Герої Авдіївки

Коли люди —
баласт для держави
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України відбили
в окупантів
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під Донецьком.
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наших воїнів
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та зменшити кількість тих, хто зможе
претендувати на «заслужений відпочинок»
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Блокада
в облозі
Чи розганятимуть нацгвардійці ветеранів АТО,
які не пропускають вантажі в ОРДЛО?
» стор.

2

❙ Учасники блокади, незважаючи на шалений тиск із боку влади, не збираються припиняти свої «протиправні» дії.
❙ Фото з сайта inforesist.org.

Поворотна точка відліку
Пристосовуючись
до нової ролі лідера
збірної, Юлія Джима
на ЧЄ виборола повний
комплект нагород
» стор. 15

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,19 грн
1 € = 29,04 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2017

ІнФорУМ

«Ситуація в Криму змінилася на гірше для мешканців окупованого
півострова. З’явилися деякі кримські ЗМІ,
які можна було б зараз отримати під свій контроль».

Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського народу

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Уроки
читання
На Херсонщині
планується випуск
додатку до газети
«Приазовська правда»
кримськотатарською
мовою
Ірина КИРПА
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на
зустрічі зі співвітчизниками, яка днями пройшла у селі Щасливцеве Генічеського району.
Відзначимо, що зараз на Херсонщині проживає близько десяти тисяч представників кримськотатарського народу, які переїхали з території тимчасово окупованого Росією Криму. Питання про можливість передплатити журнали та
газети рідною мовою особливо болісно сприймають батьки дошкільнят та студенти, які навчаються у вишах.
Загальна проблема з роботою кримськотатарських ЗМІ у Генічеському районі зараз обмежується наявністю переважно інтернет-ресурсів. Але вже у лютому ситуація зміниться на
краще. Після того як на КПП Чонгар почне повномасштабне мовлення новий телерадіопередавальний центр, мешканці Генічеського району матимуть можливість слухати «Українське
радіо», кримськотатарське радіо «Мейдан», а
також «Крим.Реалії»
А ось у Каховському районі працює радіо
«Хаят» (це один із напрямів агентства «Кримські новини»). Ця нова кримськотатарська
радіостанція перемогла в конкурсі Національної ради з питань телебачення та радіомовлення i вже декілька місяців має можливість вести трансляцію на частоті 103,5 МГц.
На зустрічі з Рефатом Чубаровим представники кримськотатарського народу поцікавилися
у голови Меджлісу, на які потреби було витрачено ті 60 мільйонів гривень, які уряд України в
минулому році виділив на підтримку діяльності
кримськотатарських організацій. За словами
Рефата Чубарова, близько 40 мільйонів було
витрачено на фінансування роботи телеканалу
ATR. Решту, а це 20 мільйонів гривень, вклали у
поліпшення суспільно-соціального життя кримських татар на півдні України.
— На один тільки Генічеський район у минулому році було виділено понад 4,5 мільйона
гривень, — розповіла член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель. — Майже половина цих коштів пішла на ремонт та закупівлю необхідного обладнання для місцевої
лікарні, а решту витратили на розвиток культурної та освітньої сфери у місці компактного проживання кримських татар на Херсонщині.
Мешканців села Щасливцеве також зацікавило питання, чому в Україні ще й досі не ухвалено закон про статус кримськотатарського народу та визнання кримських татар корінним народом Криму. Також прозвучало запитання про
можливість створення Кримськотатарської національної автономії. За словами глави Меджлісу Рефата Чубарова законопроект щодо визнання кримських татар корінним народом Криму
вже підготовлено і робота над ним триває. А ось
створення Кримськотатарської автономії потребує внесення змін до Конституції України. Тому
над попередньою оцінкою необхідності такого
втручання спочатку попрацює робоча група експертів, яку очолять активісти Меджлісу. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвідчення громадянина, який
постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорія 1 серія А, № 054845 від 24.07.1996
року, та вкладку до нього № 034815, видані на
ім’я Ковальського Михайла Васильовича, вважати недійсними.

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Місто Авдіївка під окупованим Донецьком останнiми днями знову стало «найгарячішою точкою» на східному фронті. До
того ж захисники України, які тримають
оборону промзони Авдіївки, своїми подвигами та самопожертвою знову вписали це
місце до літопису української військової
слави. Щоправда, літопис їхньої звитяги
пишеться кров’ю.
За даними штабу АТО, лише впродовж
неділі та першої половини понеділка в запеклих боях із ворогом загинуло семеро
українських воїнів iз 72-ї окремої механізованої бригади, щонайменше 14 бійців отримали поранення, ще 4 — травмовано.
Якщо в неділю за незалежність України наклало головою п’ятеро героїв, то
вже у понеділок зранку — ще двоє. Вічна
пам’ять!
Наразі відомі прізвища лише чотирьох полеглих воїнів, які оприлюднили їхні
побратими з 72-ї бригади: 23-річний капітан, заступник комбата Андрій Кизило, 25-річний молодший сержант Володимир Бальченко, 28-річний солдат Дмитро
Оверченко і 34-річний сержант Володимир
Крижанський.
За даними журналіста Андрія Цаплієнка, капітан Кизило та ще двоє його бійців
загинули від вибуху ворожої міни калібру
120 мм.
В неділю ворог гатив по авдіївській
«промці» з мінометів і танків, а жорсткі
бої безперервно тривали впродовж 19 годин, то вже у понеділок окупанти підтягнули до лінії фронту реактивну артилерію.
Ворог веде обстріли по всій лінії зіткнення
від Донецького аеропорту до Ясинуватської розв’язки.
Таку безсилу лють загарбників викликала нищівна поразка з чималими втратами, якої їм завдали захисники України
в неділю. Адже, відбивши ворожі атаки,
наші воїни перейшли у контрнаступ і не
Тарас ЗДОРОВИЛО
Ситуація навколо блокування ОРДЛО стає все «гарячішою»: 30 січня було
підірвано залізничну колію в
Луганській області на ділянці Луганськ—Лисичанськ—
Попасна. «Не знаю, хто це
зробив, але я переконаний,
що це були свідомі українці,
яким набридла війна. Тепер
точно ніхто нікуди не поїде»,
— написав нардеп Володимир Парасюк у «Фейсбуцi».
Нагадаємо, що безстрокову акцію 25 січня розпочали ветерани АТО (серед яких
нардепи Семен Семенченко,
Тарас Пастух та Володимир
Парасюк), коли заблокували
гілку залізниці Луганськ—
Лисичанськ—Попасна на ділянці Гірське—Золоте, розмістивши на залізничному
шляху три дерев’янi «їжаки»
для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення
заручників терористичних
формувань ОРДЛО.
Одразу ж на учасників
блокади почав чинитися шалений тиск і тепер уже вони
фактично «обложені» з усіх
боків: 26 січня прокуратура відкрила щодо них кримінальне провадження за ч. 1
ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування
транспортних комунікацій),
санкції якої передбачають до
трьох років позбавлення волі.
Зі свого боку СБУ опосередковано теж тисне на активістів,
адже вчора у прес-службі відомства зазначили, що «...заходи з блокування руху заліз-

Герої Авдіївки
Захисники України відбили в
окупантів стратегічні позиції
❙ Загиблий капітан Андрій Кизило.
під Донецьком. Загинуло
зяник.
семеро наших воїнів
У 72-й бригаді наводять інші деталі
лише відбили у бойовиків нові, стратегічно важливі позиції ближче до Донецька, а
й узяли під вогневий контроль Донецьку
фільтрувальну станцію.
За даними української військової розвідки, знищено 15 бойовиків, 24 — поранено і ще трьох узято в полон. Серед ліквідованих — один iз найдосвідченіших ватажків терористів Іван Балакай на прізвисько
«Грек», який зрадив військовій присязі
у 2014 році. Цей терорист воював проти української армії ще за часів окупації
Слов’янська навеснi 2014 року. Саме він
ініціював штурм позицій ЗСУ на «промці» в неділю й поплатівся за це.
«У неділю, під час ранкових сутінків
противник намагався атакувати сили АТО,
що займають позиції в районі Кам’янки та
Крутої Балки. Через кілька годин на цих
же рубежах російсько-окупаційні війська
організували два мінометні обстріли, випустивши понад 30 мін. Дещо пізніше, після 13-ї години, окупанти атакували позицію «Шахта Бутівка» з боку Спартака. Це
був відволікаючий удар iз метою розпорошити сили АТО й ускладнити управління
військами в боях за авдіївську промзону.
Ця агресивна провокація також завершилася невдало для противника», — пізніше повідомив подробиці бою речник Міноборони з питань АТО Олександр Моту-

важкого бою 29 січня: «О 4.30 ранку ворог
почав масовані обстріли з мінометів 120го, 82-го калібрів, ствольної артилерії та
стрілецької зброї в районі Авдіївки. Мешканці південної частини міста мали змогу
впродовж трьох годин спостерігати в нічному небі та фіксувати на фото й відео з
боку окупованого Донецька в бік авдіївської промзони численні трасери, освітлювальні міни та інше. Після артпідготовки,
о 6.30, окупанти зробили спробу штурмувати наші позиції, — та, зазнавши втрат,
змушені були відступити на другу лінію
оборони. Переслідуючи ворога, наші бійці
захопили його позиції, закріпившись там і
поліпшивши своє тактичне положення».
І хоча ворог уже понад добу веде інтенсивні та щільні обстріли з мінометів та артилерії по Авдіївці, Опитному та Кам’янці
й навіть хаотичні обстріли мирних кварталів, це не допомогло йому повернути
втрачені позиції.
«Отримавши підтримку від інших
підрозділів бригади, в Авдіївці військовослужбовці мужньо тримаються на своїх
позиціях, включаючи захоплені у ворога
внаслідок рішучої контратаки. Ми готові
до будь-яких несподіванок як iз боку ворога, так і в плані наших перспектив», — зазначають бійці 72-ї бригади.
Саме місто Авдіївка в ході боїв було
знеструмлено. ■

■ ПРОТИСТОЯННЯ

Блокада в облозі
Чи розганятимуть нацгвардійці ветеранів
АТО, які не пропускають вантажі в ОРДЛО?
ничного транспорту мають: ознаки протиправної діяльності,
створюють передумови до зриву стабільного функціонування енергосистеми України, завдають прямі збитки державі,
негативно впливають на процес звільнення заручників».
Хмизу у вогонь додало й прибуття 29 січня близько 100
бійців Нацгвардії при повній
амуніції — зі щитами й кийками — до селища Гірське Луганської області, де під мостом добровольці заблокували шлях залізничного складу
з 56-58 порожніх вагонів, що
везуть контрабандне вугілля
до терористичної «ЛНР».
Один з організаторів блокади Анатолій Виногродський зазначив, що якщо
підрозділ прибув для затримання активістів, то це може
послужити сигналом для всіх
добровольців до початку дій.
«Заходи будуть адекватними.
Ми вийшли на стадію, коли
нашій Батьківщині необхідний захист. Ми попереджаємо, що ті люди, які перебувають тут, — це не всі сили, які
є в Луганській і Донецькій областях, тому звичайна зачистка одного блокпоста буде
сигналом для початку бойових дій. Ми розгорнемо партизанський рух на території
окупованих і неокупованих

частин України», — попередив активіст.
І якщо всі високопосадовці
категорично проти блокування, то чи не всі «інші» — патріотично налаштовані українці — лише за. Зокрема, ексречник штабу АТО Олексій
Дмитрашківський на запитання «УМ» щодо доцільності й
перспектив акції розказав про
своє бачення ситуації: «Блокування проходження вантажів
— дуже правильні дії. Це взагалі потрібно було зробити із
самого початку. Що це дає: та
насамперед «виключається»
вся контрабанда. Я прекрасно
розумію, що там мешкають

