
четверо малолітніх дітей, трохи поодаль
— сам 51-річний Олексій Тарасов, в іншій кімнаті —31-річна Оксана Тарасова з найменшим сином, якому всього 2,5
місяця. Вибух пролунав після 6-ї години
ранку.
— Ви бачили б, як злякалися діти,
одне за одним схопившись на ноги. Скомандував їм залягти до ванни: думав, що
одним вибухом не обійдеться, — пригадує подробиці недавньої надзвичайної
події Олексій Тарасов. — Згодом звернувся по допомогу до сусідів — разом із
ними й виявили прикріплену до воріт
бойову гранату Ф-1 та розтяжку. По
суті, мене врятувало те, що скористався не центральною, а боковою хвірткою,
про яку зловмисники, очевидно, не знали. Сліди від взуття на снігу (мабуть, 46го розміру) вели до слідів від коліс автомобіля.
За словами Олексія, десь тижнів за
два до цієї події, схоже, той самий «гість»
навідувався о пів на четверту годину
ранку. Загавкали собаки, і Оксана розбудила Олексія. «Біля хвіртки стояв такий собі здоровань. Він погукав мене по
імені — думаю, хотів переконатися, що в
будинку проживає потрібна йому особа.
Я відчинив кватирку й нагнув матюків.
Напевно, запам’ятавши, з якого вікна я
йому відповідав, він згодом цілеспрямовано кинув у нього гранату, проте сантиметрів на 30 промазав, — озвучує свою
версію розвитку подій Олексій. — Один
із будівельників, котрий робив у нашому будинку ремонт, стверджує, що напередодні до садиби під’їжджали «Жигулі» 12-ї моделі iз затемненим склом i
донецькими номерами. Згідно ж із даними правоохоронців, у цій місцевості «засвітилися» два автомобілі з донецькими
номерами. Поліція досі не може їх знайти».

Півроку жили в бронежилетах
у власному будинку в Макіївці
До воєнного конфлікту на Донбасі Олексій Тарасов проживав у місті
Макіївка Донецької області, там народилися четверо його дітей. Сім’я мешкала в одноповерховому будинку з євроремонтом, а добротну двоповерхову будівлю Олексій звів уже для дітей. Мав і двоповерховий гараж. Коли почалися події
на Майдані в Києві, чоловік, котрий
пройнявся його ідеями, возив туди своїм
транспортом і за власний кошт людей.
Таких, зізнається, було небагато: четверо-п’ятеро хлопців, котрих він, будучи
майстром спорту з боксу, тренував. Тоді
в Олексія з’явилася надія, що й на Донбасі врешті-решт щось зміниться, що
завершиться епоха «царювання» Ріната Ахметова.
— Це єдиний мільярдер у світі, який
розбагатів, пройшовши по трупах, зокрема й моїх друзів, разом із якими я ріс,
тренувався у спортзалі, — констатує
Олексій Тарасов. — Нині всі ці старенькі, котрих господар Донбасу Рінат Ахметов купив за макарони, борошно, «згу-

щенку», тушонку тощо, не розуміють,
за які кошти він їх підгодовує. Я і своїй
мамі це втовкмачую: пам’ятаєш, мовляв, моїх друзів, котрі приходили в
наш дім? Так от, більшість із них —
покійні, люди Ахметова відібрали їхній
бізнес. Так само колись відібрали фірму і в мене, посадивши в СІЗО, катуючи
у ВБОЗі, змушуючи зізнатися у злочинах, яких не скоював, а врешті «припаявши» незаконний строк. Аби добитися
справедливості, довелося виграти справу в Європейському суді з прав людини,
який повністю реабілітував мене й виніс
рішення виплатити 30 тисяч євро компенсації за матеріальні та моральні збитки. Отримав ці кошти в 2014 році.
Уже під час київського Майдану бути
патріотом України на Донбасі стало небезпечно. Олексій пригадує, що вони з
Оксаною півроку жили в бронежилетах,
стежачи у відеокамери, хто під’їжджає
до двору, тож стомилися від постійної
нервової напруги. Урешті Олексій вирішив вивезти сім’ю до селища Драбів
Черкаської області, де проживали родичі Оксани, а сам повернувся, бо мав на ту
пору бізнес, із яким хтось інший не впорався б.
— Знав, що рано чи пізно за мною
прийдуть, адже я виграв Європейський
суд стосовно цієї місцевої банди — лакеїв, ставлеників Ріната Ахметова, —
продовжує розповідь мій співрозмовник. — Я бачив, як розвиваються події
на сході України: як завозять російську
військову техніку, як зникають безвісти проукраїнськи налаштовані люди. Ці
нелюди по-звірячому вбили мого товариша по Майдану Володю Рибака. На той
момент начальником макіївської міліції
був Олексій Мірошниченко — на його
очах відбувалися захоплення всіх адміністративних будівель. 20 липня 2014
року він виїхав із міста, по суті, здавши
його сепаратистам, після чого був призначений начальником добропільської
міліції — уже на українській території.
І це при тому, що до 20 липня «ДНРівці»
скоїли в Макіївці стільки злочинів: людей тримали в підвалах, катували... Ці
мерзотники, яким раніше дозволяв хіба
що колеса своєї автівки помити, які кланялися при зустрічі, взяли до рук автомати і, приїхавши до мене додому, закидали двір гранатами.

❙ Олексій Тарасов із сином Міланом.
відлежуватися в шпиталі. Оті контузії
ні-ні та й дають про себе знати — таке
не минає безслідно. Попри все, Олексій
Тарасов не має статусу учасника бойових дій. Хоч уже й у судовому порядку
довів, що брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі, — має докази перебування в зоні АТО: відеозйомки, фотознімки, свідчення побратимів. Відвіз пакет документів до МВС, проте посвідки
учасника бойових дій, як і багатьом іншим добровольцям, йому досі так і не видали.

Стояли біля стін Верховної Ради
з плакатом: «Поверніть наш дім
та все награбоване!»
— Спершу ми з побратимами думали, що все це досить швидко закінчиться. На ту пору нам здавалося, що справді реально зачистити територію Донбасу, — дещо імпульсивно говорить АТОвець. — Ми ще гадали, що розіб’ємо всю
ту погань, зайшовши з Іловайська. Із часом прийшло розуміння, що цей воєнний конфлікт, вигідний вищим ешелонам як російської, так і української
влади, так швидко не закінчиться. Багато хто вважає, що наша нинішня влада тримається лише тому, що триває
війна. Усі ж знають: у країні, з якою воюємо, наш Президент має фабрики, що
справно сплачують податки до російського бюджету — на патрони, якими вбивають наших хлопців. А тут, в Україні,
патріотів, котрі гинуть, Петро Поро-

Цю війну можна було виграти одразу — за пару місяців, як і
обіцяв Порошенко. Натомість її перетворили на затяжну, бо на ній
заробляють — усі це добре розуміють.
Вивізши з Макіївки сім’ю, Олексій Тарасов записався добровольцем до батальйону «Шахтарськ». Виконував обов’язки
інструктора — навчав молодих бійців,
як виживати в бою. У батальйоні пробув
майже рік, брав участь у боях за Піски,
Іловайськ, Красногорівку, Оленівку...
Потім «Шахтарськ» формально розформували, а по суті — перейменували на
«Торнадо» й перекинули до Луганської області. Під час бою у Красногорівці зламав руку, проте не ліг до лікарні,
а, знявши гіпс, продовжував стріляти,
допомагав артилеристам, вивозив поранених. «От бачите, у результаті рука
зрослася неправильно», — демонструє
Олексій. А ще двічі був контужений —
обидва рази в Іловайську. Після першої
контузії, пригадує, навіть їздив за кермом, а після другої, тяжкої, довелося

шенко нагороджує посмертно медалями, а їхнім рідним надає грошову допомогу. Ну хіба це не блюзнірство? Вважаю, Президент як Верховний Головнокомандувач винний і в Іловайському та
Дебальцевському«котлах», де поховали істинних синів України. В Іловайську загинув від кулі снайпера й наш побратим — пирятинський патріот Анатолій Курочка (позивний «Дід»), який
командував взводом. Цю війну можна
було виграти одразу — за пару місяців,
як і обіцяв Порошенко. Натомість її перетворили на затяжну, бо на ній заробляють — усі це добре розуміють.
— Ви воювали у складі скандально
відомого добровольчого батальйону, командир якого — Руслан Онищенко —
наразі перебуває за ґратами. Чому такі
неоднозначні думки про це військове

❙ Бойову гранату прикріпили таким чином,
❙ щоб, коли відчиниться хвіртка,
❙ пролунав вибух.
❙ Фото автора.
з’єднання? — запитую.
— Я вам скажу, що всі добровольчі
батальйони практично однакові. Скрізь
трапляються «відморозки», які чинять
щось протизаконне, проте це не означає, що поганий увесь батальйон. На
«Торнадо» ж ллють бруд тому, що це чи
не єдиний батальйон, який не побоявся заявити про злочини генералів в Іловайську, — переконаний учасник АТО.
— Палиці ж у колеса почали вставляти
тоді, коли влітку 2015 року в Луганській області наші бійці зупинили чотири потяги (у кожному — по 50 вагонів)
лісу, який везли із Західної України до
«ДНР» без будь-яких документів. Після
того, як передали «СБУшникам» четвертий потяг, батальйон розформували. Бо
він, бачте,мав необережність посягнути на нелегальні заробітки можновладців. Далеко не бідний чоловік, судячи
з його декларації, — військовий прокурор Анатолій Матіос — заявляв усій
країні, що надасть відеодокази зґвалтувань, катувань та мародерства в нашому
батальйоні, проте досі так нічого й не надав. При цьому ніхто не говорить про заслуги «Торнадо», зокрема про те, скількох сепаратистів вирахували наші бійці в Луганській області, скільки російської зброї (навіть артилерійської часів
Другої світової війни) видали затримані
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нами терористи. Та навіть російський «Бук», що збив
«Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, був знятий розвідкою «Торнадо» — про це чомусь усі замовчують. Думаю, час розставить усі крапки над «і». Хоч, звісно, у
батальйоні було багато й безладу. Скажімо, 24 липня
2014 року ми поїхали у Піски без будь-якого наказу —
нам видали лише «корочки» співробітників батальйону. І от, щоб зняти з себе відповідальність, ті, хто нас
туди посилав, порушили кримінальне провадження про
незаконну видачу зброї стосовно заступника комбата,
котрий був усього лише штабником, а зараз перебуває в
бігах. От що коїться на вищому рівні.
Олексій Тарасов із сім’єю змушений був кілька разів
переїжджати на нове місце, зокрема й тому, що відчував загрозу власному життю. Рік прожили в Ківерцівському районі, що на Волині, де їх прихистив наш земляк
Віктор Литовченко, котрий 18 років провів в Америці, а
потім повернувся й наразі активно допомагає АТОвцям.
Довше користуватися добротою цього чоловіка Олексій
не міг. У липні нинішнього року Олексій Тарасов разом
із вагітною Оксаною та чотирма дітьми протестували під
стінами Верховної Ради (стояли з плакатом: «Поверніть
наш дім та все награбоване!») — навіть спали кілька діб
на граніті, кинувши на нього матраци. Із цим протестом
пов’язана окрема історія: свого часу в батальйоні «Торнадо» замаскувався під бійця такий собі Руслан Білий,
котрий, за словами Олексія Тарасова, «зливав» інформацію сепаратистам. Він безперешкодно курсував на
окуповану територію й назад, аж поки одного разу його
не затримали на блокпосту під Маріуполем наші бійці.
— Ми передали затриманого працівникам СБУ. І от
уявіть собі: буквально через кілька днів його випускають на волю, — обурюється Олексій. — А вже через деякий час він ходить по моєму двору в Макіївці й керує
руйнацією двох моїх будинків (це зняла на мобільний
телефон сусідка). Нині від мого житла залишився сам
фундамент. Акцію протесту ми змушені були тоді згорнути, бо дітям і вагітній Оксані від постійного перебування на сонці стало зле. А тут якраз один із бойових
побратимів із Гребінківського району покликав до себе.
Так ми перебралися до Овсюків, оселилися в будинку,
збиралися його купити, вже почали робити ремонт. Проте після останніх тривожних подій не можу лишити тут
сім’ю.

Вихід — муніципальна поліція?
Виконувач обов’язків начальника Гребінківського
відділу поліції Василь Овчаренко розповів, що, дізнавшись про надзвичайну подію — напад з гранатою на оселю Тарасова, одразу ж виїхав до Овсюків. «Це ганебний
факт, — коментує він, — адже злочин скоєно проти людини, котра боронила нашу країну. Зловмисника не зупинило й те, що в будинку перебували малолітні діти.
Скажу відверто, я прикро вражений. Наразі з’ясовуємо
всі обставини скоєння злочину. Є залишки бойової гранати, ми віддали їх на експертизу й чекаємо офіційних
відомостей стосовно цього вибухового пристрою. Ситуація складна, адже одна граната зірвалася біля будинку, а інша, виявлена на воротах, була зав’язана з таким
розрахунком, щоб, коли відчиниться хвіртка, пролунав
вибух. Цей вибуховий пристрій також на дослідженні в
експертів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 («Замах на вбивство»). Працює слідчо-оперативна група, ми щодня звітуємо до Головного управління Національної поліції в Полтавській області про те,
що вже зроблено».
АТОвці, з якими розмовляла, в один голос заявляють: цей прикрий випадок — не що інше, як полювання
на справжніх патріотів України. «У кожному селі нашого району є АТОвці, всі були на передовій. То, виходить,
ось так, як до Олексія Тарасова, непрохані гості можуть
з’явитися до будь-кого з них? У райвідділі поліції всього
лише 20 працівників — як гадаєте, вони в змозі подбати
про нашу безпеку? — запитує голова правління громадського об’єднання «Правовий блок захисту учасників
АТО» Роман Тютюнник. — От не так давно до кафе, що
є моєю власністю, нагрянуло з півсотні фанатів київського «Динамо», розтрощили тут усе, що тільки можна,
вигребли продукти з холодильника (нарахував збитків
десь у сумі 30 тисяч гривень), побили відвідувачів, після цього розгромили ще й бензозаправку — і ніхто нічого не міг вдіяти. Вкрай малочисельна поліція не справляється. Тож потрібно піднімати громаду. Усвідомлюючи це, ми створили громадську організацію «Гребінківська варта», члени якої понад півроку серйозно
тренуються. Хлопці несли чергування на вулицях разом із правоохоронцями. Наша кінцева мета — створення муніципальної поліції, яка вже існує в деяких містах
України. Заковика в тому, що міська влада не хоче виділяти кошти з бюджету на реалізацію згаданої ініціативи. Чи не найбільше упирається міський голова».
Думку АТОвців поділяє депутат Гребінківської
районної ради Михайло Рубан: «Звичайно, в районі
щось робиться для учасників АТО. Але на сьогодні
вкрай важливо, щоб проживання тут було безпечним.
Не хочу давати оцінку великій політиці. Зрозуміло
одне: нам самим на місцях потрібно думати, як захиститися. Як оцим хлопцям, котрі боронили суверенітет
та територіальну цілісність України, тепер мають захистити свої родини. Потрібно створювати загони самооборони — думаю, це єдиний вихід. А місцева влада має вирішити питання їх фінансування. От тільки чи піде на
це нинішня влада?». ■
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■ ПІДТРИМКА

Шукати вихід із безвиході
Мешканці окупованих українських територій — у правовому вакуумі
Тетяна ПАРХОМЧУК

Восьмого грудня закінчився процес верифікації
внутрішньопереміщених
осіб (ВПО). Служба безпеки України перевірила
персональні дані й виявила, що 460 тисяч чоловік
із числа зареєстрованих
як ВПО, жодного разу не
перетинали лінію розмежування. Їм було припинено соціальні виплати.
Із цих 460 тисяч по відновлення соціальної допомоги звернулися 160
тисяч осіб.
Шахрайські історії, розкриті українськими силовиками, цілком відповідають нахабній натурі
агресора. Приміром, СБУ
викрила сімох працівників так званого міністерства фінансів «ЛНР»,
які були зареєстровані в
нас як внутрішньопереміщені особи й отримували пенсійні виплати.
А нещодавно СБУ викрила канал зловживань
— незаконної виплати
соціальної допомоги, що
був налагоджений у Запорізькій області. Уже не
кажучи про непоодинокі
оголошення, які можна
зустріти в Донецьку, де
пропонують швидке вирішення проблем із виплатами українських пенсій.