цивільні, ні в чому не винні
люди, але люди, які бажають
жити в Україні — вже давно
«звідти» переїхали. Патріотів
там обмаль, а залишилися
фактично лише ті, хто підтримує режими «ЛНР-ДНР». А
пояснення декого з «високих
чинів» на кшталт, що, мовляв,
«люди «там» платять податки, які йдуть в нашу казну»...
Наведу лише один приклад по
Дебальцевому: iз моменту захоплення в лютому 2015 року
й до цих пір ніхто там не сплачує ніяких комунальних послуг у держказну, але користуються всіма «благами». Думаю, що недавнє підвищення
тарифів за «комуналку» ми
сплачуємо і за себе, і за тих,
хто проживає на окупованих
територіях». А щодо перспектив блокади, то полковник
Дмитрашківський вважає, що
треба дати можливість і населенню, і бойовикам, які залишилися відрізані від світу, відчути на собі, що це таке — блокада. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Через соціальні мережі активісти ветеранського руху Херсонщини організували збір коштів на допомогу волонтерам, які блокують залізничну
гілку Луганськ—Попасна, повідомляє власний кореспондент «України молодої» у Херсонській та Миколаївській областях Ірина Кирпа. Вже заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю вагонів — 700. Планується, що
всі чотири ключові пункти залізниці в Луганській області будуть перекриті.
— Наші хлопці живуть у наметах та несуть варту по вісім годин щодня
позмінно, — розповів один з активістів блокади, колишній командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський. — Починали блокаду двадцять активістів, а тепер людей значно більше. Спочатку приїхали хлопці з
Волині, Запоріжжя та Київської області. Тепер підтягуються однодумці з
південної частини України: це Херсонщина, Миколаїв, Одеса.
За запевненням активістів блокади, завдяки активним діям волонтерів та ветеранів добровольчих батальйонів на сході України вдалося
значно знизити масштаби провезення контрабанди із зони АТО. Проїзд
відкритий тільки для гуманітарних вантажів, а поїзди блокуються.

ІнФорУМ
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■ КРИМІНАЛ

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Люди гинуть за бурштин

Він удома

На Рівненщині невідомі розстріляли місцевого жителя на власному подвір’ї
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Попри запевнення представників влади про тимчасове вирішення
проблеми з незаконним видобутком
бурштину, на Поліссі, в бурштинових районах, усе частіше трапляються випадки внутрішніх «розборок» і все частіше головним аргументом у них виступає зброя. Два
тижні тому «УМ» писала про інцидент, який стався у Старому Селі на
Рівненщині, коли місцеві жителі з
мисливської рушниці поранили
трьох мешканців сусіднього району. Через тиждень в Олевську — ще
в одному бурштиновому центрі —
у натовп молоді біля клубу полетіла граната, від чого двоє чоловіків
загинули, ще кілька отримали поранення. А цими вихідними просто серед білого дня перестрілка зі
смертельними наслідками сталася
в одному iз сіл Сарненського району — Люхчі.
Як повідомили місцеві жителі, жертвою нападу невідомих
став один із скупників бурштину.
Близько 14-ї дня до будинку, розташованого в центрі села, під’їхали
п’ятеро невідомих і викликали господаря в гараж «на розмову». За деякий час у гаражі піднявся галас.
Стривожений цим, батько господаря вибіг iз будинку і кинувся до гаража, однак його зупинили пострі-

ли з автомата «Калашникова». 54річний чоловік помер за 15 хвилин
у машині швидкої допомоги. Також у гаражі знайшли пораненого
скупника.
Самих нападників за кілька годин рівненська поліція затримала
аж поблизу обласного центру, на
автомобільній заправці біля села
Бармаки. В машині правоохоронці
знайшли цілий арсенал: два пістолети «Форд», один Макарова та автомат «Калашникова» та набої до
них. Подробиці операції одразу ж
з’явилися у «Фейсбуці» на сторінці міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Щоправда, там не було
жодної згадки ні про бурштин, ні
про стрілянину в Люхчі.
Натомість журналіст ТРК
«Рівне-1» Дмитро Леонтіюк у коментарях на «Фейсбуці» припустив, що до цього можуть бути причетні люди з львівської кримінальної структури, яку місцеві називають «кепки», яка «засвітилася» і
на подіях в Олевську. «Математика дуже проста: пацанчики, частина з яких асоціювала себе з «кепками» в певні періоди часу, їдуть брати скупника з очікуваним кушем у
100-150 тисяч доларів плюс «товар». Щось іде не так і... смертельне поранення отримує батько скупника. Чи діяли пацанчікі автономно? Теоретично можливо, але не

менша вірогідність й іншого. Отут
і має спрацювати передусім оперативний блок», — написав він. Тут
же журналіст зазначив, що після
Олевська на рахунку криміналітету були іще інциденти в селі Федорівка Гощанського району та ще
кілька епізодів. Але «без вогнепально поранених і резонансу», зазначає Леонтіюк.
Зараз у селі тривають слідчі дії,
до яких залучено і самого постраждалого. Справу розслідує Рівненське обласне управління поліції. ■

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
«УМ» неодноразово нагадувала про те,
що ще з квітня 2015 року у Верховній Раді
лежить прийнятий у першому читанні законопроект №1351-1 «Про видобування та реалізацію бурштину». Під час закриття 5ї сесії Верховної Ради один з авторів закону Борислав Розенблат звернувся до парламенту з проханням проявити політичну
волю і вирішити це питання раз і назавжди.
«Скільки ще треба втратити життів, скільки
треба втратити ще лісового фонду і втратити
бюджетних коштів, щоб ми нарешті зрозуміли, що бурштин належить народу України,
а не кримінальним структурам, які сьогодні
грабують нашу країну?» — зазначив він.
А поки закон мовчить, у руках людей починає говорити зброя. А її на Поліссі за цей
час накопичилося чимало.

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

На Аскольдовій могилі український цвіт
У містах України відбулися марші пам’яті Героїв Крут
Катерина БАЧИНСЬКА
29 січня щороку в Україні проходять марші пам’яті Героїв Крут.
Наймасовіший, присвячений 99-й
річниці героїчного вчинку юнаків,
які намагалися протистояти озброєним ордам більшовиків, цього року
відбувся у Києві. За словами організаторів заходу, в марші взяло участь
більше тисячі осіб. Учасники ходи
запалили смолоскипи і під гаслами
«Слава Україні — Героям слава!» рухалися по вулиці Івана Мазепи, прямуючи від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили. Задля
безпеки учасників ходу охороняла
кінна поліція. За інформацією Національної поліції, загальна кількість правоохоронців складала 400
осіб. Під час маршу учасники ходи
сформували герб України з палаючих факелів. На Аскольдовій могилі
було проведено поминальний молебень за загиблими.
Якщо у столиці обійшлося без
провокацій, то їх не вдалося уникнути у Слов’янську. За інформацією
організаторів, учасники ходи зібралися на центральній площі поблизу драматичного театру. Активісти
йшли колоною, вигукуючи патріотичні гасла. На площі Свободи біля
пам’ятника Святославу вони запалили смолоскипи. Коли ж колона
рушила далі, невідомі підірвали вибуховий пакет по ходу її слідування. На щастя, постраждалих немає,
проте поліція відкрила кримінальне провадження. «Провокація сталася, коли колона рухалася по вулиці Шевченка від Соборної площі
до пам’ятника Тарасовi Шевченку.
Проходячи повз міську клінічну лікарню, люди почули потужний вибух і побачили спалах у дворі лікарні
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У Києві перепоховали
Олександра Олеся
Олена КАПНІК
У неділю у Києві перепоховали останки українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Нагадаємо, їхній
прах на початку місяця було примусово ексгумовано в Празі.
Відспівували письменника у Володимирському соборі. Прощальну літургію провів Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет. Храм був
ушерть заповнений людьми, які вірили: це гарний
знак для країни, що нарешті повертає своїх видатних дітей додому. За упокій душ молилися родичі Олександра Олеся з Канади, земляки письменника, кияни, перші особи держави. У панахидіпрощанні з митцем узяли участь Президент Петро Порошенко та його дружина. За словами глави
держави, перепоховання в Україні Олександра
Олеся стало дуже символічним. «У своїх творах великий поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари і розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети, не раз призводили в історії України до трагічних наслідків»,
— сказав Петро Порошенко.
Після молебня прах видатного сина українського народу та його дружини перепоховали на
Лук’янівському кладовищі. Там були присутні
більше сотні людей. Церемонія проходила у супроводі музичних творів українських композиторів,
які виконали етнографічний хор «Гомін» та Оркестр почесної варти окремого полку Президента
України. Над могилою прочитали кілька віршів
Олександра Олеся.
У Києві на могильній плиті відтепер значитиметься також ім’я сина Олександра та Віри Кандиб
— Олега Ольжича, останки якого і досі не знайдено. У 1944-му його закатували до смерті у концтаборі Заксенгаузен.
За словами міністра культури України Євгена
Нищука, могила Олександра Олеся у Києві покладе початок створенню Алеї почесних поховань видатних українців, які знайшли свій спокій по всьому світу. Перенесення їхнього праху до України
відбуватиметься лише за згоди родичів.
Нагадаємо, на початку січня в Празі примусово ексгумували останки українського поета-символіста, драматурга і публіциста Олександра Олеся та його дружини. До недавнього часу ренту за
могилу Олеся платив за власною ініціативою виходець з України Володимир Михайлишин. Однак
нещодавно Михайлишин помер, і його син вирішив поховати батька на місці Олеся. Для перепоховання Олександра Олеся Кабінет Міністрів України виділив 140 тис. грн. ■

■ БАЙДУЖІСТЬ

Ішов, упав...
Чоловік, який зламав ногу,
просив перехожих про допомогу,
а вони його обікрали
Людмила НІКІТЕНКО

❙ Столиця на маршi.
❙ Фото УНІАН.
за 15 метрiв від колони», — зазначив
активіст і учасник маршу Віталій
Киркач-Антоненко.
Без сутичок і провокацій, незважаючи на побоювання поліції, пройшов марш у Вінниці. Участь у заході взяли близько 300 людей, які
пройшли від пам’ятника Михайлу
Коцюбинському через Центральний міст і вулицю Соборну до входу
в Центральний парк. Учасники несли в руках банери, прапори, смолоскипи та димові шашки.
Закликав вшанувати Героїв Крут
і Президент України Петро Порошенко. «Тепер, як і майже 100 років
тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної Украї-

ни. Нині, як і тоді, Росія розв’язала
війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф
про внутрішній конфлікт у нашій
країні», — зазначив Порошенко.
Нагадаємо, бій під Крутами —
одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українського визвольного руху 1917—1921
років. Марш пам’яті Героїв Крут —
це смолоскипна хода, якою представники патріотичної спільноти
щороку вшановують подвиг юнаків,
котрі на тлі повної безпорадності й
злочинної бездіяльності тодішнього
уряду української держави вступили у нерівний бій проти війська Червоної армії за незалежність Батьківщини. ■