А механізм реалізації?
Безперечно, Україна
має подбати про соціальні виплати своїм громадянам на окупованій території. Та як це правильно зробити? Нині
в Україні діє один механізм виплат пенсіонерам, котрі опинилися поза лінією зіткнення, мешканцю окупованої території потрібно
зареєструватись на території: підконтрольній
Україні, аби отримати
статус внутрішньопереміщеної особи. Саме останній дає право на соціальні виплати, у тому
числі й пенсії. З іншого
боку, цей статус дають
тоді, коли переселенець
звертається по соціальну допомогу. Якщо мешканець Донецька просто
переїхав жити до Львова
й він не потребує соціальної підтримки держави,
то йому згаданий статус і
не потрібен.
Як відомо, на непідконтрольній Україні території опинились 1,2
мільйона пенсіонерів.
Сьогодні пенсію отримують 900 тисяч осіб —
саме стільки мають статус ВПО. Він, з одного
боку, спрощує процедуру нарахування пенсій.
Це робиться без запиту
пенсійної справи (як зазвичай при зміні місця
проживання пенсіонером) з відповідних відділень ПФ окупованої території. Тим більше —
запитати немає в кого,
адже ці та інші органи

❙ Мешканці Донбасу потребують допомоги України.
❙ Фото з архіву «Дня».
■ ЦИФРИ
Є ще один аспект — насправді не відомо, скільки на окупованій території мешканців, які потребують допомоги. Озвучені цифри, що там близько 50 тисяч таких осіб, можуть бути вельми умовними.
Можна зробити приблизні арифметичні розрахунки, виходячи із фактів, що нам відомі. Отже, 40 тисяч чоловік набрали в армію «ДНР» і «ЛНР». Припустимо, в середньому в кожного з них сім’я із трьох
чоловік. Це — від 120 до 200 тисяч. З тієї території, за даними громадських активістів, виїхали приблизно 2,2 мільйона осіб. Чимало за кордон — у Болгарію, Чехію, Словаччину, Польщу. Отже, цілком
імовірно, там загалом зараз проживає від 800 тисяч до одного мільйона людей. А ще на території окупованого Донбасу перебуває 6,5 тисячі російських так званих військових радників. Тоді виникає резонне
запитання: кому Україна має виплачувати ці гроші — російським агресорам?
Після однієї із зустрічей на згадану тему в Міністерстві соціальної політики, обговоривши з міністром усі деталі цього складного питання, німецький посол пан Райхель сказав: «Виявилось, що ця проблема значно глибша й серйозніша, ніж це може собі уявити не фахівець.... Однак, попри всю комплексність проблематики, не потрібно ні на мить втрачати з поля зору людей, котрі опинились там у надзвичайно скрутній ситуації. Потрібно пам’ятати, що вони потребують допомоги».
У цьому питанні відчувається сильний російський тиск на українську й закордонну спільноту. Росія
завжди використовує будь-яку ситуацію, підбурюючи як українську, так і світову громадськість, аби все
вивернути на свою користь...
української влади ліквідовано новим режимом. З
іншого боку, від ВПО українські органи соціального захисту щопівроку
очікують своєрідної звірки, аби можна було переконатись, що з пенсіонером усе гаразд і що гроші
отримує саме він.
Водночас питання невиплати українським
пенсіонерам, котрі продовжують мешкати на
окупованій території і не
зареєстровані як ВПО,
залишається відкритим.
«Серед 300 тисяч
пенсіонерів, котрі залишились там, на жаль, є
такі, що померли, й точна статистика нам недоступна, — каже міністр
соціальної політики Андрій Рева. — Також серед
цих пенсіонерів є ті, хто
сьогодні воює проти України і служить у створених окупантами органах
влади. За нашими підрахунками, кількість тих,
хто реально потребує там
допомоги й не може переїхати на підконтрольну
Україні територію, становить близько 50 тисяч
осіб».

Юридично — на своїй
землі, фактично — у
правовому вакуумі
Проблема
полягає
ще й ось у чому: якщо
Крим юридично визнаний окупованою тери-

торією, то частина Донбаської та Луганської областей фактично окуповані, однак, з точки зору
права, цього ніхто не визнає. Тому наші громадяни захопленої бойовиками частини української
землі юридично живуть
на українській території,
але залишились без української підтримки. Таким чином вони опинились у правовому вакуумі
й фактично стали заручниками окупантів. Тому
наші соціальні служби й
звертались до громадян
України з проханням залишити території, де українська влада не може
гарантувати соціальний
захист.
На окупованих територіях не дотримуються фундаментальні
права людини: право на
життя, особисту безпеку, власність, соціальний захист. Там суцільна дискримінаційна ситуація. І українська сторона вкотре повторює на
зустрічах представникам різних країн, що поновлення виплат на окупованій території та передумови їх відновлення
записано в Мінських домовленостях за визначеним алгоритмом: припиняється стрілянина, відводиться важке озброєння, проводяться вибори,
поновлюють свою роботу

легітимні органи влади,
відновлюються соціальні виплати.
Тим часом українські
посадовці озвучують позицію не без гіркоти усвідомлення, що чимало з
тих, хто залишився за межею розмежування, потребують підтримки. Але
ця готовність допомогти ще не має механізму
реалізації. «Ми працюємо над вирішенням цієї
проблеми, — каже Андрій Рева. — Ми ніколи не
змиримося ні з втратою
наших людей, ні з втратою наших територій».
Водночас дискутується питання щодо соціальних виплат та пенсій
тим, хто в 2014—2015 роках перетинав лінію розмежування на підконтрольну Україні територію, отримував кошти
й повертався назад. Це
було можливо, бо тоді в
прифронтовій зоні працювали банки. А тепер
навіть до нинішнього адміністративного центру Донецької області —
міста Краматорськ, що
розташоване за 50 км
від лінії розмежування,
долітають снаряди. Це
місто вже було обстріляне «градами». А що було
б, якби бойовики знали,
що за межею, зовсім поряд, за якихось, скажімо, 10 кілометрів, стоять
банкомати з грошима? ■
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■ ПРЯМА МОВА

Агресорiв треба вбивати
Для Росії це смертельний удар — офіцер США про Трампа
Алiна КУПЦОВА («Обозрєватєль»)

Чого очікувати Україні від Дональда
Трампа і його команди, чи є у Володимира Путіна друзі в американській
адміністрації, чому анексія Криму стала можливою — про це і не тільки в
інтерв’ю «Обозрєватєлю» розповів капітан 1-го рангу військово-морських
сил США, екс-начальник штабу військової місії зв’язку НАТО в Москві Гаррі
Табах.
Із проблемами нашого регіону він
знайомий не з чуток. У 1991 році Табаха призначили до Державного департаменту США радником посла
Сполучених Штатів і спеціальним представником президента в Росії. Пізніше
він працював у комісії «В’язень війни»
при посольстві Штатів у Москві, займаючись пошуком військовополонених і зниклих безвiсти американців.
Із 2006-го по 2008 роки Табах служив
першим заступником директора Центру передового досвіду боротьби з тероризмом в Анкарі, керуючи офіцерами з семи країн НАТО.
■ Дональд Трамп вибрав держсекретарем Рекса Тіллерсона, якого
пов’язують iз Росією. Чого від нього
чекати?
— Я не політик і не дипломат. Я
простий старий солдат і дуже пишаюся цим. Але запевняю, Трамп не вибирає держ секретаря і міністрів, думаючи, як це вплине на Україну і Росію.
Для нього пріоритет — американські проблеми. Не розумію, чому всі так
стурбовані тим, що вибір припав на
Тіллерсона. Для нього, як і для Трампа, українське і російське питання будуть на задньому плані. Так, у нього є
зв’язки з Росією. Але він представляв
величезну нафтову імперію. А Росія —
нафтова держава. Тіллерсон повинен
був iз нею працювати.
На посаді держсекретаря він представлятиме Трампа. А хто такий
Трамп? Це жорсткий бізнесмен, як і
сам Тіллерсон. Саме тому він отримав
позицію №1 у Штатах після президента. Жорстку політику Тіллерсон вестиме і за кордоном.
Із Росією Трамп і Тіллерсон будуть говорити. Зрештою, це їхня робота. Вони переговорники, але також
вони бізнесмени. Але якщо бізнесмен
бачить, що партнер «гнилий», то він
від нього йде. А Володимир Володимирович «гнилий». Він увесь час бреше,
весь час викручується.
Якщо Путін хоче знайти друга, то
йому варто завести собачку. А в політиці, в уряді США і навіть у своєму
уряді в нього друзів немає. Тому не
варто так сильно переживати через держсекретаря.
■ А можуть виникнути проблеми з
призначенням Тіллерсона в Сенаті?
— Звичайно, можуть. Із будь-яким
призначенням можуть виникнути
проблеми. Так само Трамп може через півроку звільнити Тіллерсона, або
той сам піде у відставку. Наприклад,
Колін Пауелл пішов. Він не зміг бути
держсекретарем.
Знаю, що українці переживають
через те, яка Тіллерсон людина. Окрім
того, що він жорсткий бізнесмен, він
ще й «нафтовик». Коли Тіллерсон вів
переговори з Росією, вона була потрібна Америці. Тому що РФ — нафтова
держава. А зараз США — нафтова держава. І Росія Штатам більше не потрібна. Тепер ми хочемо торгувати нафтою, хочемо нарощувати експорт.
■ До речі, призначення «нафтовика» ідеально вписується в плани Трампа щодо зняття обмежень на видобуток нафти. Тобто призначення Тіллерсона, навпаки, погано для Росії?

❙ Гарi Табах багато рокiв вiдслужив у Вiйськово-морських силах США.
— Це погано для Росії. Тому що
Трамп — бізнесмен. Він каже: «Давайте більше добувати, давайте більше продавати». А для Росії це смертельний удар. Не санкції, зауважте.
А саме ціна нафти. У неї нічого більше немає. Хіба що ще право вето в Радбезі ООН. Це їхня сильна зброя.
Про Тіллерсона треба ще знати, що
він iз Техасу. А техасці — не соціалісти і не комуністи. У них на генетичному рівні закладено роздратування до
цих людей. Як у євреїв до нацистiв,
наприклад. Тому сумніваюся, що Тіллерсон буде таким уже проросійським.
■ А як ви в цілому оцінюєте адміністрацію Трампа? Звичайно, я маю
на увазі вже відомі прізвища: главу
Пентагону, віце-президента тощо.
— Ну віце-президент Майкл Пенс,
як ви напевно знаєте, не любитель
Росії. Міністром внутрішніх справ
Трамп хоче призначити колишнього «морського котика» Райана Зінке.
Главою Пентагону — відставного генерала-морпіха Джеймса Маттіса, якого

вертими, і в журналістиці це норма.
Але генерал Маттіс — інший. Він
жорсткий, суворий, але надзвичайно розумний. Я вас запевняю: російські літаки над американськими кораблями більше не лiтатимуть. Тому
що він їх зіб’є. Маттіс посилить престиж збройних сил. Він дуже популярний в армії. Його поважають. Він не
посилав морських піхотинців в атаку,
якщо сам iз ними не йшов.
Що ще важливо, в нього немає політичних амбіцій. Він не хотів цiєї посади. У генерала Маттіса немає сім’ї,
немає дітей. Тому його амбіції — державні. Він хоче, щоб Америка була
сильною, а морська піхота стала елітою.
Маттіс майже не говорить. В основному слухає. Але коли говорить,
то стережіться. Він запам’ятовує все,
що говорите ви, аналізує і «ловить»
вас.
Агресорів він не любить. Маттіс відкрито заявляє: «агресорів треба вбивати». Він не використовує м’які формулювання «нейтралізувати», «прибра-

Коли я був на навчаннях з їхнiми (Ізраїлю. — Ред.) офіцерами,
солдатами, вони говорили: «Ми не слухаємо ООН, не слухаємо
США, Європу, Росію. Ми робимо те, що необхідно для нашого
виживання». Україні теж варто обрати цей підхід.
я маю честь знати особисто.
Узагалі я завжди виступав проти
того, щоб професійні військові ставали президентами, міністрами. Вони не
гнучкі. Розумієте, навіть у найдемократичнішiй країні армія — недемократична. В армії просто не працює демократія, там працюють жорсткі накази, фактично диктатура. Саме тому
між собою в армії ми говоримо, що захищаємо демократію, але не практикуємо її.
Дуайт Ейзенхауер був поганим президентом, хоча воєначальником прекрасним. Колін Пауелл — розумна
людина, але в Держдеп не вписався.
Він просто не розумів дипломатів, які
постійно брешуть. Якщо офіцер армії
США збрехав, це кінець його кар’єри.
А в політиці, дипломатії, будемо від-

ти». Вбити — і крапка. Він дуже цікава людина.
■ Західна преса пише, що, швидше
за все, після інавгурації американська залученість в українське питання
істотно знизиться. Чи згодні?
— Та вона й зараз не дуже висока. Але так, можливо, ще знизиться.
Хоча це не стільки від Америки залежить, скільки від України.
■ Від дипломатичних зусиль України?
— Та навіть не від цього. Розумієте, час іде. Коли тільки почалися події
в Криму і на Донбасі, Україна, як сказав наш посол, була найкрасивішою
дівчиною на танцмайданчику. Але
дівчина старіє, та й за три роки танцювати з нею набридло. Змін мало. Грошей вкладено багато.