Дикий випадок стався в Черкасах. На вулиці В’ячеслава Чорновола, повертаючись додому опівночі, місцевий житель упав і зламав
ногу. Було це на зупинці громадського транспорту.
Із відкритим переломом ноги чоловік три години сидів на зупинцi, і ніхто йому не допоміг. Навіть «швидку» не викликали.
«Постраждалий кликав на допомогу перехожих, які проходили повз, не звертаючи уваги на пенсіонера. Натомість до нього
підійшли невідомі особи та забрали барсетку», — розповідають
«УМ» у прес-службі Черкаської патрульної поліції. Правоохоронці й допомогли постраждалому, якого помітили на зупинці під час
патрулювання міста.
«Охоронці порядку підійшли до черкащанина та побачили, що
в нього відкритий перелом ноги. Пенсіонер був при свідомості і зміг
розповісти, як трапилася біда», — кажуть у поліції. І додають, що в
чоловіка розрядився мобільний телефон, тож самостійно викликати лікарів він не зміг. Відтак просидів на зупинці три години, залишившись сам на сам із байдужістю містян.
Патрульні викликали медиків і допомогли їм доправити потерпілого до 3-ї міської поліклініки. Потім поїхали за адресою,
де проживає чоловік, i повідомили рідним про його місце знаходження. ■
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СУСПІЛЬСТВО

«У нашій державі налічується близько півмільйона осіб, котрі отримують пенсію у 949 гривень».
Кабінет Міністрів України

■ Є ПРОБЛЕМА

Коли люди — баласт для держави
Здається, нинішній уряд робить усе можливе, аби влаштувати
«пенсіонероцид» та зменшити кількість тих, хто зможе
претендувати на «заслужений відпочинок»
Наталія ЛЕБІДЬ

Кабінет Міністрів України продовжує невтомно працювати над
покращенням життя. Чийого саме
— питання окреме. Але продовжує працювати. Це стосується,
зокрема, і сфери пенсій. «Україна
молода» вже торкалася деяких новацій, пов’язаних із нарахуванням
пенсій у майбутньому. Сьогодні
ми повертаємося до цієї теми,
щоб висвітлити деякі її аспекти
— зокрема ті, через які людина
у віці «сорок плюс» опиняється у
нашій державі у вкрай невигідному становищі. Почнемо з поняття
«страховий стаж», якому уряд надає дещо нове значення.

На сторожі стажу
Страховий стаж, на відміну
від трудового (загального), є тим
періодом часу, протягом якого
громадянин відраховує з отриманої зарплати внески до Пенсійного фонду. Це може робити він (як
ФОП) або ж його працедавець. У
зв’язку з цим на «гарячій лінії» в
редакції газети «Факти» міністр
соцполітики Андрій Рева повідомив не надто приємну новину.
За його словами, Пенсійний
фонд тільки з 1 липня 2000 року
почав збирати дані про всі страхові внески. «Таким чином, ми
точно знаємо, скільки людина заплатила ПІСЛЯ цієї дати.
А яку суму вона внесла ДО цього, встановити складно: люди беруть довідки на підприємствах,
але фактично їхні внески нічим
не підтверджені», — просторікує
міністр.
Незрозуміло, чому громадяни повинні нести збитки через неспроможність Пенсійного фонду
організувати такий облік раніше.
Але реалії нашої держави є саме
такими. Розглянемо ситуацію на
конкретному прикладі.
Припустимо, є особа 19741975 року народження. Трудову
діяльність вона розпочала в 17,
тобто у 1991-1992 роках. Якщо
вона не зможе довести, що до
2000-го з її заробітків сплачувалися пенсійні внески, то з її страхового стажу випадають 8-9 років.
Натомість загальний трудовий
стаж зберігається неторканим,
проте для нарахування пенсій
важливий саме страховий стаж.
«Що ми хочемо зробити? Сьогодні умовою виходу на пенсію є
досягнення пенсійного віку. Для
чоловіків — це 60 років. А жінкам підвищать пенсійний вік до
60 років до кінця 2020 року. І ось
із 1 січня 2021 року ми хочемо
брати до уваги тільки той стаж,
який по-справжньому є страховим. Підтверджений у нашій базі
даних. Тобто стаж із 1 липня 2000
року.
Для виходу на пенсію в 60
років у людини повинно бути 20
років страхового стажу: за період
із 1 липня 2000 року по 31 грудня
2020 року. І загальний стаж (тобто
з урахуванням періодів до 1 липня 2000 року): для чоловіків — 35
років, для жінок — 30 років», —
говорить Рева.
Однак це ще не кінець історії.

❙ Якщо в українських жінок ще є шанс дожити до пенсії,
❙ то чоловіки його майже позбавлені.
Вимоги до страхового стажу ставатимуть поступово більш жорсткими. В планах уряду — поступове щорічне підвищення мінімального страхового стажу з
нинішніх 15 років до 35 років у
2035 році.
Причому підняти планку до
16 років пропонується вже з 1
липня 2017 року. «Так триватиме до 2035 року, доки страховий
стаж повністю не витіснить інший. А увесь страховий стаж, набутий до 1 липня 2000 року, просто буде враховуватись у загальний», — зазначає міністр.
Таким чином, у найбільш
вигідному становищі — людина, яка почала будувати кар’єру
в 2000 році. На 2035 рік вона матиме необхідні 35 років страхового стажу, які в її випадку збігатимуться зі стажем трудовим. Знач-

Що на практиці означає «організувати свою страхувальнопенсійну картину»? За версією
Мінсоцполітики, це означає докупити собі страховий стаж. Причому урядовці пропонують не розмінюватися на дрібниці, а брати
відразу оптом — всі ті 15 років,
які є обов’язковими для виходу на пенсію станом на сьогодні.
Коштує це задоволення «недорого» — лише 130 тисяч гривень,
по 704 гривні за кожен місяць 15
років стажу.
Тим часом з грудня 2016 року
мінімальна пенсія становить 1247
грн. До 1373 гривень вона доросте
за рік — у грудні 2017-го. Таким
чином, людина, котра має «зайві» 130 тисяч, може не вкладати
їх у Пенсійний фонд, а спокійно
витрачати вже зараз. Приблизно
на 8,5 року їй цих грошей виста-

— сказав чиновник.
Такі слова міністра можна
назвати і цинічними, і несправедливими, адже Реві чудово відомо, що саме через махлювання держави зі страховим стажем
його тепер і не вистачає майбутнім пенсіонерам.
Реву можна зрозуміти, але
складно пробачити. Так, ситуація
із наповненням Пенсійного фонду
склалася критична. В ефірі ще іншого телеканала міністр заявив,
що для осучаснення та збільшення пенсій у 2017 році уряду бракує
50 млрд. грн. «Для того щоб осучаснити пенсії так, як цього вимагає закон, нам потрібно 36 млрд.
грн. Плюс близько 4 млрд. потрібно для того, щоб підняти пенсії з
949 грн. до 1 247 грн., у нас таких
понад півмільйона людей. Крім
того, стоїть питання про осучаснення пенсій для силових структур — це ще 10 млрд. Ясно, що такої суми сьогодні в нас немає», —
говорить він.
Але навіть для того, щоб зберегти пенсії на нинішньому рівні,
уряду потрібні величезні вливання. «Основна проблема Пенсійного фонду — велика фінансова
прірва, що її необхідно закривати, аби можна було вже в недалекому майбутньому всім сплачувати хоча б мінімальні пенсії. На
2017 рік дотація Пенсійного фонду з державного бюджету складатиме 142 млрд. грн., у 2016му вона була в розмірі 145 млрд.
грн.», — повідомляється на сайті
Кабміну.
Повторимо ще раз: уряд можна зрозуміти, але неможливо прийняти той зухвалий тон, який
обирають його представники для
спілкування із власним працедавцем — українським соціумом.
«Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону (нового закону про пенсійне забезпечення,
який планують представити на
розгляд Верховної Ради в березні.
— Авт.) шок у наших співгромадян може бути таким, як і після
підвищення тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, аби

Але навіть для того, щоб зберегти пенсії на нинішньому рівні, уряду потрібні
величезні вливання. «Основна проблема Пенсійного фонду — велика фінансова
прірва, що її необхідно закривати, аби можна було вже в недалекому майбутньому
всім потребуючим сплачувати хоча б мінімальні пенсії. На 2017 рік дотація
Пенсійного фонду з державного бюджету складатиме 142 млрд. грн., у 2016-му
вона була в розмірі 145 млрд. грн.», — повідомляється на сайті Кабміну.
но гірше, приміром, жінці 1974
року народження, котра почала
працювати в 1991-му та за віком
має право на «заслужений відпочинок» у 2034-му, але для виходу на пенсію їй може забракнути
страхових років, особливо, якщо
з тих чи інших причин мав місце
період безробіття.
Чи матиме в 2034-му 60-річна людина шанс зберегти за собою роботу — питання, адресоване майбутньому. А якщо в такому
віці претенденту зможуть запропонувати тільки некваліфіковану роботу — то чи матиме пошукач досить здоров’я та фізичних
сил для її виконання? Це так само
лишається без відповіді.

Купити пенсію
Поступове розтягування страхового стажу з 15 до 35 років потрібно для того, аби «молоді почали платити внески, а старші почали організовувати свою страхувально-пенсійну картину з ЄСВ»,
бадьоро говорять в уряді.

вить, якщо брати до уваги нинішню мінімальну пенсію. А більше,
власне, й не знадобиться, адже
середня тривалість життя в Україні становить 67,5 року. Жінки, щоправда, живуть у середньому по 73,4 року (чоловіки натомість — 61,7), однак за теперішньої політики і цей показник
може бути скоригований.
Однак повернемося до пенсій.
Під час ефіру на каналі NewsOne,
де міністр Рева розповідав про
купівлю пенсій, серед глядачів
було проведено опитування, й
90% його учасників заявили, що
вони нічого не збираються купувати. Реву це обурило. «А чому
така оцінка? А тому, що вони
точно знають — будуть купувати
чи не будуть — вони отримають
пенсію. Ось що сьогодні у них в
голові! Але, якщо ми поставимо
питання дуже просто: або ви заробляєте пенсію і маєте її, або —
якщо ви не платите внески — ви її
не маєте... Ось тоді результати голосування були б трохи іншими»,

збалансувати Пенсійний фонд»,
— говорить Рева.

Ще трохи «покращень»
Говорячи про дефіцит Пенсійного фонду, уряд покладає
певні надії на те, що проведене збільшення мінімальних зарплат до 3200 гривень автоматично поповнить Фонд за рахунок надходжень єдиного соціального внеску.
Крім цього, заплановані також наступні кроки. Перше: законодавчо прописати норму про неможливість сумісництва пенсії та
роботи. Друге: перекласти виплату пенсій з інвалідності на Фонд
соціального страхування, який
почне працювати з квітня цього року. (Щоправда, хто саме наповнюватиме цей фонд, наразі не
уточнюється. Якщо до нього надходитимуть кошти з того самого
ЄСВ, котрий сплачують усі працюючі, то ця «реформа» не матиме жодного сенсу, адже вона зведеться до перекладання грошей з

однієї кишені до іншої).
Третій момент — це економія.
Передбачаються перевірки персон, які отримують пенсію з інвалідності. Андрій Рева припускає, що в нас чимало «липових»
інвалідів, особливо серед ІІІ групи. Виявлені симулянти будуть
позбавлені пенсії. Це ж стосується й тих, хто отримував надбавки
до пенсій, зокрема доплати за вислугою років (виняток становитимуть тільки військові).
«Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду
зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, бо і для президента, і для простого робітника
встановлюється однаковий підхід
нарахування пенсій», — заявляє
Рева. І додає у тому менторському
тоні, який властивий цьому чиновнику: «Крім того, важливо ще
й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що
держава за них має усе вирішити,
а змусити усвідомити, що майбутнє кожного — в його руках», — наводить слова міністра «УП».
Усі вище перераховані пункти мають знайти відображення в
новому пенсійному законодавстві. Із його прийняттям Україну квапить Міжнародний валютний фонд. Власне, МВФ вимагав пенсійної реформи ще раніше, проте ця вимога так і не була
виконана. Часу на «роботу над
помилками» нам дають до кінця березня поточного року. Саме
тому і йдеться про представлення пенсійного закону на розгляд
Ради протягом першого весняного місяця. Вимагаючи проведення пенсійної реформи, МВФ не
вдається у такі деталі, як співвідношення трудового і страхового
стажу — йдеться головним чином
про збільшення пенсійного віку.
Меморандум, складений МВФ,
передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків
— на 4 місяці щороку, починаючи з липня 2017-го, для жінок —
на 6 місяців після 2021 року, до
тих пір, поки для обох пенсійний
вік не досягне 63 років — у 2027
році.
На позначку у 63 роки уряд
України не погоджується, чим
не перестає пишатися. «Я говорив про те, що Україна та уряд не
брали на себе зобов’язання підвищувати пенсійний вік. Щодо дискусій навколо пенсійної реформи,
то вони тривають не перший рік.
І не перший рік різні експерти, не
лише Міжнародного валютного
фонду, пропонують Україні здійснити такий захід, як підвищити
пенсійний вік. Але в позиції уряду теж на сьогоднішній день нічого не змінилося», — зауважує
віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
Чи дотримається свого слова
Розенко — покаже час. Та поки
Рева говорить про шок від пенсійної реформи, його «патрон» Володимир Гройсман змальовує
цю «процедуру» у винятково веселкових тонах. За його словами,
«системне реформування пенсійної системи» «буде супроводжуватися, однозначно, підняттям
пенсій... Це буде система, яка не
продукуватиме дефіцит Пенсійного фонду, а буде його зменшувати і робити систему самодостатньою», — заявляє він.
Очевидно, українська влада
грає із населенням у доброго та поганого поліцейського, чередуючи
різних спікерів та повідомлення
різної тональності. Однак від цього — як від слова «халва» — солодко не стає. Принаймні тим, хто перебуває по інший бік екрана. ■
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Заплатимо
за зарплату
Влада не може зупинити подорожчання проїзду
в «маршрутках», а підняття «мінімалки»
може спровокувати суттєве підвищення інфляції —
від 9,1% до 25% за рік
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Нова мінімальна зарплата в 3200 гривень наразі справджує всі найпесимістичніші
прогнози експертів, які прозвучали відразу після оголошення уряду про її запровадження. Як відомо, аналітики тоді прогнозували: багатшими завдяки ініціативі уряду Володимира Гройсмана ми не станемо. Адже невелике підвищення доходу в тієї
групи людей, якої воно стосуватиметься, з’їсть інфляція, а в усіх інших — забере
влада. Адже збори, штрафи та велика частина інших платежів в Україні прив’язана
до мінімальної зарплати.
Уряд тоді категорично спростував подібний розвиток подій. Сьогодні життя спростовує заяви урядовців.

А перевізник слухає і їсть…
На початку грудня міністр соціальної політики Андрій Рева під куполом
Верховної Ради пояснював депутатам:
«Стверджуємо, що в даних умовах підвищення зарплати не викличе зростання
цін на споживчі товари і послуги. Левова частка ресурсу — це зменшення тіньових, неофіційних заробітних плат», —
рішуче заявив тоді міністр.
Пройшов усього лише місяць, нова
«мінімалка» стартувала — і першими в
заочну полеміку з урядом вступили перевізники. Практично по всій Україні
зросла вартість проїзду в так званих маршрутних таксі, як міських, так і приміських. Деякі власники старих «Богданів» з «Еталонами» підняли ціну символічно, деякі — майже вдвічі. І подітися людям нікуди, адже на більшості
маршрутів, зокрема приміських, працює лише один перевізник. А тому альтернатива виглядає жорстко: або пішки,
або переплачувати.
Цю практику не менш рішуче засудив уже інший міністр — віце-прем’єр
Павло Розенко. «Жодних підстав піднімати сьогодні ціни на проїзд немає. Зараз не зростає вартість пального, вартість запчастин», — написав Розенко
на своїй сторінці у «Фейсбуці». І виклав
свою точку зору на причини подорожчання. «Хтось із власників конкретного
підприємства раптом вирішив, що люди
вже стали багатими, отже, мовляв, давай здеремо з людини три шкури», — написав міністр.
І це, як виявилося, одна з перших
слабких ланок у логічній економіко–
державній картині від уряду. Ціни у
маршрутних таксі уряд не регулює, це
— прерогатива місцевих органів влади. Які, за дивним збігом обставин, одразу ж благословили своїх підприємців
на зростання цін. Нічим не обґрунтоване! Впливати на мерів владі сьогодні
якось не личить — не при Януковичі ж
живемо… Тим паче, за вікном децентралізація: улюблене, ніжно виплекане
дітище нашого Прем’єр–міністра ще за
тих часів, коли він очолював Верховну
Раду.
Ось і доводиться виконавчій владі
апелювати до таких химерних і малодієвих категорій, як совість. «Завдання місцевих органів влади — проконтролювати ці процеси і поставити на місце тих конкретних керівників підприємств, які дозволяють собі спекулювати
на темі підвищення мінімальної заробітної плати», — жорстко висловлюється
Павло Розенко.
Влада на місцях, відтак, старанно робить вигляд, що старається. Так, Київська обласна державна адміністрація
виступила з вимогою до пасажирських
автоперевізників регіону надати обґрунтування для подорожчання проїзду. І…

попросила шукати збалансоване рішення. Що означає: жорсткої протидії з боку
влади не буде. Принаймні наразі.
Тим часом вирішив сказати своє слово напівміфічний вітчизняний орган —
Антимонопольний комітет. За словами його представників, деякі держадміністрації ухиляються від виконання
своїх повноважень із проведення тарифної політики на перевезення.
Словом, пошуки «крайнього» ще навіть не почалися. А збільшені витрати на
проїзд уже активно з’їдають підвищену
«мінімалку» від Володимира Гройсмана.

Інфляція: тримайте мене всі!
І це, судячи з усього ще тільки початок. Зростання цін в Україні, зокрема не
лише за «маршрутки», призведе до суттєвого зростання інфляції у 2017 році.
Першим це вже визнав Національний
банк України. Так, за прогнозами регулятора, рівень інфляції у нинішньому
році зросте на один відсоток — і становитиме 9,1% замість раніше вказаних 8%.
«Торік було ухвалено закон про підвищення мінімальної зарплати. Він одразу ж спровокував зростання інфляції на
1,1%», — заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.
Утім Нацбанк наразі зберігає хорошу
міну при поганій грі, заявляючи, що назагал інфляція залишатиметься у межах
раніше встановленого орієнтира: 8%
плюс—мінус два відсоткових пункти. І
пояснює: дезінфляційний тренд він намагатиметься забезпечити завдяки стриманій монетарній та фіскальній політиці, а також завдяки суттєвому скороченню темпів зростання адміністративних
тарифів.
Що мовою економістів означає:
очікуються монетарні та фіскальні закручування гайок, а отже — створення несприятливої ситуації для розвитку економіки. Банкам стримуватимуть зростання обсягів кредитування,
і так напівмертвого у наших реаліях,
а отже, про суттєве зростання ВВП, на
що щиро сподівається нинішній уряд,
не йдеться. І пояснюється це однією
системною помилкою: Кабмін поставив віз перед конем. Тобто зарплату
підняли не завдяки зростанню ВВП
та збільшенню надходжень, а завдяки «хорошим намірам». Які сьогодні,
як ми бачимо, вже суттєво заважають
зростанню ВВП та цих самих надходжень до бюджету.
Але не факт, що, навіть провівши
низку жорстких монетарних заходів —
улюбленої справи нинішньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої, ми зуміємо
втриматися у визначеному Нацбанком
коридорі: 8% плюс—мінус два.
«Ризики у 2017 році залишатимуться суттєвими, — сказав економіст Олексій Геращенко. — Урядовий проект зни-

❙ Перевізники першими скористалися підвищенням «мінімалки» від уряду
❙ Володимира Гройсмана та невмінням влади їм протистояти.
■ НАША ДОВІДКА
Вчіться на стюардесу: Держстат опублікував середні зарплати в Україні
Днями Державна служба статистики України навела офіційні дані щодо зарплат у нашій державі за грудень 2016 року. Середня зарплата за останній місяць минулого року зросла на 1069 гривень, або на 19,8% у порівнянні з листопадом — і становить 6 475 гривень. У порівнянні з груднем
2015 року середня зарплата зросла на 23,8%.
Якщо порівняти регіони, то побачимо, що найбільша середня зарплата традиційно зафіксована в Києві — 11 094 гривні. Найнижча зарплата — у мешканців Тернопільської та Чернігівської областей. Там вона більш ніж удвічі нижча за доходи столичних мешканців і становить, відповідно,
4 781 та 4 804 гривні.
Найвищу зарплату, як і раніше, отримують працівники авіаційної сфери — у середньому
27 345 гривень на одного працівника. На другому місці — фінансисти і страхові агенти із зарплатою в 11 715 гривень. Працівники інформаційної та телекомунікаційної галузей отримують
не набагато менше — 11 164 гривні. Найнижча оплата праці — у працівників пошти та кур’єрів:
3 438 гривень.
ження інфляції виглядає надто оптимістичним на тлі девальвації гривні наприкінці 2016 — початку 2017 року, а також
потенційного зростання цін за рахунок
так званої інфляції витрат, спричиненої підвищенням мінімальної зарплати». На його думку, вже сьогодні можна говорити про річну інфляцію у діапазоні 12—15%.
На думку експерта Олександра Охріменка, зростання мінімальної заробітної
плати може збільшити інфляцію на 0,5%.
Але її ріст буде значно суттєвішим — насамперед завдяки подорожчанню електроенергії. Ближче до травня, за його словами, продовольчі товари можуть зрости
у ціні на 5—7%. Відтак, на думку аналітика, річна інфляція в Україні може сягнути позначки 25%. ■

■ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ
Штрафи, небезпечні для життя
Як відомо, чимало адміністративних платежів,
зокрема штрафів за адмінпорушення, у нашій
країні визначається у вигляді коефіцієнта до мінімальної заробітної плати. Тож після її зростання
деякі штрафні санкції стали космічними.
Наприклад, штраф за неоформлених працівників чи занижені зарплати, — 320 000 грн. За
користування нерозмитненим автомобілем —
59 000 — 600 000 грн. За допущення до роботи
осіб без укладання трудової угоди — 96 000. Недопуск до проведення перевірки контролюючими органами із питань дотримання законодавства про працю — 9600 грн. Перевищення ліміту розрахунків готівкою (понад 50 000 грн.) —
17 000 грн.

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити газету на нинішній рік чи не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 5 лютого в селах і райцентрах, до
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 березня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
до кінця півріччя — 201 грн. 96 коп.,
до кінця року — 504 грн. 90 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
до кінця півріччя — 281 грн. 96 коп.,
до кінця року — 704 грн. 90 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
до кінця півріччя — 73 грн. 64 коп.,
до кінця року — 184 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на
рік — 4 грн. 00 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Голокост
і Голодомор
Чи бачили депутати Кнесету
документи, де написано: «причина
смерті — українець»?