Україна трохи нагадує Ізраїль. Поруч iз ними теж вороги, на них теж
тиснуть Америка та Європа. Але вони
не просто виживають, а живуть досить-таки непогано. Ізраїль уже картоплю в пустелі вирощує й експортує
в Росію. Коли я був на навчаннях з їхнiми (Ізраїлю. —Ред.) офіцерами, солдатами, вони говорили: «Ми не слухаємо ООН, не слухаємо США, Європу, Росію. Ми робимо те, що необхідно
для нашого виживання». Україні теж
варто обрати цей підхід.
Ось в Україні бояться, що Трамп
санкції зніме. По-перше, американські санкції особливо ні на що не впливають. І все ж: чому Трамп не повинен знімати санкції? Він займатиметься цим
питанням, коли виділить 20 хвилин
на Україну. Всі хочуть, щоб американці залишили або навіть посилили санкції проти Росії. А сама Україна не ввела санкції. Російські банки, російський
бізнес, які не мають права працювати
на Заході, прекрасно почувають себе в
Україні. Українці хочуть, щоб Захід як
слід покарав Росію за її дії, але сама Україна укладає економічні договори та
інвестує в Росію. Це сюрреалізм.
Трамп просто цього не зрозуміє. Ви
воюєте з Росією, дружите або ні туди
ні сюди? Тому що, вибачте за вислiв,
виглядає так, що Україна хоче і на
ялинку залізти, і дупу не подряпати.
А так не буває. Трамп подумає так і
скаже: «Знімайте санкції». Інша справа, що він не зможе.
■ Через Конгрес?
— Та не тільки. Там ще справа
в міжнародному договорі. Хоча він
може, звичайно, чинити тиск. Але
мені здається, що йому, за великим
рахунком, байдуже. Є санкції, немає
санкцій — на США це точно ніяк не
впливає.
Але взагалі з Америки ситуація в
Україні виглядає дивно. Ви ведете бізнес iз Росією, військовий стан не ввели. Там, на Донбасі, хлопці гинуть,
а ви з Росією дипломатичні відносини підтримуєте. Мені як солдату прикро.
■ В Україні багато, особливо після того, як дізналися результати виборів, стали говорити: ось якби в 2014
році на чолі Штатів стояв Трамп або
інший республіканець, то Крим усе ще
був би під контролем України.
— Однозначно. І не тільки Крим.
Абхазія та Південна Осетія залишилися б грузинськими. Коли Буш був
уже «кульгавою качкою», Володимир
Володимирович вирішив промацати
ґрунт (як Гітлер свого часу). Він подумав: «Що буде, якщо я візьму Абхазію та Осетію?». Якби прийшов
«яструб», як Маккейн, Путін би ретирувався і сказав: «Ми свою справу
зробили, російський народ» захистили, до побачення». Але прийшов Обама. М’яка людина, яка відразу сказала, що воювати ні за що не буде.
Путін і подумав: «Добре, значить, ми
поки залишимося. Анексувати не будемо, але залишимося. Подивимося,
як світ відреагує». Світ не відреагував. Путін: «Здорово. Тоді я триматиму Україну в заручниках, а в разі чого
відберу Крим». І він відібрав. І Обама
знову нічого не зробив. Якби президентом були Рейган, Буш або Трамп,
Путін і думати б про анексію не став.
Трамп — не гнучкий. Він такий, як
Путін. Він теж хоче показати, що він
«реальний пацан». І Путін це чудово
розуміє. Його риторика після виборів
у США змінилася. Він знизив напруження.
■ Тобто Путін буде більш обережним?
— Він уже поводиться обережніше.
■

СВIТ
Ігор ВІТОВИЧ

Учора в Росії був день жалоби за загиблими у неділю
вранці в катастрофі російського літака Ту-154 біля Сочі.
На борту повітряного судна
перебували 92 особи: вісім
членів екіпажу та 84 пасажири. Серед них — 64 артисти
військового ансамблю імені
Александрова, які планували
вітати російських вояків у Сирії з Новим роком. Ансамбль
Александрова відомий тим,
що виконує офіційну версію
гімну Росії, а також «Гімн
ввічливим людям» — пісню
на честь людей, які сприяли
анексії Криму в 2014 році. Цей
ансамбль є візиткою російського великодержавного патріотизму.
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■ КАТАСТРОФИ

■ ДИКТАТ

Не встигли заспівати
на могилах убитих у Сирії...

Ізраїль
образився...

У трощі російського літака поблизу Сочі загинули артисти
ансамблю пісні й танцю імені Александрова

Прем’єр Нетаньяху повчає
«неслухняних» членів
Ради Безпеки ООН
Ігор ВІТОВИЧ

Журналісти, артисти
та військові...
На борту також перебували двоє федеральних держслужбовців, семеро російських військових, дев’ятеро
співробітників російських телеканалів, серед яких і власники державних нагород «за
повернення Криму», та голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, більше відома як
«Доктор Ліза». Наприкінці 90-х вона, зокрема, відкрила хоспіс при онкологічній лікарні в Києві, де мешкала два роки. З початком
конфлікту на Донбасі Глінка вела, окрім іншого, роботу на території так званих
«ДНР» і «ЛНР», звідки вивозила українських дітей до
Росії. Її діяльність відзначена російськими державними
преміями. «Доктор Ліза» також брала участь у воєнному
конфлікті в Чечні.
Відразу після катастрофи розпочалася масштабна
пошукова операція на місці
падіння російського Ту-154
у Чорному морі, за шість кілометрів від узбережжя Сочі.
У ній беруть участь майже 40
кораблів і катерів та понад
3,5 тисячі людей, повідомило агентство «Інтерфакс» у
понеділок з посиланням на
міністерство оборони РФ. Упродовж ночі роботи не припинялися. «Група пошуково-рятувальної операції посилилася до 39 кораблів і катерів, 135 водолазів і семи
глибоководних апаратів», —
повідомили в департаменті
інформації і масових комуні-
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❙ У районі Сочі триває масштабна пошукова операція.
кацій російського військового відомства. За даними на
вечір 25 грудня, з води піднято на борт рятувального судна 11 тіл загиблих. Більшість
уламків літака покояться в
Чорному морі поблизу Сочі,
на глибині 50-70 метрів. Пошукові групи поспішають, бо
течія зносить їх.
Перший рейс iз тілами загиблих прибув до Москви вчора вранці. Тим часом у родичів жертв авіакатастрофи почали брати біоматеріали для
експертизи ДНК загиблих. За
словами першого заступника
російського міністра оборони
Руслана Цалікова, найближчим часом родичі загиблих
почнуть одержувати компенсаційні виплати. Рейс також
доставив 86 фрагментів втраченого лайнера, що належав
російському міністерству
оборони.

Чому сталася трагедія?
Літак прилетів з Москви
до Сочі, де здійснював проміжну посадку для дозаправки пальним, а потім мав

продовжити маршрут до Латакії в Сирії. Незадовго після того, як повітряна машина здійнялася в повітря,
вона зникла з радарів. За
попередніми даними, літак упав в море всього через
кілька хвилин після злету.
Міністр транспорту Росії
Максим Соколов заявив, що
причиною катастрофи Ту154 могли стати або технічна несправність, або помилка пілотування. «Сьогодні основні версії не включають у себе терористичний
акт», — сказав він. Він також повідомив, що пошуково-рятувальну операцію
в зоні катастрофи Сочі розширять. Фрагменти літака
й рештки загиблих, за його
словами, могло віднести в
бік Абхазії. «Імовірно, що
частина фрагментів літака,
решток тіл може перетнути
державний кордон», — сказав міністр на засіданні урядової комісії, яку створили у
зв’язку з катастрофою літака. Пошукова операція ускладнюється через рельєф

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

Терорист не втік від кулі
Берлінського вбивцю застрелили в Мілані. Триває
полювання на його спільників
Олег БОРОВСЬКИЙ
Людина, чиї відбитки пальців
знайшли на кермі вантажівки, котра
наїхала на людей на різдвяному ярмарку в Берліні, тепер мертва. Тоді
цей напад позбавив життя 12 осіб (серед них, як пізніше з’ясувалося, був і
громадянин України) та поранив ще
десятки. Підозрюваного застрелив
поліцейський у Мілані при спробі звичайної перевірки документів. Про це
повідомили в італійському міністерстві внутрішніх справ, а згодом підтвердили в федеральній прокуратурі
Німеччини.
Аніс Амрі вважався головним підозрюваним у скоєнні теракту. Він без-

перешкодно дістався до Мілана через
Францію. Але розслідування триває.
Ще й досі немає стовідсоткової певності, що йдеться про терориста-одинака. Туніська влада заарештувала
п’ятьох чоловіків, яких також підозрюють у причетності до замаху у Берліні.
Один iз них є родичем Аніса Амрі.
Після теракту на берлінському різдвяному ярмарку в правлячій у Німеччині коаліції посилилися суперечки
навколо зміни політики щодо біженців. У країні перебувають, за різними даними, від 250 до 500 осіб, яких
силові структури оцінюють як потенційних злочинців, готових скоювати
теракти. Для цілодобового спостереження за кожним із них, за оцінками

дна. Міністр Соколов зазначив: «Бортові самописці такого типу літака Ту-154, на
жаль, не обладнані радіомаяками, тому ми будемо шукати їх на дні, серед уламків
літака, які, ми сподіваємося, збереглися».
Пізніше головком повітряно-космічних сил Росії
Віктор Бондарєв повідомив,
що місцезнаходження «чорних скриньок» літака вже
встановлене. Він також заявив, що Ту-154 був технічно
справний і недавно пройшов
ремонт. Російські ЗМІ висувають версії, що причиною
авіакатастрофи могли бути
помилка пілота, технічна несправність машини (зокрема
й з причини неякісного пального) або потрапляння птахів
до двигунів. Російський слідчий комітет почав слідство,
яке повинно вияснити, чи
сталося порушення принципів безпеки авіаційного руху.
Слідчі, зокрема, прослуховують технічний персонал, відповідальний за підготовку до
старту ТУ-154. ■

експертів у сфері безпеки, потрібно
близько 60 співробітників правоохоронних органів.
У 2017 році кількість мігрантів,
які залишають Німеччину, має суттєво збільшитись. Про це заявив міністр
внутрішніх справ Німеччини Томас
де Мезьєр в інтерв’ю газеті «Біль дам
Зоннтаг». За його словами, у 2016 році
цей показник зріс переважно завдяки
спрощенню процедури добровільного
виїзду. На це передбачається додатково виділити 40 мільйонів євро, додав
міністр. Крім того, де Мезьєр запропонував обмежити доступ до соціальних
виплат та прискорити депортацію тих
мігрантів, особи яких складно встановити і які не сприяють цьому.
Томас де Мезьєр підтвердив, що
німецькі спецслужби нараховують
близько 550 ісламістів, які загрожують громадській безпеці. «Деякі з
них перебувають у Сирії, а деякі — у
в’язниці», — сказав міністр. За його
словами, близько 200 людей, які становлять потенційну загрозу, зараз
мешкають у Німеччині. При цьому
він визнав, що цілодобово спостерігати за кожним iз них неможливо. ■

Минулої п’ятниці Рада Безпеки
ООН ухвалила резолюцію з вимогою
до Ізраїлю припинити поселенську
діяльність на окупованих ним палестинських територіях. У резолюції наголошується, що така політика Ізраїлю є порушенням міжнародного права
та становить перешкоду для ізраїльсько-палестинського врегулювання.
Проект документа був внесений Новою Зеландією, Малайзією, Венесуелою та Сенегалом. Резолюцію підтримали 14 iз 15 членів РБ ООН, зокрема
й Україна. США, які традиційно накладали вето на всі документи з засудженням агресивних дій Ізраїлю, цього
разу утримались, що і дозволило ухвалити резолюцію.
Резолюція
визнає
створення
Ізраїлем поселень на палестинській
території, окупованій з 1967 року, що
не має юридичної сили і є «кричущим
порушенням міжнародного права і одним iз головних перешкод на шляху
до досягнення врегулювання за принципом співіснування двох держав».
Радбез ООН заявив, що не визнаватиме жодних змін ліній, які існували на
4 червня 1967 року, за винятком узгоджених сторонами. На окупованих
Ізраїлем територіях, на яких палестинці хочуть утворити свою країну, Ізраїль
уже встиг розселити 600 тисяч єврейських поселенців.
Ізраїль у відповідь ужив низку дипломатичних заходів проти ініціаторів
резолюції та всіх країн, які її підтримали. В оприлюдненому в ніч на суботу, 24 грудня, документі керівника
ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху, йдеться, зокрема, про відкликання послів Ізраїлю з Нової Зеландії
та Сенегалу «для консультацій», передає агенція «Франс Пресс». Нетаньяху також скасував запрошення міністрові закордонних справ Сенегалу, який
мав відвідати Ізраїль у січні. Візит українського прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який був запланований на на 27-28 грудня, також скасовано. Прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук заявив, що український
прем’єр «переніс свій візит до Ізраїлю
на невизначений термін» і закликає
«не драматизувати ситуації».
Загалом Біньямін Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі
контакти з урядовцями з 12 країн. Це
«ізраїльське покарання» не стосується Венесуели та Малайзії, які також
голосували за резолюцію, бо з цими
країнами у Ізраїлю немає дипломатичних відносин. Ізраїльська газета «Хааретц» цитує звернення прем’єра до
урядовців на засіданні уряду: «У наступний період подорожуйте менше до
країн, які голосували проти нас». Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту,
Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії. Крім того, заморожено координацію зустрічей Нетаньяху з прем’єрміністром Великої Британії Терезою
Мей та прем’єром КНР Лі Кецяном, які
мали відбутися у січні у швейцарському Давосі.
У неділю до МЗС Ізраїлю викликали
послів України та інших країн, що підтримали резолюцію у Радбезі ООН. У
Держдепартаменті США підтвердили
й виклик свого посла Дана Шапіро, з
яким Нетаньяху зустрівся у неділю ввечері окремо. Про результати цієї зустрічі, що тривала близько 40 хвилин, не
повідомляється. ■
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ЗДОРОВ’Я

«Нас троє — я, ти і хвороба. Якщо ти будеш зі мною, ми вдвох подужаємо хворобу.
Якщо ж ти будеш на боці хвороби, то мені одному з вами двома не впоратись».
Абуль Фарадж, сирійський лікар (XIII cт.)
Наталія РОТАЙ

Європейська традиція лікування нездужань відрізняється від китайської, тибетської чи, скажімо, традиції самобутніх австралійських аборигенів. І річ не
тільки в наявності супер-мега-надсучасних наукових розробок, неймовірних багатокомпонентних препаратів і складних
терапевтичних схем. Різниця насамперед полягає у загальному ставленні до
хвороби, в її сприйнятті — підсвідомому, сформованому багатьма поколіннями пращурів і підкріпленому індивідуальним досвідом кожної людини. Про
це «УМ» дізнавалася і від «звичайних»
лікарів, і від фахівців, які допомагають
пацієнтам незвичними методами.

■ ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ…

Не наклич хвороби!
Нерідко болячки виникають на підсвідомому рівні, тому що деяким пацієнтам…
подобається хворіти

Не все те правильне,
що «осідає» в підсвідомості
— Ви будете здивовані, вражені, ви
можете обурюватися, ображатися й сперечатися, можете навіть назвати мене
безсердечним лікарем. Але в більшості
випадків людям, які роками не вилязять
із дрібних нездужань, просто подобається хворіти! Я не кажу про СНІД, рак,
сепсис, відмову нирок та інші тяжкі патології, тут розмова окрема. Йдеться про
щось просте й не загрозливе для життя:
грип, застуда, легка форма алергії, розлади в роботі органів травлення тощо.
Найцікавіше: сам пацієнт буде категорично заперечувати «любов» до болячок
(чи ж я ворог власному здоров’ю???), бо
його мозок знає, що хворіти погано. Парадокс полягає у тому, що логічні побудови, хоч би якими правильними вони
були, не мають сили, поки не закріпляться у підсвідомості. А підсвідомість,
яка насправді визначає наші реакції,
формує мотиви, керує складним процесом взаємодії з чим і ким завгодно у цьому світі, може підкинути таких сюрпризів, що вам і не снилося! І повірте: правильність — абсолютно не той критерій,
завдяки якому реакції стають автоматичними, підсвідомими, мимовільними, — розповідає психолог, психотерапевт, фахівець із позитивного мислення
Ольга Складовська.
За словами фахівця, проблеми більшості «хворобофілів» починаються з дитинства. Схема дуже проста. Поки малятко задоволено посміхається, повзає
чи бігає, грається, стрибає, робить шкоду (за що отримує по «п’ятій» точці),
малює, лазить по деревах, виглядаючи
цілком здоровим, батьки поводяться, як
звичайно. Але варто дитині захворіти, і
всі починають носитися з нею, наче з писаною торбою. Уваги вдесятеро більше,
і всі говорять приємні слова, і всі люблять, і всі жаліють, і розважають, як можуть, щоб не так сумно було надриватися від кашлю, і мама сотий раз за добу
цілує лоб, щоб перевірити температуру,
і батько прибігає раніше з роботи й читає казку, й друзі приносять апельсини
торбами. І можна банками їсти дефіцитне малинове варення, яке відкривають
лише під час ГРЗ — те саме варення, яке
заборонялося чіпати, поки ти здоровий,
хоча його так хотілося! І легко випросити іграшку, яку не купували, поки ти
не застудився. І з цікавою книжкою лежиш собі спокійно, а дорослі не змушують робити нудні уроки. Словом, життя розквітає нечуваними бонусами! Але
варто малому пацієнту одужати, як усе
повертається у звичну колію.
— Якщо така ситуація повторюється
раз за разом, дитина може зробити неправильні висновки: хворіти приємно; аби
отримати любов, увагу, треба бути хворим; хвороба звільняє від зобов’язань;
хвороба дає законний відпочинок. І спочатку діти можуть користуватися цими
знаннями свідомо, розігруючи сцени
«у мене жар», «болить живіт» — ті сценарії, які найкраще працюють саме з їхніми батьками. Добре «обкатана» схема
з часом закріплюється у підсвідомості,
і доросла людина може діяти мимовільно, навіть не помічаючи, як намагається
отримати вигоду від власного нездужання. Щоправда, ефект уже не той! Шеф не

❙ Для декого хворіти — мистецтво.

■ ДО РЕЧІ

■ ВАЖЛИВО!
— Бажання одужати — це ключовий момент у лікуванні будь-якої патології. А воно справді буває не в
кожного пацієнта, — констатує лікар-терапевт Олександр Ляшенко. — Я помітив: якщо людина розповідає про неприємні симптоми так, ніби збирається перемогти в конкурсі на найважче нездужання, якщо
мало не з гордістю описує всі подробиці, то лікування забере більше часу. Аналогічна історія з людьми,
які дуже бояться захворіти, для яких біль, втома, неспроможність працювати, як звичайно, — мало не кінець світу. Найкращі результати при однакових симптомах, діагнозі та схемі лікування завжди фіксуються
у людей, які спокійно ставляться до свого стану, не бояться хвороб і не плекають їх.
дає вам підвищення, щоб розважити під
час грипу, банк не забуває про кредит на
машину, жінка не сидить годинами біля
ліжка, тримаючи співчутливо за руку
(хоч привід серйозний — 37,9 за Цельсієм!), а невдоволено бурчить, що міг би
хоч посуд за собою помити. І тоді — увага! — організм може підвищити градус
хвороби, щоб пацієнт таки отримав жадане, — дивує Ольга Складовська.

Чим гірше, тим краще?
Як думаєте, бажане — це одужання?
Ні. Йдеться про затишну лікарняну палату, стурбований погляд інфекціоніста,
розпачливі зойки «тих, хто не оцінив»,
увагу, співчуття оточуючих, законний

у мене тиск?». Або ж, скромно опустивши очі, дорікатиме: «Ну що ви можете
розуміти в пневмонії?». І справді, що тут
скажеш? У такого «хворобофіла» ніколи не буває все гараз зі здоров’ям — хоч
коли запитай, він завжди скаржиться,
що все погано, що там болить, тут свербить. Або ж із виглядом святого мученика промовить: «Ну нормально...» Але
буде це сказано таким тоном, що тільки
останній дурень не зрозуміє — «глина»
повна, смерть підступає.
До речі, хворобою дуже зручно виправдовуватися: я щось не роблю через
таку поважну причину! Не помічаю, що
товаришеві потрібна допомога? Та коли,
мені самому хто б допоміг... Не тримаю

Така людина виставляє симптоми напоказ, вона тішиться ними,
несе, наче прапор, доводячи всьому світові, що її хвороба —
найстрашніша.
відпочинок із книжкою і банку малинового варення (якщо вона донині актуальна). Чи зацікавлена така людина швидко виписатися або взагалі уникнути лікарняного? Ні! Вона виставляє симптоми напоказ, вона тішиться ними, несе,
наче прапор, доводячи всьому світові, що
її хвороба — найстрашніша, що ніхто ніколи не переживав таких страждань, що
навряд чи вона виліковна. А на всі спроби залучити здоровий глузд (ну все-таки
бувають гірші випадки) людина обурено відповідатиме: «Та ви знаєте, ЯКИЙ

будинок у чистоті? Лишіть у спокої, не
було жодної вільної хвилинки! Не радію
життю? Чого це я мушу радіти, хіба є
привід? І бурчить такий хворий, бурчить, і всі у нього винні, і життя погане, і
світ несправедливий. Спробуй нагадати,
що застуда — не смертельний вирок, ще
розгнівається і накричить на тебе. Він
може роками мучити оточуючих, зривати на них злість, висувати претензії, а
в разі «бунту на кораблі» почне хапатися за улюблені пігулки й театрально «помирати». Знайома історія, чи не так?

Фахівці стверджують, що європейська медицина зовсім не враховує психологічних причин виникнення нездужань, покладаючись
тільки на силу фармпрепаратів та ефективність різних засобів. А в класичних східних
традиціях цьому аспекту завжди приділяли
велику увагу. Це дозволяло лікувати пацієнтів і навіть запобігати захворюванню на ранніх стадіях без зайвої хімії — швидко, просто,
результативно.
— Як допомогти такій людині? Якщо
вона не бачить джерела своєї проблеми,
якщо відчайдушно опирається можливості одужати, то ніяк, — розводить руками психолог. — Якщо відчуває потребу змінити свої підсвідомі реакції, не
хоче більше мучити ні себе, ні оточуючих, то дуже просто. Чесно розібратися,
що саме чоловік чи жінка хоче отримати за допомогою хвороби. Або що людина не хоче працювати настільки сильно, що ладна занедужати. Усвідомити,
що це — неефективний метод. І знайти
інші, дієві, способи отримати бажане.
Хочеться відпочити від роботи? Краще
взяти відгул, відпустку, змінити графік.
Від хронічної неуважності близьких хочеться плакати? Скажіть про це по-людськи, щоб вони вас почули. Але є один
важливий момент: вас не зрозуміють,
якщо ви самі не виявляєте уваги до рідних! Вимагати від оточуючих «любіть
мене, піклуйтеся про мене» і не любити,
не піклуватися самому — те саме, що
бити людину і дивуватися, чого вона від
вас тікає!
Спеціаліст додає, що кожен випадок захворювання — індивідуальний,
тому універсальних рецептів «щастя,
здоров’я» вона не може навести. Але є
одне правило, яке виручає в будь-якій
ситуації, за будь-яких обставин. Залишайтеся людиною завжди, особливо в
момент, коли важко. І те, що здавалося
складним чи навіть нереальним, стане
таким простим, таким легким... ■
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■ ПРЕМІАЛЬНІ

Співаки колядують

Оновлення
складу

Олександр Пономарьов та Kozak System презентували нові пісні

Головою комітету
Шевченківської премії став
Юрій Щербак

Марія СУЛИМА
Новорічно-різдвяні свята — це
насамперед очікування якогось
дива і гостинців. І особливо тішать
подарунки музичні — від українських виконавців.
Одним із таких ще на Святого
Миколая стала колядка Олександра
Пономарьова. Співак так і написав
— це подарунок до свята. Ідея створення композиції, яку сам Олександр не хоче називати піснею, виникла ще минулого Різдва. Пономарьов каже, що Україна, яка була
матір’ю колядок, втратила цю традицію, тож і має намір її відновити
і зберегти. Співак на своїй сторінці
у «Фейсбуці» розповів, що працював над колядкою дев’ять місяців і
що таку роботу зробив уперше. Загалом було три спроби — коли після першого варіанта намагався загасити лампадку, що її завжди засвічує, і не зміг, то сів писати другий
варіант. Лампадку загасив лише
після третього варіанта колядки,
так і дізнався, що це саме той, який
і має лишитися.
Виконано колядку у супроводі
симфонічного оркестру та молодого
одеського хору New voce під керівництвом Мікаеля Кіладзе.
Пономарьов називає цей твір
знаковим для нього і пообіцяв, що
продовжить працювати над створенням таких композицій. А ще сподівається: уже незабаром в Україні
з’являться колядки, що стануть
не менш відомими за геніального
«Щедрика» Миколи Леонтовича.
Колядка Олександра Пономарьова написана з традиційними «Христос народився — славімо Його», вітаннями до господарів і побажаннями всіляких гараздів усьому люду.
На Святвечір перед католицьким
Різдвом схожий подарунок зробив
і гурт Kozak System, презентувавши «Різдвяну баладу». Пісню було

Євдокія ФЕЩЕНКО

❙ Олександр Пономарьов.
❙ Фото з сайта obozrevatel.com.

❙ Іван Леньо.
❙ Фото Марії СУЛИМИ.

створено ще 1987 року гуртом «Банита Байда»: музику написав Дмитро Добрий-Вечір, а слова — поет Віктор Недоступ. Це вже третій варіант
цієї пісні.
Ідея відтворити «Різдвяну баладу» належить бас-гітаристові Kozak
System Володимиру Шерстюку та
продюсеру Віталію Климову. Це не
традиційна різдвяна пісня, її сенс
треба шукати глибше. За словами
Володимира Шерстюка, ця пісня
відводить нас від простого святкування Різдва і заглиблює в контекст
України в цьому Різдві, це твір, що
символізує Різдво самої України і
народження нової України.
«Текст «Різдвяної» нерелігійний, — розповідає вокаліст гурту Іван Леньо. — Пісня про те, що
дуже часто християнство декларує
одне, а поведінка так званих християн зовсім інша».
Насправді «Різдвяна балада»
Kozak System вічно актуальна, бо
ж ідеться в ній про те, що зачіпає не
лише одну країну чи націю, а весь
світ. Пісня про абсурдність людини,
яка попри те, що сама тверда і глуха,
має темне лице і пусте серце, звертається з проханням до Неба і споді-

вається на те, що прохання буде почуте. Про вічну материнську любов, бо ж лише «кожная мати співає
вночі». Про скам’янілий, неправдивий світ, у який привела своє єдине
Дитя Матір Божа. Ну й одвічне: темні вбивають — байдужі мовчать.
Куплет до пісні виконав київський дитячий хор «Зернятко» під
керівництвом Раїси Заклецької. І
як же щемко дитячими, янгольськими голосами звучить оте «Вже й
невідомо, до кого той спів». Не можна не відзначити і вокал Івана Леньо, справді, йому вдалося виконати цю пісню по-особливому — різдвяно-бентежно, а ще, як слушно
сказав Володимир Шерстюк, зберегти сакральне звучання пісні. Через те «Встань, встань, Діво Маріє»
звучить по-справжньому — правдиво і відверто, і саме такий спів звертається до самісінького неба.
Пояснювати глибинний смисл
«Різдвяної балади» від Kozak System
— то зайве, її треба слухати і, головне, почути. Гурту завжди вдається
підбирати особливий репертуар: не
лише творити особливу музику, а й
бути надактуальними у своїх текстах. ■