■ ПЕРШІ КРОКИ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Граблі Дональда Трампа
Білий дім захищає президентський указ
про обмеження в’їзду громадянам із семи
мусульманських країн, прості американці
протестують

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії
Весь цивілізований світ вшановує жертв Голокосту — однієї з найбільш трагічних сторінок людства. На
давньогрецькiй мові слово «голокост» — «всеспалення». В меморіальному комплексі Яд ва-Шем в Єрусалимі зберігаються дані про 4 мільйони євреїв — поіменно ідентифікованих жертв цього геноциду. Взагалі
внаслідок Голокосту загинуло понад 6 мільйонів людей, в тому числі у Києві у Бабиному Яру.
Щиро співчуваючи невинно убієнним під час Голокосту та їхнім родинам (чи не у кожній єврейській
сім’ї в Україні хтось загинув), водночас я не розумію
історичної несправедливості в наш час.
Верховна Рада України визнала Голокост геноцидом євреїв ще у 2008 році. Я тоді вже був народним депутатом і звісно голосував «за». Але чому тоді Кнесет
досі — минуло понад вісім років — не визнає Голодомор геноцидом народу українського?
Чи, на думку єврейських депутатів, Голокост був,
а Голодомору — не було? Чи вони не бачили розсекречених архівних документів, де написано: «причина смерті — українець»? Чи вони не знають, що США
та інші цивілізовані країни давно визнали Голодомор
геноцидом українського народу? Чи 3,5 мільйона українців, які померли від мору голодом — це мало, щоб
визнавати ці страшні події геноцидом? Чи Україна не
проявила дружній крок щодо Ізраїлю, вже давно визнавши геноцидом Голокост?
А найбільше мене обурює, що цю надважливу проблему не піднімають публічно Президент, Прем’єрміністр і глава МЗС. Риторичне питання: чому?
Серед авторитетних і впливових людей нашої країни
дуже багато євреїв. Закликаю їх не мовчати, а постійно
звертатись до Кнесету щодо визнання Голодомору геноцидом українців. І довести цим, що Україна для них —
Батьківщина, а не місце проживання і самореалізації.
Заради історичної справедливості. Заради вічної незгасимої пам’яті невинно убієнних жертв геноцидів. ■

■ ПАМ’ЯТЬ

Ми з тобою
голубої крові...
Сини встановлять у Лондоні
пам’ятник загиблій принцесі Діані
Олег БОРОВСЬКИЙ
Британські принци Вільям і Гаррі вирішили вшанувати свою загиблу 20 років тому в автокатастрофі в Парижі матір — принцесу Діану — й замовили її статую у повний зріст, повідомляє Бі-Бі-Сі. Скульптуру планують встановити на відкритій для відвідування території Кенсінгтонського палацу, де принцеса Уельська проводила багато часу. Зараз
архітектурний комплекс став офіційною резиденцією герцога і герцогині
Кембриджських Вільяма і Кейт.
«Настав час визнати її позитивний вплив. Наша мати торкнулася
стількох душ... Ми сподіваємося, що статуя допоможе всім відвідувачам Кенсінгтонського палацу задуматися про її життя і спадщину», —
йдеться у заяві синів принцеси Діани. Наразі невідомо, хто зі скульпторів займатиметься проектом, проте представник королівської родини запевнив громадськість, що робота над статуєю почнеться найближчим часом. Різьбяра обере комітет iз шести осіб, серед яких — сестра
покійної Сара Маккоркуодейл. Відомо також, що королева Єлизавета II
підтримує бажання своїх онуків вшанувати пам’ять Діани.
Пам’ятник встановлять до кінця цього року, можливо, в серпні до
20-ї річниці загибелі принцеси. Кенсінгтонський палац у короткій заяві
наголошує, що монумент буде виготовлено за приватні кошти. Вже створено фонд для їх збору.
Минулого літа принц Гаррі висловив жаль, що впродовж багатьох
років не розповідав, як вплинула на нього раптова смерть матері. Тоді
йому було 12 років, а Вільяму — 15. Діана Спенсер вийшла заміж за
спадкоємця британського престолу принца Чарльза 1981 року, однак
1996 року подружжя розлучилося.
Принцеса Діана загинула у серпні 1997 року у віці 36 років, коли їхала разом зі своїм другом єгипетським мільярдером Доді аль-Файєдом
iз паризького готелю «Рітц». Їхній «Мерседес» на величезній швидкості,
втікаючи від переслідувачів-папараці, врізався в опору моста. ■

❙ Сотні людей вийшли на вулиці проти антиміграційного указу Трампа
Олег БОРОВСЬКИЙ
Минулої п’ятниці Дональд
Трамп своїм указом призупинив
терміном на 120 днів (а сирійцям —
на невизначений термін) дію програми США щодо прийому біженців, а також заборонив в’їзд у США
впродовж найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії,
Сомалі, Судану та Ємену, повідомляє «Євроньюс». Президентський
указ обмежує в’їзд на територію
США громадянам вказаних країн
навіть за умов наявності у них віз чи
зелених карток. Президент переконаний: до таких дій треба було вдатися вже багато років тому.
Дозвіл на в’їзд може бути виданий лише за умов, якщо це в національних інтересах США. Високопосадовець Держдепартаменту каже,
що їхні юристи наразі працюють над
тим, як саме інтерпретувати це формулювання. Тим часом федеральні служби повідомляють: багатьох
людей вже було затримано в суботу
після того, як указ набрав чинності,
173 — не пустили на борт літаків,
що вирушали до США. Білий Дім
каже, що більшість iз них за добу
відпустили.
Указ Трампа викликав хвилю
обурення та протести в США та світі.
У Сполучених Штатах десятки тисяч людей вийшли на акції протесту
у великих містах і аеропортах, щоб
висловити свою незгоду з антиміграційним указом Трампа. «Це атака
на саму основу нашої демократії!»
— сказала сенатор iз Массачусетсу
Елізабет Воррен, яка приєдналась

до демонстрантів у Бостонському
аеропорту. Демонстрації проти, як
вважають учасники мітингів, антиіммігрантського указу, прокотилися по всій країні. Сотні протестувальників зібрались у неділю перед Білим
домом, скандуючи: «Ні ненависті, ні
страху, ласкаво просимо, біженці!».
Одна з найбільших акцій відбулась у Беттері-парку, що в ньюйоркському Манхеттені, у ній взяли участь близько 10 тисяч осіб.
Протестували також Лос-Анджелес, Філадельфія, Х’юстон, Бостон,
Луївіль та Детройт. У суботу ж протести відбулися у великих аеропортах, зокрема у міжнародному аеропорту імені Даллеса, який розташований недалеко від Вашингтона, у
міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку і також у
міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса.
Правозахисники обіцяють боротися надалі. Вже в суботу Американський союз громадянських прав
подав позов в одному з федеральних
судів Нью-Йорка від імені двох затриманих іракців, яким загрожувала депортація. Федеральний суддя виніс вирок на користь позивачів, що заблокувало депортацію десятків інших затриманих іноземців.
«Ми сьогодні показали, як може
працювати суд. Суд — бастіон нашої
демократії. Коли президент Трамп
підписує закони чи президентські
укази, які порушують Конституцію
чи є незаконними, у нас є суди, які
можуть захистити права всіх», —
сказав виконавчий директор Союзу
Ентоні Ромеро.

Дональд Трамп уперше за час перебування на президентській посаді дав особистий дозвіл на проведення військової операції за межами США. Війська США напали на оплот «Аль-Каїди» в центральному
Ємені, вбивши 14 бойовиків. Загинув також
один американський військовий, ще трьох
поранено. За повідомленнями, в операції,
що відбувалася в провінції Ель-Бейда, брали участь кілька гелікоптерів «Апач». Серед убитих у битві, яка тривала впродовж
45 хвилин у районі Якла, було троє старших
чинів «Аль-Каїди». Місцевий чиновник також заявляв, що американські вертольоти
стріляли по лікарні, школі і мечеті. У Ємені
вже два роки триває збройна боротьба між
прибічниками президента, якого визнає
міжнародна спільнота, і шиїтськими повстанцями-хуситами.
Дії Трампа зустріли значний
опір судової та місцевої виконавчої
влади. Прокурори 16 штатів назвали заборону неконституційною, щонайменше п’ять штатів призупинили на своїй території дію тих чи інших пунктів президентського указу. Указ Трампа викликав гостру
реакцію з боку влади семи країн,
яких він стосується. Іран віддячив
Вашингтону таким самим указом
про заборону в’їзду американських
громадян. До подібних дій закликав
парламент Іраку. Прем’єр-міністр
Великої Британії Тереза Мей та канцлер Німеччини Ангела Меркель у
неділю приєдналися до критики антиімміграційного указу Трампа.
Канадський прем’єр Джастін Трюдо запевнив, що його країна прийме
тих біженців від воєн, яких не забажають прийняти США. Своє занепокоєння указом Трампа висловили
Швейцарія та Голландія. Президент
Франції Франсуа Олланд пригрозив
Трампу «відповідними діями».
У міністерстві національної безпеки США тим часом кажуть, що
президентський указ залишатиметься в силі. Водночас кілька губернаторів-демократів, місцевих
генеральних прокурорів та правозахисних груп заявили про те, що
розглядають можливість подання
власних позовів, щоб визнати антиіммігрантський наказ неконституційним на підставі релігійної дискримінації.
Прес-секретар Білого дому Шон
Спайсер в інтерв’ю каналу Ей-Бi-Сi
захистив позицію адміністрації відносно обмеження в’їзду до Сполучених Штатів громадянам із семи
країн, де проживають переважно
мусульмани. «Для того щоб переконатися, що люди, яких ми пускаємо
в нашу країну, приїжджають сюди
з мирними намірами. У світі ще 46
країн iз мусульманським населенням, яких цей указ не зачіпає», —
сказав Спайсер.
Сам Дональд Трамп пояснює, що
його указ спрямований не проти мусульман, а проти потенційних терористів, адже країни, про які йдеться,
були названі «джерелами терору» ще
адміністрацією Барака Обами. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Телефонні балачки
Трампа
Президенти Росії та США,
Володимир Путін і Дональд
Трамп, під час телефонної розмови, що відбулася в суботу, не
обговорювали питання скасування санкцій США проти РФ,
стверджує прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Згідно з комюніке Кремля, Путін і Трамп
під час суботньої розмови, яка
відбулася в «позитивному і діловому» дусі, обговорили «актуальні міжнародні проблеми,
в тому числі пов’язані з боротьбою з тероризмом, ситуацією на
Близькому Сході, арабо-ізраїльським конфліктом, сферою стра-

тегічної стабільності і нерозповсюдження ядерної зброї, ситуацією навколо іранської ядерної
програми і на Корейському півострові», а також «основні аспекти кризи в Україні». У суботу президент Дональд Трамп
розмовляв про Україну також із
канцлером Німеччини Анґелою
Меркель і президентом Франції
Франсуа Олландом.

Королеву просять
не приймати Трампа
На сайті британського
парламенту, де публікуються офіційні звернення для
розгляду депутатами та урядом, з’явився текст нової пети-

ції щодо заборони президенту
США Дональду Трампу на в’їзд
в країну і прийом у королеви.
Автори обґрунтовують свою
пропозицію «жінконенависницькими поглядами» Трампа і його
«вульгарною поведінкою». У
тексті звернення йдеться, що такий прийом може поставити королеву Єлизавету ІІ в незручне
становище. Якщо під петицією
підпишеться більше 10 тисяч
осіб, уряд зобов’язаний опублікувати офіційну реакцію на неї.
А якщо петиція набере понад 100
тисяч підписів, парламент може
розпочати дебати з цього питання. Наразі її підписало вже більше 200 тисяч людей.