Президент Петро Порошенко затвердив
новий склад комітету Національної премії
імені Тараса Шевченка. До складу комітету
за згодою увійшли 24 діячі культури і мистецтва. Головою комітету залишився письменник Юрій Щербак.
До складу комітету увійшли кінознавець
Сергій Тримбач, письменник Сергій Жадан,
художник Анатолій Криволап, актори Ада
Роговцева, Наталія Сумська та Олексій Богданович, театральний режисер Дмитро Богомазов, кінорежисер Сергій Буковський, хоровий диригент Микола Гобдич, письменниця
Любов Голота, письменник Григорій Гусейнов, кінорежисер і телережисер Андрій Дончик, літературознавець Дмитро Дроздовський, мистецтвознавець Марія Задорожна,
композитор Юрій Ланюк, журналіст Юрій
Макаров, музикознавець Олександра Олійник, співак Тарас Петриненко, художник
Сергій Савченко, літературознавець Ростислав Семків, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, літературознавець Елеонора Соловей, майстер народного мистецтва Олександра Теліженко, галерист, куратор Тетяна
Тумасян. Термін повноважень новообраних
членів — три роки.
Раніше номінацій Шевченківської премії
було дев’ять. Починаючи з 2017 року, премію
будуть присуджувати у п’яти номінаціях: літературі, публіцистиці, журналістиці; музичному мистецтві; театральному мистецтві;
кіномистецтві; візуальному мистецтві.
Нагадаємо, Шевченківська премія — найвища державна нагорода України в галузі
культури і мистецтва. Рішення про присудження премії ухвалює Президент України.
Комітет із Шевченківської премії визначає
переможців і вносить їх на затвердження гаранту.
Розмір Шевченківської премії в 2016
році — 192 тисячі гривень. ■

■ ТАКЕ КІНО

Дружній Ломус
У Києві показали документальний фільм про
рекордсменів Василя Ломаченка та Олександра Усика
Марія СУЛИМА
Уже стало традицією під новий рік
підбивати підсумки, і спортивний світ
не є винятком. Саме одним із таких
підсумків можна назвати документальний фільм Сергія Долбілова «Lomus.
Історія одного рекорду» про видатних
українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, які, крім того,
що добрі друзі, цього року, немов змовившись, синхронно «били» світові рекорди.
Фільм складається із двох серій —
вони присвячені кожному боксерові окремо, проте відділити їх насправді не
можна. Ломаченко та Усик у житті добрі друзі й завжди намагаються бути присутніми на поєдинках один одного.
— Збирати матеріал ми почали десь
років три тому. А на початку літа цього року я вже остаточно зрозумів, що з
цим матеріалом робитиму і про що розповідь, — ділиться автор фільму Сергій
Долбілов. — Назва сама каже, про що
фільм: «Lomus. Історія одного рекорду». Lomus — це слово, яке придумав
Олександр Усик, воно становить перші частини прізвищ двох наших чемпіонів.
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Василь Ломаченко двічі вигравав
олімпійське золото — 2008-го та 2012-го
років. Він чемпіон світу за версією WBO
у напівлегкій вазі до 57,2 кг та другій напівлегкій вазі до 59 кг. Саме в другій напівлегкій вазі він дебютував у червні цього року в поєдинку проти пуерториканця
Романа Мартинеса. Здолавши Мартинеса, Ломаченко не лише відібрав у нього
титул, а й установив світовий рекорд —
став боксером, що лише за сім поєдинків
завоював чемпіонський пояс у двох вагових категоріях. А ще став першим українцем, який зміг завоював титул чемпіона світу одразу в двох вагових категоріях.
Василя Ломаченка тренує його батько — Анатолій Миколайович, кандидат
у майстри спорту з боксу, педагог за фахом. Для сина він розробив власну методику тренування, до речі, його напрацювання використовує й інший цьогорічний рекордсмен Олександр Усик. Глядач
має змогу побачити, яких виснажливих
тренувань коштують Ломаченкові пояси
і рекорди та яким насиченим було його
спортивне життя з самого дитинства:
майбутній боксер серед іншого займався
навіть танцями. У фільмі показано життя Ломаченка на ринзі й поза ним, тож

❙ Василь Ломаченко та Олександр Усик
❙ на презентації фільму.
❙ Фото з сайта segodnya.ua.
ідеться не лише про тренування та бої,
а й про відпочинок та хобі, а найбільше
його хобі — це рибалка. У Василя двоє
діток, і його син уже приміряє татові рукавиці.
Для Ломаченка не важливі титули, для нього головне — творити історію, каже автор фільму. І це українцеві вдається. Його називають одним
із найтитулованіших вітчизняних боксерів. Нині Ломаченко планує підкорю-

вати третю вагову категорію (до 61,2 кг)
та сподівається здобути в ній чемпіонство за менш як десять поєдинків. Тож історія триває.
Творить історію і другий український
боксер — Олександр Усик. Теж олімпійський чемпіон, чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO. Цього
року українець побив 30-річний рекорд
легендарного американського боксера
Евандера Голіфілда. Перемігши поляка Кшиштофа Гловацьки, Усик став рекордсменом світу за швидкістю завоювання чемпіонського титулу серед боксерів першої важкої ваги — йому це вдалося вже в десятому бою на профі-рингу.
Крім дружини та трьох дітей, за перемогами Олександра стежить його мати —
нелегко дивитися, як ця мужня жінка
сидить у залі й витирає сльози. У фільмі згадано яскраві перемоги і не менш
яскравий тренувальний процес — попри наднапругу ще й з піснями і танцями
— Усик устигає все.
Сергій Долбілов розповідає, що мав
неабияке задоволення працювати з хлопцями — вони відкриті, харизматичні та
справжні.
— Вони не просто чемпіони, у них
справжні дружні почуття, тож на них завжди приємно дивитися, з ними приємно товаришувати, не кажучи вже про те,
що вони обертають світову кулю власними рекордами. Сподіваюся, продовження буде.
Українські вболівальники боксу теж
сподіваються і вірять, що на цьому Ломаченко та Усик не зупинятимуться, і
що прийдешнього року на вітчизняний
бокс чекають нові досягнення, перемоги та рекорди. ■
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СПОРТ

«Нині склалася така ситуація, що багато фігуристів з різних причин
залишили спорт, тому кількість спортсменів за останні роки значно
зменшилася. Укотре доводиться відзначати, що в країні відсутні належні
умови для підготовки кадрів».
Григорій ХАТА
Після паузи, пов’язаної
з матчами збірної України в
«Єврочеленджі», вітчизняні
хокейні клуби повернулися до
з’ясовування вiдносин у національній першості. Щоправда,
після сьогоднішнього матчу
між «Дженералз» та «Донбасом» Українська хокейна ліга
піде на ще одну перерву — майже двотижневі новорічні «канікули». У затяжній «регулярці», котра, загалом, триватиме
до 5 березня, шістка учасників
ЧУ зіграє ще чималу кількість
матчів, але, чомусь здається,
що особливих змін у турнірній
таблиці не відбудеться.
Після того, як фінансові проблеми змусили столичних «генералів» «омолодитися» і розпрощатися з чемпіонськими амбіціями, а аналогічні труднощі
підкосили боєздатність амбітних дебютантів із «Кривбаса»,
через які Олександр Куликов
був змушений розпрощатися з
низкою ключових виконавців,
конкурентів, які б могли на рівних протистояти чинному чемпіону в золотій гонці, по суті, не
залишилося.
Із огляду на нещодавній
гостьовий розгром оновлених
«Дженералз» (12:0), високу
конкурентоздатність із числа
претендентів на чемпіонську
корону зберіг лише «Кременчук», утім надолужити відставання від «Донбасу», котре наразі становить шість очок, підопічним Дмитра Підгурського буде вельми складно. Хоча
після останнього матчу року, в
якому кременчуцька команда
в Білій Церкві впевнено здола-

Марина Амірханова
старший тренер збірної України
з фігурного катання

■ ХОКЕЙ

■ ТАБЛО

Золотий орієнтир
Опонентів, які б могли завадити «Донбасу» захистити чемпіонський
титул, в чемпіонаті України практично не залишилося

❙ «Донбас» упевнено рухається до своєї золотої мети.
❙ Фото з сайта hcdonbass.com.
ла аутсайдера — «Білий барс»,
її наставник пообіцяв i надалі
радувати уболівальників перемогами. Нагадаємо, що в попередньому сезоні «Кременчук»
обмежився «бронзою», нинішні ж розклади дають колективу

Підгурського небезпідставно
думати, як мінімум, про срібний комплект нагород.
Проте у світлі постійних фінансових негараздів, які «косять» ряди учасників УХЛ, говорити в нашому хокеї про щось

напевно, думається, взагалі не
варто. Розпочинаючи свій дебютний у чемпіонаті України
сезон, криворізький «Кривбас»
демонстрував пристойну гру,
котра дозоляла вихованцям
знаного наставника Олександ-

Чемпіонат України. «Білий
барс» — «Кременчук» — 1:4, «Дженералз» — «Витязь» — 5:4 ОТ,
«Донбас» — «Кривбас» — 3:0,
«Дженералз» — «Кременчук» —
0:12, «Витязь» — «Донбас» — 1:13.
Турнірне становище: «Донбас»
— 69 (27 матчів), «Кременчук» — 63
(27), «Кривбас» — 42 (25), «Дженералз» — 31 (24), «Витязь» — 12 (24),
«Білий барс» — 11 (25).
ра Куликова бути серед лідерів
першості, хоча головний тренер
і нарікав на коротку лаву. Але
довго протриматися в числі фаворитів криворізьким хокеїстам не вдалося. Паралельно з
тим, як клуб припиняв співпрацю з основними виконавцями,
серед яких були і кращий бомбардир команди, й її основний
голкіпер, падали й результати
«Кривбаса». На новорічні канікули дебютант УХЛ пішов на
третьому місці, програвши в
заключному матчі року лідеру
першості (0:3). «Останнім часом
у нас відбулися серйозні зміни.
З новими хокеїстами потрібно
трохи попрацювати», — Олександр Куликов пояснив причини поразки.
У головного ж наставника чинного чемпіона Анатолія
Степанищева кадрових проблем начебто немає. Переможна
серія, котра триває вже 12 матчів, змушує наставника думати
лише про чемпіонство. Кращий
бомбардир УХЛ, форвард «Донбасу» Євген Нікіфоров підтверджує: «Є завдання виграти «золото». Його потрібно виконати». ■

■ ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Із чоловічим акцентом
Найсильніші фігуристи країни визначили делегатів на майбутні
чемпіонати Європи та світу
Григорій ХАТА
Кінець року — традиційна пора проведення чемпіонату країни з фігурного катання,
за підсумками якого зазвичай
тренерська рада складає список учасників майбутніх чемпіонатів Європи та світу. Чергова континентальна першість
пройде наприкінці січня 2017
року в чеській Остраві, планетарні ж баталії пройдуть 29 березня — 2 квітня в столиці Фінляндії — Хельсінкі.
Визначення ж найсильніших вітчизняних фігуристів
відбулося в передостанній тиждень 2016 року — на столичній
«Льодовій арені». Попередній
очільник федерації фігурного
катання України Євген Ларін
намагався додавати турніру
яскравих організаційних ноток, які були покликані нівелювати проблеми, в яких живуть наші фігуристи.
Улітку з боями пост очільника ФФКУ замість Ларіна посів
Михайло Макаров, утім особливим чином ця зміна не вплинула на кадровий склад учасників
ЧУ, котрих, за прикладом попередніх років, було традиційно мало. Що говорити, якщо в
парному катанні за чемпіонсь-

кий титул боровся лише один
дует. Відтак національне «золото», а разом з ним і перепустки
на майбутні ЧЄ та ЧС, «автоматом» отримала пара з Дніпра —
Рената Оганесян та Марк Бардей. До слова, вихованці Лілії
Батутіної втретє поспіль виграли ЧУ.
Трохи більший представницький склад мав турнір танцювальних дуетів, де першість
розігрували п’ять тандемів.
Утім особливої інтриги тут побачити не довелося. Навіть маючи проблеми зі здоров’ям,
харків’яни Олександра Назарова та Максим Нікітін на голову виявилися сильнішими за
своїх земляків — Попову/Бєлікова, котрих вихованці Ігоря
Шпільбанда випередили більш
ніж на 20 пунктів.
«Ми задоволені своїм прокатом, хоча підготовка до цих
стартів не була повноцінною.
Важливо, що під час танцю не
припустилися серйозних помилок. Раді, що показали, на наш
погляд, дуже вдалу програму»,
— сказав у інтерв’ю офіційному
сайту ФФКУ Максим Нікітін.
Не надто гарячими вийшли
й жіночі баталії, де з відчутною перевагою (165,95 проти 148,78 бала — у срібної ме-

далістки) тріумфувала Анна
Хниченкова з Дніпра. Примітно, що до своєї першої перемоги в ЧУ підопічна В’ячеслава
Ткаченка йшла сім років. У
цьогорічній золотій гонці вона
випередила юну киянку Анастасію Гожву, котрій, до слова,
Хниченкова програла на минулорічній першості.
«Сподіваюсь, що виправдала
надії та віру в мене свого тренера. Хоча сама маю деякі претензії до свого довільного виступу.
Найбільша моя помилка полягає в тому, що не змогла виконати «подвійний аксель — потрійний тулуп». Мабуть, я занадто
переживала перед змаганнями і
під час прокату в мене буквально «підсіли» ноги...» — відзначила Хниченкова.
Своєрідною ж окрасою
ЧУ-2016 з фігурного катання стали змагання чоловіків,
де долю чемпіонства вирішили кілька десятих одного бала.
Після короткого виступу лідирував Ярослав Паніот, але
довільну програму значно краще відкатав Іван Павлов, що
дозволило йому, в підсумку, на
0,87 бала випередити конкурента. «Чудово, що є такий суперник», — сказав чемпіон, вихованець Дмитра Шкідченка. ■

❙ Чемпіонат України-2016 з фігурного катання зібрав доволі скромне
❙ представництво учасників.
❙ Фото з сайта ufsf.com.ua.
■ ХРОНІКА
Атлетизм
Валентина Авдєєва з Житомира стала чемпіонкою світу з бодібілдингу, фітнесу та
атлетизму за версією WBPF, який проходив у Тайланді. Наша співвітчизниця стала кращою в номінації високі «фізик»-моделі (вище 170 см). Перед цим у Будапешті Валя — в
минулому модель — виграла чемпіонат Європи. «Не секрет, що в модельній кар’єрі передусім цінується худорба. Але оскільки я завжди займалася спортом, то з цим компонентом були проблеми. Усе життя бути моделлю не можна, тому я й обрала фітнес — мені завжди подобалися стрункі підкачані фігури», — відзначила Авдєєва. ■

СПОРТ
Олексій ПАВЛИШ

Чи не найприємнішою спортивною подією року, що минає, для
України стали Паралімпійські
iгри в бразильському Ріо-деЖанейро, на яких наша збірна
здобула рекордні 117 медалей.
Плавець Олексій Федина — один
із тих чемпіонів, зусиллями
яких у Ріо «синьо-жовта» збірна паралімпійців уперше в історії
змогла посісти високе третє місце в загальному заліку.
Прийшовши у спорт у дев’ятирічному віці, він уже через два
місяці виграв перші змагання.
Не зупинили Олексія і виявлені
у 16 років серйозні проблеми
з зором — навіть із хворобою
спортсмен виступав на чемпіонаті Європи серед здорових
юнаків. У паралімпійську збірну
майбутній рекордсмен світу потрапив у 2007-му й уже через рік,
на Паралімпіаді в Пекіні, зробив
золотий «хет-трик». Потім були
золоті нагороди Лондона-2012
та Ріо-2016. У Бразилії, до речі,
Олексій став учасником доволі
рідкісної для плавання ситуації, розділивши перше місце з
узбецьким спортсменом — на
фініші вони показали абсолютно
однаковий час. В інтерв’ю «УМ»
Федина розповів про плани зайнятися тренерською діяльністю,
а також згадав кілька цікавих історій зі свого життя.

«Отримуючи нагороду,
відчуваю гордість за країну»
■ Олексію, в Ріо — на третіх
поспіль Паралімпійських іграх
— ви виграли своє п’яте «золото». Цікаво, якою була палітра емоцій після тріумфу в Бразилії?
— Емоції кожного року різні. Приміром, у Пекіні-2008
було трохи страшно, бо всі твої
рухи під пильним оком глядачів
усього світу. Коли вручають медаль, є гордість за країну. Можливо, це звучить занадто пафосно чи надпатріотично, але це
так. Мені тоді навіть неважливий час на дистанції чи іграшка, яку подарують, головне —
те, що повний стадіон підводиться, коли грає Гімн України.
■ На старт фінального запливу 100 м брасом ви виходили
в статусі очевидного фаворита,
але на фініші узбек Мусабеков
ледь не відібрав у вас перемогу. Коли суперник почав стрімко вас наздоганяти, чи був страх
втратити перше місце?
— Знаєте, я вже досвідчений
спортсмен, тому ніякого страху не було. Був радше логічний
розрахунок, який змушував боротися до самого фінішу. Та й
це відчувається — коли пливеш
не так, як завжди. Я не дуже задоволений тим, як пройшов заплив у Ріо, адже хотів оновити
свій рекорд, проте цього не вдалося зробити. Але у будь-якому
випадку радий, що зумів відстояти перевагу.
■ А що стало причиною не
найкращого результату?
— Я був занадто упевнений
у власних силах, тому й потрапив до такої собі пастки. Перед
змаганнями перебував у відмінній формі і думав, що всіх «порву». А коли вже ввійшов у воду,
то помітив, що тіло якесь скуте,
варто було працювати з подвійною силою. Але нічого, це стане
для мене уроком на майбутнє.

«Суть проблем закопана
у системі підготовки»
■ Олексію, після Пекіна ви
говорили, що в Україні лише
один зал для інвалідів — у Євпаторії, зі спеціальним ліфтом
для спуску у воду. Зараз Крим
під окупацією, тому в яких умо-
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Олексій Федина: Не боятися
впасти і зуміти піднятися
Титулований український паралімпієць — про спортивну кар’єру та особисте життя
■ ДОСЬЄ «УМ»
Олексій Федина
Народився 8 жовтня 1987 року у
Львові.
Плавець (клас SB 13 — вади зору).
Володар п’яти золотих, двох срібних та бронзової нагород Літніх паралімпійських iгор (2008, 2012, 2016).
Заслужений майстер спорту України.
Тренується у секції плавання
Київського регіонального центру «Інваспорт».
Випускник Дніпропетровської фінансової академії.
Державні нагороди: орден «За заслуги» I, II, III ст. (2008, 2012, 2016).

❙ Олексій Федина.
❙ Фото зі сторінки спортсмена у «Фейсбуці».
вах тренуєтесь?
— Спочатку зазначу, що у Євпаторії був не просто зал, а ціла
база для багатьох видів спорту, там тренувалась не лише паралімпійська збірна, а й здорові
спортсмени. Вважаю, що той
комплекс мав ідеальні умови —
будь-яка збірна світу могла там
нормально підготуватися до найважливіших змагань. Після того
як ми втратили Євпаторію (маю
надію, що тимчасово), такої бази
більше нема. Звісно, будуються нові, навіть з нуля, зокрема
центр підготовки для Зимових
iгор у Карпатах, але аналогічні
умови поки відсутні. Тому плавці повернулися на 15-20 років назад, коли кожен тренувався, як
міг. А на місцях це все залежить
від чиновників — якщо вони
йдуть назустріч, то створюються необхідні умови. Але, звісно,
є величезна різниця між тим, що
було, і тим, що є зараз.
■ На Паралімпіаді в Ріо Україна здобула 117 медалей, а
більшість нагород в активі плавців. Це — приємна несподіванка
чи результат планомірної підготовки?
— У нас найчисленніша команда, ми виступаємо у багатьох
класах на різних дистанціях —
одна людина може завоювати до
восьми медалей різного ґатунку. А якщо вже говорити про
підготовку нашої збірної в цілому, то я думаю, що це не робилося за рік-два, чи навіть за якийсь
цикл, і ми просто піднялися на
сходинку вище. Мету досягати
таких результатів поставвли ще
у далеких 90-х — тоді, коли навіть мало хто знав про існування
спорту інвалідів. Така кількість
медалей — це підсумок важкої
роботи усієї команди.
■ Якщо підготовка інвалідів
ведеться з 90-х, то яка ситуація
зі здоровими спортсменами?
Чому олімпійці не можуть завоювати бодай медалі?
— Бо в олімпійському русі,
по суті, мети потрапити до трійки кращих у світі ніколи й не
ставили, не було чіткої мотивації. Просто треба виступити якнайкраще — та й усе. Ще є такий
момент, що самі спортсмени не
дуже то й винні у відсутності високих здобутків. Мені сумно слухати, коли нас, паралімпійців,

хвалять навіть за сьоме-десяте
місця, бо ми всі є частиною надзвичайно популярної зараз збірної інвалідів, а здорові спортсмени на цьому тлі страждають. Навіть якщо ти чемпіон Ігор — все
одно є критика, бо твоя команда
виступила не надто вдало. Це неправильно, бо я бачу тих плавців, для яких саме потрапляння
на Олімпіаду — величезне досягнення, мрія всього життя. Вони
повертаються в Україну, а їм кажуть: «Чому так погано виступили?» А що може сказати людина, яка виклалась по максимуму, яка готувалася, як могла? Виходить, вона старалась
не для престижу всієї країни, а
лише для себе.
■ Таке ставлення до олімпійців і є однією з причин «спортивної міграції»?
— Звісно, адже спортсмени
не відчувають підтримки, і, відповідно, шукають місце, де зможуть покращити свої результати в майбутньому. Як на мене,
то суть проблем закопана саме
в системі підготовки. Наша паралімпійська збірна готується однією великою командою,
тобто якщо на змагання їде 50
плавців, то всі в однакових умовах їдуть на одні й ті ж збори, у
одному й тому ж басейні тренуються й дивляться один на одного — і спортсмени з 6-7-м місцем
можуть повчитися у чемпіонів.
В олімпійців трохи не так — ті
самі кошти розподіляють не між
50 плавцями, а між трьома-чотирма. Везуть їх за кордон, наймають іноземних тренерів, фармакологія працює саме на них,
і водночас забуваються ті спортсмени, які просто відібралися на
Ігри. Грубо кажучи, їх кидають
напризволяще. Так, їм дається фінансування, але не в таких
розмірах.
Розумієте, є такі ситуації,
коли доводиться обирати, наприклад, між вступом до вишу чи
спортом, і дуже багато талановитих плавців після школи закінчують кар’єру саме через те,
що вони не бачать перспектив у
нашому спорті. Другий такий
етап — уже після здобуття вищої освіти — бо особливо фанатичні люди часто вступають до
університетів фізкультури, ще
якийсь час плавають, виходять

на рівень чемпіонатів світу — і
коли їх потрібно підтримати, їм
не допомагають. Вони це бачать
і йдуть у бізнес або в якусь іншу
справу, бо у них з’являються
сім’ї. У кожного своя історія,
але результат один.

«З усього намагаюся
витиснути максимум»
■ Олексію, відомо, що у плавання вас привів дід, був першим учителем. А батьки — легкоатлети. Чи були спроби затягнути і вас на стадіон?
— Були намагання у дитячому віці, але коли вони побачили,
що я серйозно зайнявся плаванням, то не заважали, бо знали, що
це таке. Я взагалі не вважаю, що
я створений для плавання, мені
більше імпонує біг — люблю «ловити» необхідний ритм, це якось
природно виходить. У плаванні
ж я все робив через роботу, через
довгі роки тренувань.
■ А коли зрозуміли, що плавання — ваш вид спорту?
— Таких моментів було два.
Перший — у дев’ять років, коли
я тільки почав займатися. Через
два місяці після появи в басейні
я виграв змагання на неіснуючій
нині дистанції 25 м брасом, суперників було мало, але радості
не було меж (сміється): вручили диплом і шоколадку — я був
у захваті від того, що отримав
це завдяки своїй праці, тому захотілося ще більше медалей. Зараз у мене вже є товстий альбом
з усіма нагородами, але та, перша, — назавжди в пам’яті, навіть олімпійські дипломи не так
цінні.
■
Після виявлення проблем із зором чи не було думок
зав’язати зi спортом? І як знаходите мотивацію зараз?
— Знаєте, у мене ніколи не
було бажання кинути плавання
через хворобу. У мене не було навіть моменту, коли я задумувався про те, аби піти зі спорту. Коли
собі колись ставив мету, або у дитинстві, або у більш зрілому віці,
видавлював iз неї максимум. Такот плавання для мене було певним завданням, з якого, як тоді
відчував, цей максимум ще не
«вижав». Я не був готовий просто так взяти і десять років свого
життя віддати в нікуди лише через те, що у мене знайшли якусь
хворобу і не допускають до занять. Для мене це було просто
як перепона, яку мені потрібно
подолати. Таких перешкод було
дуже багато, і ця як одна з них.

Так, вона була трохи масштабнішою за інші, бо мені вже на повному серйозі вручали документи
з відрахуванням зі спортивного
училища, і я розумів, що моя підготовка до відбору до чемпіонату
Європи серед юніорів просто «накривається», і мені в терміновому порядку потрібно було щось
робити. Я й робив: їздив у центр
мікрохірургії ока, лікувався, робив усе, що мені скажуть, лиш би
отримати цю довідку з допуском
до тренувань і змагань.
■ А після завершення спортивної кар’єри плануєте перейти на тренерську діяльність?
— У будь-якому випадку
прагну залишитися у спорті якомога довше. І я розумію, що після
завершення спортивної кар’єри,
якщо буду працювати, хотілося
б стати саме тренером. Бо у мене
вже накопичилося достатньо досвіду, який треба комусь передати. До того ж це така сфера, у
якій я, як риба у воді. Але подивимося, як складеться життя.
■ Багато спортсменів перед
запливом слухають музику, таким чином налаштовуючись на
позитивний результат. Як готуєтесь ви?
— Це залежить від обставин. Інколи слухаю якусь енергійну пісню, щоб «зевестися», а
часом просто розмовляю з суперниками: іноді варто ще до старту довести їм, що ти — чемпіон,
а вони хай борються за 2-3 місця
(сміється).
■ Олексію, чи є якісь забобони, ритуали у плавців? Можливо, возите з собою талісмани?
— Ритуалів вистачає. Один
iз них — ми голимо все тіло раз
на рік перед важливими стартами. Окрім голови, звичайно,
там шапочка. Це не просто косметична процедура, а допомога тілу краще відчувати воду. А
талісмани для мене — це окуляри і шапочка.
■ Розкажіть ще, будь ласка,
про цікаві історії під час змагань.
— Серед справді веселого
можу пригадати два випадки.
Перший — коли плавав iз порваним костюмом, це заборонено
правилами, але, слава Богу, пронесло.
■ Як проходить день плавцяпаралімпійця?
— Ми тренуємося кожного
дня — чотири години в басейні
двічі на день і ще година в тренажерному залі. Вихідний лише
в неділю. Коли незабаром якісь
важливі старти, то можу сказати, що готуюсь майже цілодобово.
■ А як проводите вільний
час?
— Люблю погуляти з друзями, послухати аудіокниги, просто поспати. Недавно почав ходити на йогу: це і дихальна практика, і так звана флай-йога — висиш під стелею й робиш вправи.
Все це допомагає відновити
сили.
■ Ваше життєве кредо?
— Не боятися впасти й зуміти
піднятися. Це правило допомагає мені як у спорті, так і в житті. Було багато невдач, але завжди знаходжу сили їх подолати. ■
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УТ-1
06.05 Шеф-кухар країни
06.35 Золотий гусак
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Підсумки року
07.50 Спорт. Підсумки року
08.15 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/ф «Снігова
королева»
10.05 М/с «Попелюшка»
10.35 Як це?
11.00 Хто в домі господар?
11.25 Хочу бути
11.45 Школа Мері Поппінс
12.25 Х/ф «Собака на
Різдво»
14.00 Х/ф «Дві собаки на
Різдво»
16.00 Український корт
16.35 Чоловічий клуб
17.30 Фільм-реконструкція
«Ейфель. Правдива
історія»
19.25 Музична премія
«Європейський прорив2016»
20.30 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30, 1.20 Новий рік на
Першому
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 «Золотий гусак». 20
років
03.50 Концертна програма
«Мій світ». Павло
Табаков
05.05 Клуб
НТН
06.30 Х/ф «Трембіта»
08.10 Х/ф «Не журись!»
10.00 Х/ф «Щиро ваш...»
11.45 Х/ф «Сто грамів» для
хоробрості...»
13.05 Х/ф «Подорож
капітана Фракасса»
15.35 Х/ф «Шервудський
ліс»
17.30 Х/ф «Вечори на
хуторі поблизу
Диканьки»
19.20 Х/ф «Новорічний
шлюб»
21.10 Дискотека 80-х
23.55 Новорічне привітання
Президента України
Петра Порошенка
00.00, 1.30 Концерт