Визначився кандидат
у президенти Франції
від лівих сил
Кандидатом від соціалістів
на президентських виборах у
Франції став 49-річний Бенуа
Амон. Він набрав 58% голосів,
у той час як його конкурент,
якого називали фаворитом цих
праймеріз, екс-прем’єр Манюель Вальс — усього 42%. Бенуа
Амон був спікером Соціалістичної партії, а пізніше — міністром освіти. Ще півроку тому
йому не пророкували місце у
президентській виборчій кампанії, фаворитом вважали саме
Манюела Вальса. ■
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■ ДОСВІД
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Усі ми вже звикли до того, що чи не все стало приватним. Натомість сільськогосподарський виробничий кооператив «Батьківщина», що в Котелевському районі Полтавщини, — одне з небагатьох
господарств, у якому зберегли колективну форму господарювання. І голова правління цього кооперативу — 75-річний Олександр
Коросташов — не зовсім типовий керівник: скажімо, він так і не
придбав службової іномарки — багато років їздить на старенькому «уазику». Щоранку біля його кабінету збираються люди. Ось
так і починається його робочий день: Олександр Григорович терпляче всіх вислуховує й допомагає розв’язувати якісь нагальні
проблеми. Одному потрібні гроші на лікування, іншому — дрова,
третьому — ще щось. Колишньому головному агроному, котрий
нині на пенсії, голова кооперативу пообіцяв на літо надати роботу:
вигодовувати вдома бичків — і той покинув кабінет задоволеним.
«Отак доводиться про всіх людей думати, навіть про пенсіонерів,
— ділиться Олександр Григорович. — Тут, за 28 кілометрів від
Котельви, є село Микілка, жителі якого приєдналися до нашого
кооперативу — і про них доводиться турбуватися. Не можна людей кидати напризволяще». Олександр Коросташов — виходець
із простої родини. Можливо, звідси й бере початок його любов до
простих людей і вміння розуміти їх.

Уміння вибачатися — риса
мудрого керівника
— Мій дід батрачив у пана.
Батьки також не були освіченими людьми. Татко доглядав
за волами, кіньми, мама обробляла ланку. І мене постійно залучали до якоїсь сільської роботи, — пригадує чоловік. — У
дитинстві я вже пас телят. Тоді
всі діти в селі були обов’язково
чимось зайняті — саме життя вимагало того, щоб і дитина приносила в сім’ю якийсь
дохід. Закінчивши семирічку,
я почав відвідувати середню
школу, проте обставини склалися так, що змушений був іти
працювати в колгосп: спершу
годував худобу, потім був причіплювачем, а тоді рік навчався в Зінькові на механізатора,
після чого мені довірили комбайн. Двічі їздив до Казахстану
на збирання урожаю зернових.
■ А коли ж у вас проявилися
здібності керівника?
— Відслуживши в армії,
працював у колгоспі «Маяк»
трактористом. Потім став завідувачем ферми, бригадиром
комплексної бригади, бригадиром тракторної бригади. Хоч
ким би працював, ніколи не лінувався. Уже обіймаючи ці посади, мав відзнаки Виставки досягнень народного господарства, мій портрет висів на районній Дошці пошани. У 1974 році
на нараді передовиків сільського господарства в Києві мені
вручили медаль «За трудову
відзнаку». А 11 січня 1978 року
очолив колгосп. І оце вже 40-й
рік керую колективним господарством. Будь-яка робота,
якою займався в житті, не була
легкою. Скажімо, потрібно було
вставати о четвертій ранку й
щодня долати 12 кілометрів до
тракторної бригади. Моя мама,
коли вже став головою колгоспу, все допитувалася: коли ти,
мовляв, нарешті відіспишся?
Я одказував: тепер мені набагато легше, бо прокидаюся вранці
не о 4-й годині, а о 4.30 (сміється). Так і не позбувся отієї звички вставати вдосвіта.
■ Ви очолили господарство в
36 років. Пам’ятаєте свій перший робочий день у кріслі голови колгоспу?
— Ще й як запам’ятав. Приходжу вранці на роботу, а мені
говорять: із 50 доярок 17 немає,
нікому корів доїти. Той перший
рік головування був дуже складним. Економіка в господарстві
дуже кульгала. Проте, знаєте,
недаремно кажуть, що проблеми рухають прогрес. Саме життя навчило мене за будь-яких
критичних ситуацій неодмінно
знаходити вихід. Ми взялися за
будівництво житла. Бо якщо не

будуватися — не буде ніякого
виробництва й підйому. Люди
приїжджали, одразу ж оселялися в новому житлі й ішли на роботу в наше колективне господарство. Отак і побороли кадровий голод. Загалом побудували
в Котельві 306 житлових будинків (сьогодні, щоб побудувати
таку оселю, потрібно мінімум
700 тисяч гривень).
■ Бути керівником — не мед.
Адже скільки людей, стільки й
думок — кожному не догодиш.
— Можу з певністю сказати,
що не нажив ворогів. Іноді думаю: якби був таким собі самодуром, гріб тільки під себе, забуваючи про інших, навряд чи
протримався б майже 40 років у
цьому кріслі. Люди знають, що
я ніколи не даю порожніх обіцянок. Якщо щось пообіцяв — неодмінно дотримаю слова. Звісно, в роботі трапляються різні ситуації. Але, знаєте, якщо
з кимось із підлеглих у мене
складалися напружені стосунки, завжди приїжджав до тієї
людини, чимось допомагав — і
в такий спосіб її розмагнічував.
Можу похвалитися тим, що за
всю свою кар’єру керівника нікого не звільнив із роботи. Ні,
одного разу звільнив завгара (і
досі про це шкодую) — до такого рішення мене підштовхнули
мої заступники, інші керівники господарства. Проте потім,
поки він був живим, щоразу,
зустрівши його, я перед ним вибачався.

3,5 гривні на обід
Виробничий кооператив
«Батьківщина» — одне з небагатьох сільськогосподарських
підприємств, яке, по суті, зберегло риси колгоспу. То як гадаєте, чи варто було розвалювати колективні господарства?
— Розвалювати чи не розвалювати колгоспи — це не
ми вирішували. Водночас ми
не пішли тим шляхом, яким
пішла більшість. У 1992 році,
розділивши майнові паї, частину майна лишили для господарської діяльності. Таким
чином, тепер, коли беремо кредити, маємо резервний фонд,
який закладаємо під заставу в
банку. Того ж 1992 року було
прийнято закон про колективне сільськогосподарське підприємство, де було все добре виписано і про майнові паї, і про
землю. Так-от, стосовно землі
там зазначалося, що кожен селянин, якщо хоче, може взяти в полі свою частку й на ній
господарювати. Але ж у нас усе
вивернули навиворіт. Спільне
майно створювало господарство, а не земля — остання була
віддана сільськогосподарським
■

❙ Олександр Коросташов: Якщо не дамо можливості селянам колективно господарювати на землі — втратимо село.
❙ Фото автора.

Добре там живеться,
сіється і жнеться
колективам у довічне користування. Цього акта, до речі, й до
сьогодні ніхто не відміняв. Коли
ми створювали кооператив, усі
650 членів колгоспу ввійшли
до нього як засновники. Кожен
у заяві вказав, що здає майновий та земельний паї для ведення колективного господарства.
Певний час у нас не було навіть договорів про користування землею. І тільки коли розпочався, грубо кажучи, отой бандитизм щодо землі, ми уклали
такі угоди. Згідно з указом глави держави, людина мала отримувати за користування земельним паєм три відсотки від нормативної оцінки землі. От зараз
у нас на загальних зборах люди
порушують питання: чому, мовляв, деінде платять і 8, і 10
відсотків? А я й кажу: давайте
відмовимося від тисячі корів,
а також від свиней, овець, курей, натомість насіємо соняшнику, сої, кукурудзи (вони сьогодні прибуткові, а продукція
тваринництва збиткова) — тоді
й платитимемо 10 відсотків.
Люди у відповідь загули: якщо
відмовитися, мовляв, від тваринництва, 250 членів кооперативу лишаться без роботи — і
куди їм у такому разі подiтися?
Отже, щоб люди мали робочі
місця — з одного боку, а з іншого — щоб мати можливість удобрювати землю не лише хімією, і
від тваринництва не відмовляємося. Три мільйони гривень, а
то й більше, виділяємо на допомогу лікарні, двом школам,
харчування своїх працівників
(обід на фермі й у двох тракторних бригадах має символічну ціну — 3,5 гривні, і їдальні в
нас обладнані так, як не завжди
обладнані кафе). Відтоді, коли
людина прийшла на роботу в кооператив, щороку нараховуємо
їй відсотки й за майновий пай.
Коли потрібно, вона може вико-

Про переваги колективного господарювання
— від голови правління виробничого
кооперативу «Батьківщина», Героя України
Олександра Коросташова
ристати ці кошти на лікування,
навчання дітей тощо.
■ Знаю, що ви не виплачуєте
зарплат у конвертах.
— Якось, дізнавшись про це,
один із чиновників дуже здивувався: всі ж, мовляв, так чинять
— у нас, мовляв, така держава.
Я відповів: у мене вже такий
вік, що, якщо впіймають на гарячому, не відсиджу тюремного строку (сміється). А загалом
навіть розмір оплати праці в нас
визначають самі члени кооперативу.
■ Олександре Григоровичу,
зізнайтеся, ви ж могли б тоді, на
зорі української держави, вчинити так, як багато хто: в один
прекрасний день створити ТОВ
чи СТОВ і стати приватником.
— Справді, колективною
формою господарювання в Україні нині займаються одиниці.
А більшість моїх колег (хоча навряд чи можна назвати їх моїми колегами) все колективне,
що роками створювалося руками сільських трудівників, або
розвалили, або ж привласнили
— а люди в цьому разі лишилися ні при чому. По суті, цих нещасних людей і навіть їхніх дітей зробили вічними кріпаками. Я ж не міг цього допустити
— інакше, як почувався б морально? Завжди відкрито говорив: не хочу, щоб оці люди, які
повірили в мене, стали батраками. У нас усі — такі ж повноправні члени кооперативу, як і
я. Загальні збори затверджують
бізнес-план, а моє завдання як
обраного керівника — органі-

зувати все таким чином, щоб
діяльність кооперативу була
прибутковою. І, скажу відверто, мені буде боляче, якщо той,
хто стане моїм наступником,
усе, що ми створили колективними зусиллями, розвалить або
перетворить на приватне.