06.00
06.05
06.15
06.35
06.50
07.00
07.30
07.50

08.15
08.25
08.35
08.50
09.05

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ГРУДНЯ 2016

КУЛЬТУРА
Молитва за Україну
Казки Запорізькі від
Санька Сита
Солов’їна пісня
Обереги. Тихонови
Православний календар
Музика і музиканти. Ніч
перед Різдвом, ч. 2
Іван Гончар. Будитель
українства, ч. 2
Києвотека. Київські
імена. Амазонка
авангарду. Олександра
Екстер
Православний календар
Новини-Світ
Новини
Новини. Культура
Православний календар

КАНАЛ «1+1»
06.00 Драма «Крута
Джорджія»

08.00 Сніданок. Вихідний
10.00 Світське життя
11.00 Юрмаліто з Кварталом
95
14.00, 4.40 «Сказочная Русь».
Президенти удачі
15.30 Вечірній квартал
17.40 Комедія «Джентльмени
удачі»

31 грудня
ІНТЕР
07.00 Х/ф «Карнавальна ніч»
08.20 Подорож у часі
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка.
Навколосвітня подорож
11.00 Орел і решка. Шопінг
12.00 Навколо М
13.00 Х/ф «Передбачення»
15.00 Добрий вечір на «Інтері»
16.00 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
18.00 Х/ф «Бебі-бум»
20.00 Подробиці
20.30 Х/ф «Заміж на Новий
рік»
22.30, 00.00, 2.15 Новорічний
вогник
23.50 Новорічне привітання
Президента України
Петра Порошенка
05.10 Х/ф «За двома
зайцями»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 19.00 Події
07.10, 4.00 Зоряний шлях
10.00 Х/ф «Одного разу на
Новий рік»
11.50 Т/с «Я люблю свого
чоловіка»

06.00 Час-тайм
06.15 Рандеву з Яніною
Соколовою
06.35 Кордон держави
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.30, 22.00 Час новин
07.30 Суперкнига
07.50, 8.20 Бізнес-час
08.30 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент

10.10
10.30
11.05
11.30
12.15
12.35

00.00 Новорічний джазовий
марафон
01.40 Концерт гурту «Man
Sound»
03.15 Вечір мюзиклу
05.20 Фольк-music
05.40 Мелодії гірського краю

01.05 Концерт
03.15 Анна Конда. Вишиваний
альбом (Білий)
03.35 Анна Конда. Джинсовий
альбом (Чорний)
03.55 Світські хроніки
04.20 Кумири
04.30, 5.10 Новоріччя у барі
«Білий рояль»

16.00, 1.30 Новорічний
концерт
19.55 Мюзикл «Аліса в країні
чудес»
21.50, 00.00 Говорить Україна.
Новорічне шоу
23.55 Привітання Президента
України П. Порошенка

ICTV
06.10 М/ф «Баранчик Шон»
07.45 Х/ф «Золоте дитя»
09.40 Х/ф «Помінятися
місцями»
11.50 Х/ф «Поїздка в
Америку»
14.05 М/ф «Як упіймати перо
Жар-Птиці»
15.20 М/ф «Три богатирі і
шамаханська цариця»
16.55 М/ф «Іван Царевич і
Сірий Вовк»
18.40 М/ф «Іван Царевич і
Сірий Вовк-2»
20.00, 00.00 Дизель-шоу.
Новорічний концерт
23.55 Привітання з Новим
роком від Президента
України П. Порошенка
01.50 Концерт «Океана Ельзи»
03.25 Т/с «Путьова країна»

НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Зона ночі
06.08, 8.39 Kids Time
06.10 М/с «Губка Боб»

07.05 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.40 Ревізор
12.30 Пристрасті за ревізором
15.50 Дешево і сердито
17.00, 00.00 Суперінтуїція
20.15 Вар’яти

5 канал

19.30 ТСН
20.15, 00.00, 0.50 Новорічний
Вечірній квартал
23.55 Новорічне привітання
Президента України
09.20 Територія Кіно. Валерій
та Наталя Лапікури
10.15 Українські голови в
Баварії, ч. 2
10.25 Діалог. Василь
Герасим’юк — Лариса
Кадочникова, ч. 2
11.00 Олексій Рябов.
«Сорочинський
ярмарок». Вистава
Київського
національного
академічного театру
оперети
13.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк.
Моя Україна»
14.00 Х/ф «Мартин
Боруля»
15.35 Мамайчуки . Виставка
творів А. Мельника
16.00 Світ дітей. У ритмі
спорту
16.10 Казки Лірника Сашка
16.20 Дитячі таємниці
16.45 Циркова вистава
«Новорічні розваги»
18.05 Православний календар
18.20 Д/ф «Юрій
Рибчинський. Музика
слів»
19.00 Історія однієї картини.
К. Малевич
19.20 Позиція. Три постаті без
туману
19.50 З року в рік. Мистецькі
спомини
21.00 Юрій Федькович
«Запечатаний двірник».
Вистава Чернівецького
академічного обласного
українського музичнодраматичного театру
22.25 Хорея козацька
23.55 Привітання Президента
України П. Порошенка

СТБ
05.25 ВусоЛапоХвіст
08.05 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
11.00 Хата на тата
12.55 Зважені та щасливі-6
18.20 Х/ф «40+ або
Геометрія любові»
22.00, 0.01 Новий Рік на СТБ
23.50 Новорічне привітання
Президента України
П. Порошенка
00.00 З Новим Роком!
01.00 Танцюють всі!-9. Фінал
ТОНІС
06.05 Х/ф «Попелюшка»
07.35 Життя в цифрі
09.50 Шеф-кухар країни
11.00 Щоденники Другої
світової війни: день за
днем
13.35 Іпостасі спорту
14.05 Завтра — сьогодні
15.25 Соціальний статус:
ваша пенсія
16.10 Х/ф «ФанфанТюльпан»
18.00 Новорічні зустрічі
19.45, 20.45 Жертви
радянської естради
21.50, 00.00 Пісенний
фестиваль «Шлягер
вітає з Новим роком»
23.55 Новорічне звернення
Президента
П. Порошенка

13.10
13.30
13.40
14.10
14.30
15.05
15.30
16.10

Модне здоров’я
Сімейний лікар
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
Кіно з Я. Соколовою
Історія успіху
Сучасний фермер
Феєрія мандрів
Навчайся з нами
Полілог
Палата
Фінансовий тиждень

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Реал Бодріт
13.30 Т/с «Таксі Бруклін»
19.20, 20.25, 21.30 Бокс
22.15 Бокс: ЛомаченкоМартінес
22.50 Пісні народжені в АТО
23.50 Привітання президента
00.00 Новорічний Облом.UA
ФУТБОЛ
06.00 Найкращі голи за 2016
рік. ЧІ
06.35, 9.25, 11.50, 15.55, 5.25
Топ-матч
06.45 Світ Прем’єр-ліги
07.15 Португалія — Вельс.
1/2 фіналу. УЄФА Євро2016
09.35 Німеччина — Франція.
1/2 фіналу. УЄФА Євро2016
12.00 Португалія — Франція.
Фінал. УЄФА Євро2016
15.00 Д/ф «Звуки літа»
16.15 ЧА. Передмова до туру
16.45 «Челсі» — «Сток
Сіті». ЧА
19.00 «Шахтар» — «Севілья.
1/2 фіналу (2015/2016
рр.) Ліга Європи УЄФА
20.55 Найкраще за 2016 рік. ЧІ

16.30
17.10
18.15
19.25
20.10
21.00
22.05
23.00
23.50
00.00

Особливий погляд
«За Чай.com»
Фактор безпеки
Машина часу
Новорічне рандеву
з Я. Соколовою
Велика політика
Україна. Шлях до
незалежності
Час: підсумки року
Новорічне привітання
президента України
Новий рік на 5-му
каналі

21.45 «Ліверпуль»
— «Севілья». Фінал
(2015/2016 рр.) Ліга
Європи УЄФА
00.00 Футбольні зірки України
2016 р. Церемонія
нагородження
01.30 «Реал» — «Атлетіко».
Фінал (2015/2016 рр.)
Ліга чемпіонів УЄФА
04.35 LaLiga Gala Awards». ЧІ

23.55 Привітання Президента
П. Порошенка
18.00
21.00
00.00
02.00
02.50
03.40
04.20
05.10

Паралельний світ
Рідні домівки
Королева Півночі
Жирафи: вартові
савани
Смугасте життя
Крилаті мавпи ШангріЛа
Сперма: секрет життя
Око Атаками
К1

ЄВРОСПОРТ
05.15 WATTS
06.00, 9.00, 12.00, 12.45
Гірські лижі. Кубок
світу
07.00, 9.30, 14.45, 19.00, 23.30
Стрибки з трампліна.
Турне 4-х трамплінів
08.00 Біатлон. Різдвяна гонка
11.00 Кінний спорт. Кубок
світу
13.15, 20.00, 1.30, 2.00
Футбол
14.15, 16.15 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.
Огляд
16.45 Футбол. ЧА.
Чемпіоншип
22.45, 0.30 Лижні перегони
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.40 Юрій Нікулін
07.40 Два Миронових
08.40 Мерилін Монро
09.40 У пошуках істини
10.20 Останні племена
11.20 Таємниці Стоунхенджа
12.20 Метеоритна загроза
13.20 Загадки планети
15.20 Океан «Вет»
17.00, 1.00 Хижа Арктика

03.10 Зона ночі
06.08, 8.39 Kids Time
06.10 М/с «Губка Боб»
07.05 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.40 Ревізор
12.30 Пристрасті за
ревізором
15.50 Дешево і сердито
17.00, 00.00 Суперінтуїція
20.15 Вар’яти
23.55 Привітання президента
ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки. Футбол»
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 МультМікс
09.30 М/с «Дорамандрівниця»
10.20 Х/ф «Повний дім»
13.10 Х/ф «Повний дім-2»
16.00 М/ф «Святкові історії
від Шрека, Панди та
друзів з Мадагаскару»
20.50, 00.00 Одного разу під
Полтавою
23.50 Новорічне вітання
03.00 Кращий концерт року
04.40 Віталька. Сам не вдома

ТБ-НЕДІЛЯ
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1 січня
УТ-1
06.00 «Золотий гусак».
20 років
08.25, 23.00 Світ on line
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/ф «Серце дуба»
10.05 М/с «Попелюшка»
12.00 Театральні сезони.
Оперета — крок до
свята
12.30 Мистецькі історії
13.05 Фольк-music. З Новим
роком!
16.25 Х/ф «Сісі — непокірна
імператриця»
18.20 Майбутнє нації
21.00, 5.35 Новини
21.30 Говоріть одне з одним.
Ада Роговцева
22.20 Клуб
ТРК «ЕРА»
23.15 Шлягер року
01.20 Музичне турне
02.30 Д/ф «Мерехтливі
оздоби ялинкової ночі»
02.55 Віра. Надія. Любов
03.45 Х/ф «Наталка
Полтавка»
05.20 Класики світової
літератури

НТН
05.00 М/ф «Дванадцять
місяців»
05.55 М/ф «Жив собі пес»
06.05 Правда життя
06.40 Х/ф «Принцеса на
бобах»
08.40 Х/ф «Новорічний
шлюб»
10.30 Т/с «Агентство НЛС»
14.10 Дискотека 80-х
16.50 Х/ф «Дуже новорічне
кіно, або Ніч у музеї»
19.00 Т/с «Турецький гамбіт»
23.00 Андрій Макаревич і
«Оркестр креольського
танго»
00.25 Х/ф «Знати б, що я
геній»
02.20 Х/ф «Фокусники»
03.50 Речовий доказ
04.20 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Циркова вистава
«Новорічні розваги»
07.30 Д/ф «Юрій
Рибчинський. Музика
слів»
08.10 Свято-Миколаївська
церква в м. Теребовлі
08.25 Дитячі таємниці
08.55 Світ дітей. У ритмі
спорту
09.05 Казки Лірника Сашка
09.20 Позиція. Три постаті без
туману
09.50 З року в рік. Мистецькі
спомини
11.00 Юрій Федькович
«Запечатаний двірник».
Вистава Чернівецького
академічного обласного
українського музично-

КАНАЛ «1+1»
06.00 Юрмаліто з
«Кварталом 95»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Світ навиворіт
11.15 Вечірній Київ 2016
13.10, 0.10 Х/ф «Один
плюс один удома»
15.30 Новорічний Вечірній
квартал
19.30 ТСН
20.15 Комедія «Сам удома»
22.00 Світське життя.
Новорічний карнавал
02.20 Міс Україна-2016
03.40 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

ІНТЕР
07.00 М/ф «Свято новорічної
ялинки»
08.00 Х/ф «Передбачення»
09.50, 2.10 Х/ф «Це я»
11.30 Х/ф «Бебі-бум»
13.20 Добрий вечір на
«Інтері»
14.20 Х/ф «Заміж на Новий
рік»
16.10 Новорічний вогник
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Все, що нам
потрібно»
00.25 Х/ф «Сімейний
каламбур, або Хто
кому хто»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 19.00, 1.00, 4.30 Події
07.15, 5.00 Зоряний шлях
09.00 Мюзикл «Аліса в країні
чудес»
11.00 Х/ф «Сніжний янгол»

ICTV
05.50 М/ф «Баранчик Шон»
07.25 Що? Де? Коли?
08.30 М/ф «Як упіймати перо
Жар-Птиці»
09.40 Х/ф «Золоте дитя»

13.00, 19.30 Т/с «Між любов’ю
і ненавистю»
21.30 Т/с «Все буде добре»
01.30 Говорить Україна.
Новорічне шоу
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НОВИЙ КАНАЛ
03.15 Суперінтуїція
07.40, 9.43 Kids Time
07.45 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
09.45 Хто зверху?
11.40 Т/с «Якось у казці»
16.00 М/ф «Мадагаскар»
17.30 М/ф «Мадагаскар-2»
19.10 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Хто в домі
тато»
23.00 Х/ф «Пережити
Різдво»

5 канал

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 9.30,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00,
4.00, 5.00 Час новин
06.15, 21.00 Час: підсумки
року
06.25, 18.10 Велика політика
06.55 Огляд преси
07.30 Суперкнига
07.50, 8.25, 22.15 Бізнес-час
08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Мотор
09.20 Автопілот-тест
09.25 Технопарк
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10, 20.10 Новорічне
рандеву з Я. Соколовою
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10 Модне здоров’я

14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25 Невигадані історії
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Новий рік на 5-му
каналі
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою
05.15 Машина часу

драматичного театру
12.25 Хорея козацька
14.00, 02.00 Г. КвіткаОснов’яненко.
«Сватання на
Гончарівці».
Вистава Київського
академічного Молодого
театру
15.25, 03.25 Співає Ігор Борко
16.00 «Даринка, Гриць та
нечиста сила». Весела й
мудра казка В. Бойка
17.00 Галерея образів.
Західноєвропейське
мистецтво
17.20 Леонід Попов. З
лялькарями по життю
18.00 З одвічністю на «ти».
Спаська церква
18.30 Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
19.00, 00.00 Сергій Прокоф’єв
«15 миттєвостей».
Богодар Которович
19.20 Світ у прямокутнику.
Антон Петрусь, ч. 1
19.50 Коломийська кераміка
20.05 Головна роль. Тамара
Трунова
21.00 Опера «Джанні Скіккі».
Дж. Пуччіні
21.55 Вадим Лєванов
«Піаніст». Вистава
Київського
академічного Молодого
театру
23.00 Д/ф «Володимир
Івасюк. Щоб
народитися знову»
00.20 Світ у прямокутнику.
Планета Океанія
Миколи Заваріки, ч. 2
00.50 У дуеті з осінню
01.05 Головна роль. Валерія
Чайковська про Миколу
Мерзлікіна

04.00 Я. Пулінович
«Наталчина мрія».
Моновистава
Херсонського обласного
академічного музичнодраматичного театру
ім. М. Куліша
05.00 Церква Різдва
Христового в
м. Тернополі
05.15 Реаліст і романтик
Олександр Бакуменко,
ч. 2
СТБ

16.05 Х/ф
«Суперпограбування
в Мілані»
18.00 Михайло Поплавський
«Українська пісня»
19.15 Анна Конда. Вишиваний
альбом (Білий)
19.45 Анна Конда. Джинсовий
альбом (Чорний)
20.05, 5.45 Цивілізація
Incognita
20.20 Кумири
20.40 Новорічне конфетті
23.40, 3.05 Концерт
0.25 Щоденники Червоного
Черевичка
01.40 Ніч чорних краваток
02.30 Життя на Вершині

06.55 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
10.45 Караоке на майдані
11.35 Новий Рік на СТБ
14.15 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
16.00 Х/ф «Службовий
роман»
19.00 Битва екстрасенсів
20.35 Х/ф «Історія кохання,
або Новорічний
розіграш»
22.10 Х/ф «Моя мама
— наречена»
23.35 Х/ф «Лузер»
01.40 Х/ф «Лід у кавовій
гущі»

15.15 «Вотфорд» —
«Тоттенгем». ЧА
17.40 «Динамо (К)»
— «Бешикташ». Ліга
чемпіонів УЄФА
19.30 Д/ф «Звуки літа»
20.25 «Челсі» — «Сток
Сіті». ЧА
22.25 «Атлетіко» —
«Реал». ЧІ
00.25 «Арсенал» — «Кристал
Пелес». ЧА
02.25 «Ворскла» —
«Олександрія». ЧУ
04.15 Найкращі голи за 2016
рік. ЧІ
05.15 Світ Прем’єр-ліги

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Новорічний Облом.UA
15.55 День Незалежності з
«Океаном Ельзи»
18.50 Т/с «Атлантида-2»
20.20 Т/с «Олімп»
22.00 Т/с «Вікінги-2»
23.45 Т/с «Череп і кістки»
01.35 Х/ф «Справжнє
правосуддя: міська
війна»
03.00 Х/ф «Чотири листи
фанери»
ФУТБОЛ
06.00 «Реал» — «Севілья.
Суперкубок УЄФА
08.55, 11.00, 13.00, 15.00,
17.30, 22.15, 0.15, 2.15,
4.55 Топ-матч
09.10 «Ліверпуль» — «Ман
Сіті». ЧА
11.10 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
13.10 «МЮ» —
«Мідлсбро». ЧА

00.45 Х/ф «Голі перці»
02.20 Зона ночі
К1
03.15 Суперінтуїція
07.40, 9.43 Kids Time
07.45 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
09.45 Хто зверху?
11.40 Т/с «Якось у казці»
16.00 М/ф «Мадагаскар»
17.30 М/ф «Мадагаскар-2»
19.10 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Хто в домі
тато»
23.00 Х/ф «Пережити
Різдво»
00.45 Х/ф «Голі перці»
02.20 Зона ночі
ТЕТ

ЄВРОСПОРТ

ТОНІС
06.00 Ювілейний концерт
Віктора Павліка
07.50 Натхнення
09.50 Співає Іван Попович
«Веселих свят»
11.00 Неприручена Північна
Америка
12.05, 18.50 Світські хроніки
13.50 Будьте здорові!
14.15 Шеф-кухар країни
15.30 Соціальний статус:
ваша пенсія

11.35 Х/ф «Помінятися
місцями»
13.45 Дизель-шоу
20.20 Х/ф «Джек
— підкорювач
велетнів»
22.25 Х/ф «Робін Гуд
— принц злодіїв»
01.15 Х/ф «Легіон»
02.50 Х/ф «Капітан Немо»

04.45, 5.30, 19.45, 20.30, 22.00
Футбол
08.15, 14.30 WATTS
09.00 Теніс. Турнір ATP
13.00, 14.45, 18.15, 1.30
Стрибки з трампліна.
Турне 4-х трамплінів
13.45, 17.00, 0.45 Лижні
перегони
17.30, 21.15 Хокей. НХЛ.
Регулярний сезон.
Огляд
МЕГА
06.00 Мандрівка у себе
06.50 Таємниці Стоунхенджа
07.40, 18.00 Паралельний світ
08.40 Прихована реальність
09.30 Анатомія бою
11.10 Легендарні битви
12.40 Загадки планети
14.30 Дика Шрі-Ланка
17.10 Останні племена
21.00 Ігри розуму
23.30 Сперма: секрет життя
00.20 Містична Україна

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с «Козаки.
Футбол»
07.10 Байдиківка
07.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
08.00 МультМікс
09.35 М/с «Дорамандрівниця»
10.30 М/с «Лис Микита»
11.00 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
12.50 Віталька
15.20 Казки У
16.25 Країна У
16.50, 18.50, 20.55 Танька і
Володька
17.25, 18.25, 19.25, 20.30,
21.30, 22.35 Одного
разу під Полтавою
17.50, 19.50, 21.55 Одного
разу в Одесі
23.00 М/ф «Ну, постривай!»
02.10 Х/ф «Дуже страшне
кіно»
03.30 М/с «Пригоди капітана
Врунгеля»

Читайте
в наступному
номері:
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Доброволець Андрій Бондаренко: Допомогу ветеранам треба вигризати зубами
Уже вiсiм місяців минуло, як двічі поранений подав документи в СБУ — статусу учасника бойових дій не дають
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■ БАТЬКИ І ДІТИ

Під контролем
Мадонна щотижня перевіряє своїх дітей
на наркотики
Малі діти — малі проблеми, великі діти — великі. У цьому переконалася поп-королева Мадонна, старший син якої Рокко після втечі з-під
її залізної руки до батька, режисера
Гая Річі, у Лондон був затриманий за
зберігання марихуани. Щоправда,
хлопця швидко відпустили під заставу, обмежившись профілактичною бесідою, але співачка добряче
перехвилювалася, оскільки дуже (а
може, і занадто) любить сина.
Тоді скандал вдалося зам’яти.
Батьки навіть відправили Рокко на
«примусові роботи», щоб він відчув ціну заробленої копійки — влаштували кур’єром для розвезення
страв із різних ресторанів. Поки що
хлопець лишається в Лондоні, хоча
Мадонна хоче знову звертатися до
суду, щоб повернути сина додому.
Ситуація з Рокко змусила співачку звернути увагу і на трьох своїх
дітей, які лишилися з нею в Америці,
— рідну Лурдес i прийомних Мерсі
та Девіда. Після інциденту з братом
вони потрапили під подвійний контроль зіркової мами. Подейкують,
що Мадонна тепер щомісяця (а дехто стверджує, що й щотижня) зму-

шує їх здавати аналізи на наркотики,
побоюючись, що і вони підсядуть на
марихуану чи якісь інші наркотики,
хоча старшій, Лурдес, уже виповнилося 20 і вона давно не дитина. Але
хіба з мамою посперечаєшся?
Насправді все це може дати
зворотний ефект. Як стверджують психологи, надмірний контроль над підлітками, як і його
відсутність, призводить або
до інфантильності, або до
розпущеності. В усьому
має бути золота середина. Але Мадонна надто
звикла все тримати під
контролем.
Сам Рокко геть не в
захваті від ідеї знову
повернутися під опіку матері. Він налагодив стосунки з мачухою, Джекі Ейнслі,
та зведеними братами i
сестрами. Цікаво, що
на різдвяному сімейному фото Гая Річі та
Джекі, крім них та
їхніх дітей, присутній ще й прийомний син
Мадонни, 11-річний Девід. ■

Ната НЕТУДИХАТА
Здається, нікого таким благом цивілізації, як унітаз, уже не здивуєш. І що таке біде
та з чим його їдять, теж відомо. Але, схоже,
таки не всім. Бо в Японії вийшла відеоінструкція для туристів, як користуватися туалетом.
Зокрема, там пояснюють, що існує два
види унітазів: той, на який сідають, і той,
над яким присідають навпочіпки. Також на
відео чоловік у класичному костюмі артистично показує два способи, як краще підтиратися: метод слона (протягуючи руку спереду, наче хобот слона) і метод коня (рука
заводиться за спину, як конячий хвіст).
Автори ролика не рекомендують відвідувачам мити руки в біде, натякаючи, що це
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❙ Мадонна
■ ОТАКОЇ!

Що робити в туалеті?
В Японії випустили відеоінструкцію для
туристів про правила поводження у вбиральні
призначено для дещо інших цілей. Зате радять після відвідання туалету протерти свій
мобільний — для цього передбачено спеціальні серветки.
На перший погляд, така відеоінструкція виглядає кумедно. Але, з іншого боку,
якщо зважити, що одна американка виріши-

ла просушити у «мікрохвильовці» свого песика після купання і виграла суд, посилаючись на те, що в інструкції цього не заборонялося, — все може бути. І можна тільки здогадуватися, що відбувається щодня в
тих японських туалетах, якщо там вирішили
зняти такий ролик. ■

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, мокрий снiг. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi та вдень
-1...+1.

Світогляд, за який сучасники гостро
критикували Пантелеймона Куліша. 3.
Рух повітря в грубці та димарі. 4. Континент на екваторі. 6. «Ти знаєш, що ти
— людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя — єдина, ... твоя — єдина,
очі твої — одні». (Василь Симоненко).
7. Річка в Японії, у префектурі Вакаяма. 9. Український прозаїк і драматург,
якому Тарас Шевченко присвятив рядки: «Наша дума, наша пісня не вмре, не
загине... От де, люде, наша слава, слава
України!». 13. У Київській Русі — господарський управитель князя, боярина
або іншого феодала. 14. Столиця Перу.
17. Один із способів виграти гроші. 18.
Традиційне чоловіче вітання. 19. Ім’я
подільського народного месника, про
якого народ складав пісні. 23. Французький гопник. 24. Сила, яка, як казав
Ісус Христос, здатна рухати гори. ■
Кросворд № 159
від 21 грудня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
28 грудня за прогнозами синоптиків

По горизонталі:
1. В індуїзмі означення
просвітленої високодуховної людини, буквально — «велика душа».
5. Наліт на губах від
спраги чи лихоманки. 8. Герой української народної казки. 10. Президент
Сирії. 11. «Не
мало неба, і землі, і моря синього. На морі гойдай
насади-кораблі. А ти, прелютий... ...! ...! Моє веселіє украв, в степу
на тирсі розібгав!» (Тарас Шевченко).
12. Риба, яка вміє виробляти електричний струм. 15. Постійний дипломатичний представник Папи Римського в державах, з якими Ватикан підтримує офіційні стосунки. 16. Дикий бик.
20. Кімнатна рослина з м’ясистими колючими листками. 21. Спеціальна нитка всередині свічки чи лампадки, на
якій тримається вогонь. 22. Людина,
яка пізно лягає і пізно встає. 25. Представник політичної сили, яка критикує
і контролює владу. 26. Герой єврейських анекдотів. 27. Рослина із родини
бобових, без якої не звариш справжній борщ.
По вертикалі:
1. Дерев’яний товкачик, яким розтирають у макітрі пшоно, мак тощо. 2.

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, снiг. Славське: вночi -1...+1, удень -1...+1. Яремче: вночi -1...+1,
удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень -1...+1. Рахiв:
-1...+1, удень -1...+1.

хмарно

26 грудня висота снігового покриву становила: Славське — 11 см, Плай — 14 см, Мiжгiр’я — 4 см, Рахiв —
10 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 4 см,
Пожежевська — 1 см.

сніг

Захід

+2…-3
+2…-3

+2…-3
+2…-3
Схід
Центр

+2…-3
+2…-3

+2…-3
+2…-3

дощ

Південь +2…-3
+2…-3
дощ,
гроза
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— Скажи мені, Фімо. Як я міг зіпсувати своїй дружинi день народження, якщо я навіть не пам’ятаю, коли він
у неї?
***
Одеса. Розмова по телефону:
— Привіт, Сьомо! Ти де?
— Географічно чи економічно?
***
Дружина одного бідняка готувала
масло, а він продавав його бакалійникові. Якось бакалiйник засумнівався у
вазі масла і, зваживши, побачив, що
кожен шматок замість кілограма важить 900 грамів. Наступного дня він
сказав біднякові:
— Я більше не купуватиму в тебе,
тому що ти мене дуриш.

— У мене немає ваги, тому я зробив мірку з цукру, який купив у тебе.
***
— Лiкарю, а що таке нетрадиційний наркоз?
— А ось цього, хворий, вам знати не треба — допивайте свою горілку, ось вам ще кухоль пива і лізьте на
операційний стіл.
***
Два сусіди зустрілися біля
під’їзду:
— Звідки ти?
— Та з магазину — купив копчену курку і рулон туалетного паперу.
— Я якось теж купив таку курку, так мені одного рулону не вистачило.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт»,
«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

«Піца Челентано»

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009166
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 1003
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
тел.: 454-87-71
Газета виходить
у вівторок, середу, четвер,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Аліса КВАЧ