«Аморально бути багатим на
тлі всезагальної бідності»
■ Ви так і не сказали, був резон розвалювати колгоспи чи
ні.
— Про це потрібно запитати
в селян, котрі не мають роботи,
а також медпункту, дитсадка,
школи, а нерідко — й магазину,
поштового відділення в населеному пункті. Зверніться із цим
запитанням до тих дідуся й бабусі, котрі лишилися самі на все
село — без газу, бо його відрізали, і без дров, бо їх привезти нікому. Якщо раніше ось такі дідусі й бабусі могли піти зі своєю
проблемою до райвиконкому і
там її неодмінно розв’язували,
то зараз хоч ходи, хоч не ходи
до наших чиновників — ніхто нічого не вирішить. Уже багато років я є депутатом Полтавської обласної ради. Так-от,
спостерігаю за депутатами й думаю: скільки порожніх розмов!
Усі тільки те й роблять, що порушують проблеми. У державі
пробують розв’язувати їх революціями — і врешті-решт доходить до кривавого розвитку
подій. А в результаті все одно
маємо те, що маємо... Щодня
люди приходять до мене зі своїми проблемами. І я намагаюся

СЕЛЯНИ I КО
їх розв’язувати. Інакше навіщо
сиджу в цьому кріслі? Якось
один із великих начальників,
із яким ми мали розмову, здивувався: і навіщо тобі, мовляв,
потрібен той ліс? Я відповів, що
90 відсотків членів кооперативу, до осель яких підведений
газ, перейшли на дрова, бо не
мають можливості платити за
непомірно дороге голубе паливо. Я й сам удома топлю дровами. Навіщо мені ліс? Щоб привезти віз метрівки тій же самотній бабусі, аби вона не мерзла у
своїй хаті.
■ А як ви ставитеся до
ймовірного зняття мораторію
на продаж землі?
— Коли мені ставлять ось
таке запитання, відповідаю: ну,
як можна торгувати тим, що не
створене твоєю працею? Це навіть аморально. Не в змозі організувати виробництво в державі, доходимо до того, що готові продавати найцінніше багатство — землю. Тут є ще одна
мораль: як оці депутати, які показали в електронних деклараціях свої мільйонні, мільярдні статки, при цьому ще й голосуватимуть за продаж землі?
Вони вже навіть пiдрахували,
скільки мільярдів уторгують.
Чию землю вони збираються
продавати? Отієї вбогої людини, котру довели до такої безвиході, що вона ладна позбутися останнього, що має, — землі.

хист рослин від бур’янів, шкідників. Тож там, де не обійтися
без пестицидів та гербіцидів,
використовуємо їх. А загалом
це складне питання. От якби в
державі не тільки вели розмови про екологічно чисту продукцію, а й платили за неї значно вищу ціну, тоді в сільгоспвиробників був би стимул.

Чому б селянам не дати
можливість спільно
господарювати?
■ Держава високо оцінила
ваші заслуги, присвоївши почесне звання Героя України.
— Так, я став Героєм України у 2002 році. Леонід Кучма
мені пізніше зізнався, що мою
кандидатуру подавали 4 чи 5
разів, проте знаходилися «доброзичливці», які переконували, що я не заслужив найвищої
нагороди держави. Але справедливість, мабуть, усе ж таки
восторжествувала. Перші два
роки після того, як став Героєм
України, не платив за світло та
газ, мав іще якісь преференції,
а тепер — окрім пенсії, абсолютно ніяких. Та ще й із пенсії
суттєво відраховують, бо на цій
роботі отримую зарплатню в
розмірі чотири тисячі гривень.
Вважаю, що все ж таки вища
нагорода держави має підкріплюватися хоча б якимись пільгами. Урешті-решт, її отримало
не так уже й багато представни-

де гуртом
Свого часу я був близько знайомий із великим поборником
безплужного обробітку ґрунту
Федором Моргуном. Якось він
розповідав мені, що побудував,
здається у Шишаках, дачу, після чого витримав не одну перевірку на рівні першого секретаря ЦК КПУ. А подивіться, які
в наших можновладців палаци
й машини, усе це відкрито демонструється — і ніхто їх не перевіряє. І ніхто їм не говорить,
що просто аморально бути такими багатими на тлі всезагальної бідності. От зараз підняли
«мінімалку» до 3 тис. 200 гривень, проігнорувавши тим самим усі економічні закони. А в
результаті роботодавці творитимуть, що захочуть: звільнятимуть людей, переводитимуть
на 1—2 робочих дні на тиждень
— це ж не забороняється.
■ А який вихід ви знайшли з
цієї ситуації?
— Сьогодні збирається правління з цього приводу. Будемо
щось разом вирішувати. А загалом вважаю так: можна заплатити 3 тисячі 200 гривень професіоналу, висококваліфікованому працівникові, відповідно,
працівник нижчої кваліфікації
має отримувати меншу зарплатню. Тобто має бути якась тарифна сітка, не можна всіх урівнювати.
■ Олександре Григоровичу, всім нам хочеться споживати екологічно чисту продукцію. Тоді чому екологічне землеробство є, швидше, винятком
із правила? От вам, що заважає
господарювати на землі без
хімії?
— Років 10 спілкуюся з великим поборником екологічного землеробства Семеном Антонцем і захоплююся його подвижництвом. Зрозуміло, щоб
земля родила, її потрібно частувати не тільки хімією. Оскільки
займаємося й тваринництвом,
то вносимо 12 тонн органічних
добрив на гектар. Але ж, окрім
підживлення, потрібен ще й за-

ків сільського господарства.
■ Ви зробили свого роду рекорд, майже 40 років очолюючи колективне господарство. У
чому, на вашу думку, секрет такого тривалого перебування на
одній посаді?
— Я цього секрету не знаю.
Гадаю, його знають люди, котрі
зі мною працюють. Можливо, завтра вони захочуть мене
звільнити — це їхнє право.
Мушу сказати, що ніколи й не
тримався за посаду. Хоч дуже
вдячний усім за те, що обирали саме мене, що надали можливість реалізуватися як керівникові.
■ Як зберегти село? Що б ви
порадили, доки іще не все втрачено?
— Потрібно, щоб у селян
була земля. І якщо в людей є
земля, то чому б не створити
там кооператив, аби вони мали
можливість спільно господарювати? Інакше не буде села. Ви
ж подивіться, хіба великі латифундисти дбають про село? Не
думаю, що села збережуть і розширені територіальні громади:
для глибинки навряд чи це стане панацеєю від усіх проблем.
■ Олександре Григоровичу,
можна сказати, що ви багата
людина: маєте п’ятеро онуків і
трьох правнуків.
— Так-так. Один з онуків
— Олександр — уже закінчив
військову академію у Львові й
вісім місяців відслужив у гарячій точці — під Авдіївкою.
А оцей онук — Владислав (показує на фото) — навчається у
Харкові на другому курсі юридичної академії... Це моя гордість.
■ А хто у вас вдома головний: ви чи дружина?
— У нашій сім’ї матріархат.
■ То, виходить, вами командує ваша друга половина? А
подивившись на вас, цього й не
скажеш.
— Командує, але тільки з
мого дозволу. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2017
Олена ЯРОШЕНКО

Варвари, які днями розстріляли
цілу родину лосів на Чернігівщині, гасали на квадроциклі й
стріляли, схоже, з напівавтоматичної рушниці «Ремінгтон».
І якщо влітку волинських мисливців, котрі полювали на лосів
у Національному природному
парку «Прип’ять-Стохід», узяли
на місці злочину, то чернігівським квадроциклістам вдалося
втекти від лісової охорони.

Постріляти на пару тисяч
Лося, вбитого в заповідному
урочищі Сніжин Любешівського району на Волині, браконьєри вполювали заради м’яса.
Частина 1 статті 248 (Незаконне полювання) Кримінального
кодексу України, за якою слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачає штраф
від 100 до 200 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян,
або громадські роботи від 160 до
240 годин чи обмеження волі на
строк до трьох років. Тоді у мисливців, які мали всі документи
і дозволи (окрім, звісно, права
полювати в заповіднику на рідкісних тварин), вилучили дві
мисливські рушниці «ТОЗ-63»
16-го калібру, мисливську рушницю «ТОЗ-66» 12-го калібру та
відповідні патрони. Беззахисне
стадо з шести рідкісних для Чернігівщини лосів, що з’явилося
поблизу Ніжина, розстрілювали не з мисливської зброї і суто
заради дикої забави. На швидкісному квадроциклі, яким пересувалися по полю вбивці тварин, було видно силуети двох
чоловіків. Наздогнати їх на слабенькому авто лісової охорони
ніяких шансів не було. Загибла самка виношувала двох телят. Убито було і вожака стада.
Поранений молодняк розбігся.
Якщо правоохоронці зможуть
знайти браконьєрів, які розстріляли родину лосів, їм загрожує три роки ув’язнення і 60
тисяч гривень штрафу. Але забавки браконьєрів, які можуть
собі дозволити послуговуватися такими коштовними засобами вбивства, надто дорого обходяться екосистемі.

Чи зупинять браконьєрів
штрафи?
Державне агентство лісових ресурсів України підготувало проект спільного наказу Мінагрополітики та Мінприроди.
Він передбачає суттєве збільшення такси для обчислення
розміру відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства під час полювання.
Такси збільшено в чотири рази з
урахуванням мисливськогоспо-
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■ НЕ УБИЙ

Диких мисливців
битимуть гривнею
Відповідальність за браконьєрство
посуворішає і у грошовому,
і в кримінальному вимірах

❙ Вбивати беззахисних тварин стане дорогувато навіть для звиклих
❙ до кривавих розваг «мажорів».
дарської, екологічної, естетичної цінності, а також підсумкового індексу інфляції. Пропонується збільшити розмір стягнення за незаконне добування
або знищення однієї особи лося
до 80 тисяч гривень, оленя європейського — до 60 тисяч, оленя
плямистого — до 50, лані — до
40, козулі та муфлона — до 32
тисяч гривень. Також у чотири
рази буде збільшено суми відшкодування за незаконне добування або знищенно.

Сьогоднішні
Діючі такси для обчислення
розміру відшкодування збитків затверджені спільним наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища та
Державним комітетом лісового господарства ще у 2007 році.
Норми очевидно застарілі і попередженню незаконного відстрілу тварин не сприяють. А
суми штрафів значно менші,
ніж подальші витрати на відтворення природних ресурсів.
Виконуюча обов’язки голови Держлісагентства Христина Юшкевич повідомила, що
Держлісагентство ініціюватиме
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Бо, наприклад,
у діючій статті Кримінального
кодексу обмеження або позбавлення волі застосовується лише
у разі порушення правил полювання, якщо воно заподіяло іс-

тотну шкоду. Тобто, за одну незаконно вбиту мисливську копитну тварину браконьєра не
посадять до в’язниці. Зміни
стосуватимуться поширенню
кримінальної відповідальності
(обмеження волі строком до трьох років) за порушення правил
полювання, яке мало наслідком
добування кабана, ланей, оленів
європейського та плямистого,
козулі, лося, муфлона.«Відповідальність за браконьєрство повинна бути підвищена на законодавчому рівні. Зараз штраф
за браконьєрство— максимум
3 тисячі 400 гривень (планується — 17 тисяч) , а для посадових
осіб — 6 тисяч 800 (заплановано — до 34 тисяч гривень). Щоб
зупинити неконтрольоване масове винищення диких тварин
необхідно збільшувати і строки
ув’язнення», — вважає глава відомства.
За словами Христини Юшкевич, за хижацьке та жорстоке
ставлення деяких людей до тварин треба підвищувати відповідальність і впроваджувати європейську культуру полювання.
«Якщо ми хочемо жити у
цивілізованому світі, то потрібно змінюватися. З одного боку,
підвищувати відповідальність,
а з другого — всім суспільством
сприяти змінам. Нам необхідно впроваджувати європейську культуру полювання. І над
цим будемо працювати», —
підкреслила т.в.о. голови Держлісагентства. ■

■ ЕКСПОРТ

Заробляємо валюту
Продаж сільгосппродукції зростає у доларовому еквіваленті
Олена ЯРОШЕНКО
Міністр економічного розвитку Степан Кубів
повідомив добру новину. «За одинадцять місяців 2016 року ми вже отримали збільшення експорту продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості на 537,4 мільйона доларів, або на 4,1%», — зазначив він, звітуючи під час «години уряду» у Верховній Раді
України минулої п’ятниці. Загалом же у січнілистопаді минулого року український аграрний
експорт заробив для України 13 млрд. 567 доларів.
Частка аграрної продукції у загальнонаціональному експорті вже сягнула 41,5 відсотка.
Традиційно найбільша частка у сільськогоспо-

дарському експорті припадає на постачання продуктів рослинного походження — 7,2 мільярда
доларів (плюс $7 млн. до попереднього періоду),
у тому числі зернові культури — 5,4 мільярда
(плюс $10 мільйонів). За іншими категоріями
експорт сільськогосподарської продукції, згідно з інформацією від прес-служби Мінагрополітики, виглядає наступним чином:
— жири та олії тваринного або рослинного
походження — 3,5 мільярда доларів (плюс $633
млн. до попереднього періоду);
— готові харчові продукти — 2,1 мільярда
доларів (мінус $57,7 млн. порівняно з тим самим періодом попереднього року);
— живі тварини, продукти тваринного походження — 0,7 млрд. (мінус $48 млн.). ■
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Омелян НІМЕЦЬ, краєзнавець

Останні, майже 150 років, українські
землі перебували у складі двох імперій:
Російської та Австрійської (з 1868 р. —
Австро-Угорської). Імперія (від латинського imperium, що означає — влада)
— це монархічна держава, яку очолював імператор і до складу якої входили
колоніальні володіння, зокрема й українські землі. У Росії імператора звали
царем, в Австро-Угорщині — цісарем. І
Росія, й Австрія були метрополіями, тобто державами, які володіли колоніями.
Завданням метрополій було утримання
підкорених народів під своєю владою в
інтересах пануючої верстви метрополії.

■ ІМПЕРСЬКІ ЗАМАШКИ

Під покровом
двоголових орлів
Чи однаково жилося українцям під владою європейського і російського хижаків?

«А вторая доканала вдову сиротину»
За майже 150 років (1772—1918)
входження українських земель до складу двох імперій — російської та австрійської, змінилися 6-7 правителів цих
імперій. В Росії — Катерина І (1762—
1796), Павло І (1796—1801), Олександр І (1801—1825), Микола І (1825—
1855), Олександр ІІ (1855—1881), Олександр ІІІ (1881—1894) та Микола ІІ
(1894—1917), В Австрії — Марія-Терезія (1772—1780), Йосиф ІІ (1780—
1790), Леопольд ІІ (1790—1792), Франц
І (1792—1835), Франц-Йосиф І (1848—
1916), Карл І (1916—1918).
У внутрішній політиці правителі цих
імперій дотримувались різних, часто
протилежних позицій. Особливо в стосунках з українцями (малоросами — в
Росії, русинами — в Австрії). Правління російських монархів характеризувалося глибоко реакційною внутрішньою
і централістичною політикою.
1764 року було скасовано гетьманат,
1775 року знищено Запорізьку Січ, у
1783-му на території колишньої Гетьманщини введено кріпацтво, у 1780-х роках
повністю ліквідовано державну автономію Гетьманщини і тим самим зневажено Переяславську угоду 1654 року, 1786
року відібрано землі в монастирів, у 1783му анексовано Крим, у 1790-х роках прилучено до імперії так звану «Ханську Україну» (землі між Бугом та Дністром) та
все Правобережжя. Ще раніше (1765 р.)
були ліквідовані Слобідські полки. За Катерини ІІ посилилася русифікація та нищення Української греко-католицької
церкви. Подібну політику проводили й наступники Катерини ІІ. Коли під загрозою
стало існування Російської імперії в час
походу Наполеона на Росію, російський
цар погодився на створення українських
(малоросійських) полків. До їх створення
долучився відомий український письменник Іван Котляревський. Тільки-но небезпека минула, 60-тисячний козацький корпус було ліквідовано.
Так само російський царський уряд
вчинив у 1830—1831 роках у час польського повстання. Розпалюючи на якийсь
час ворожнечу українців до поляків,
російський уряд вирішив сформувати українські полки для боротьби з польськими
повстанцями, які після закінчення воєнних дій (придушення повстання) були розформовані. За часів Олександра І в Україні були створені військові поселення,
заборонено створення масонських організацій (1822), ліквідовано Малоросійську
губернію, Київську академію перетворено на духовну школу.
Політика царської Росії щодо України була спрямована на остаточну нівеляцію національних особливостей, прав і
традицій — було скасовано Магдебурзьке право й Литовський статут, насильно
ліквідовано Українську греко-католицьку церву на Правобережжі, посилено
цензуру й русифікацію, розгромлено Кирило-Мефодіївське братство, заслано Тараса Шевченка (1847). У 1855 році жорстоко придушено виступ селян Київщини,
відомого як «Київська козаччина».

«Та сама російська мова, тільки
зіпсована впливом на неї Польщі»
1863 рік. Валуєвським циркуляром
було заборонено видання наукових праць
і книжок для народу українською мовою.
Міністр Валуєв твердив, що «ніякої малоросійської мови не було, немає й бути
не може і що наріччя їх, вживане простолюддям, є та сама російська мова, тільки
зіпсована впливом на неї Польщі».

❙ Російський і австрійський хижі орли по-різному ставилися до поневолених народів.
1875 року було ліквідовано Греко-католицьку церкву на Холмщині
й Підляшші. Емський указ 1876 року
взагалі заборонив розвиток української культури. Заборонялося ввезення в
Росію книжок, друкованих за кордоном,
друк і видання в Росії творів і перекладів
українською мовою, крім історичних
пам’яток і белетристики (останні підлягали цензурі і писані тільки російсь-

підготовки освічених священиків із кандидатів, які не володіли латинською мовою. За час свого існування (1787—1809)
цей заклад закінчило близько 500 випускників.
1781 року цісар Йосиф ІІ ввів
обов’язкове загальне навчання всюди, де
було 90-100 дітей шкільного віку. Відкриття шкіл та українських гімназій,
а також Українського університету ус-

Гербами обох імперій були двоголові орли. Але, на відміну від
європейського хижака, його російський собрат не позбувся
кровожерливих звичок.
ким правописом); театральні вистави й
читання українською мовою та друк українських текстів до музичних творів.
Тільки революція 1905 року примусила царя Миколу ІІ видати Маніфест 17
жовтня про встановлення законодавчих
органів і забезпечення основних громадянських прав. Та незабаром уряд повернувся на шлях обмеження національних прав неросійських народів, що досягло свого апогею під час Першої світової війни, коли всі українські інституції
були заборонені, а українські діячі арештовані і заслані, серед них Грушевський і Шептицький. Було навіть заборонено відзначати 100-річчя Шевченка.

Скасовано кріпацтво,
започатковано школи
Російська окупація Буковини й Галичини призвела до знищення українських національних культурних та господарських установ і організацій, утисків
Української греко-католицької церкви,
всього того, що здобули й зберегли русини-українці, перебуваючи в складі Австро-Угорщини. Порівняймо. Марія-Терезія (за її правління до Австрійської імперії ввійшли Галичина (1772 р.) й Буковина (1774 р.) здійснила низку реформ, які
торкнулися адміністрації, фінансів, судочинства та освіти. 1773 року було скасовано кріпацтво, його замінила панщина —
133 дні у панських і 78 днів у державних
маєтках. Було зменшено привілеї земельних магнатів, що не сподобалося польським землевласникам, які володіли великими земельними наділами. Греко-католицьке духовенство зрівняли в правах із
латинським. Для підготовки священиків у Відні було відкрито греко-католицьку семінарію — Барбареум (1774 р.). Українській духовній ієрархії було доручено
відкривати народні школи. Наступник та
співправитель Марії Терезії та її син Йосиф ІІ у 1783 році відкрив у Львові університет, а при ньому Studium Ruthenum для

кладнювала протидія польських кіл.
Змагання за українські гімназії увінчалося деяким успіхом лише в кінці XIX
ст., коли були відкриті паралельні класи, а згодом гімназії у Перемишлі, Коломиї, Тернополі, Львові, а в Бережанах
і Стрию — лише паралельні класи. Станом на 1909—1910 роки в Галичині було
36 державних гімназій — 29 польських,
6 українських, 1 німецька. Таким чином
(одна) гімназія польська припадала на
60400 поляків, а одна українська — на
546600 українців.
На Буковині перша німецька гімназія була заснована 1808-го, українську мову почали вивчати 1871 року. Друга гімназія була відкрита 1896-го з паралельними українськими класами. Були
також дві суто українські гімназії — у
Вижниці (1908) і Вашківцях.
У пам’яті галицьких та буковинських українців найбільш поширеним і
знаковим було ім’я цісаря Франца-Йосифа І (1830—1916). І це не дивно: адже
на престолі він пробув 68 років (1848—
1916). Слід відзначити, що перші роки
правління характеризувалися прихильністю до українців, бо вони, на відміну
від поляків та угорців, були лояльні до
Габсбургів. Ця лояльність була зумовлена корисними для українців реформами,
які провела Марія-Терезія та продовжив
Йосиф ІІ. У 1848 році Франц-Йосиф І видав декрет про створення у Львівському
університеті кафедри української мови
й літератури. 1849 року Буковині було
надано статус коронного краю (у формі князівства). Водночас надання 1850
року Крайового статуту «Королівству
Галичини й Володимиріч» утруднювало
створення русько-українського коронного краю зі Східної Галичини, за який
боролися українці впродовж тривалого
часу. Так, у 1854, 1863 і 1866 роках українці вже мали згоду віденського уряду на адміністративний поділ Галичина
на українську (Східну) та польську (За-

хідну) частини та Франц-Йосиф І кожного разу схилявся до польської більшості Галицького сейму, яка була проти поділу. Після програної війни 1866
року з Італією та Прусією цісар віддав
польській шляхті право панування в Галичині. Полякам була підпорядкована
адміністративна влада, судове самоврядування, керівництво освітою, польська
мова стала урядовою, було полонізовано
Львівський університет.
Водночас австрійська влада не заперечувала проти творення українських
патріотичних, освітніх, культурних,
спортивних організацій та політичних
партій. Ще в 1848 році українці, в основному священики та незначна частина інтелігенції, створила першу політичну організацію — Головну Руську Раду,
яка проголосила приналежність українців Австрії до національної єдності
з усім українським народом і закликала
приєднуватись до боротьби за права, за
які виступали інші народи в складі Австрії. Її стараннями був скликаний Собор
руських вчених (1848 р.) та організовані
культосвітні організації — Народний
дім (Львів) та Галицько-Руська матиця.
1868 року створено товариство «Просвіта» та москвофільське Общество ім.
Качковського. 1881-го створено Руське товариство педагогічне, яке видавало двотижневик «Учитель», а 1910 року
виник Крайовий шкільний союз на чолі
з Грушевським. 1885 року у Львові було
створено політичну організацію — Народну Раду, яка мала б продовжити традиції Головної Руської Ради на противагу москвофільській «Русской Ради». Ця
організація не була партією. Вона стояла на позиціях єдності і вимагала поділу Галичини на українську й польську.
На базі цієї організації у 1899 р. виникла
Національна демократична партія, серед чільників якої були Франко та Грушевський. 1912 року австрійська влада
погодилася на створення у 1916-му українського університету, але цьому перешкодила війна.
Із початком Першої світової війни у
Львові була створена Головна Українська Рада. Її очолив К. Левицький — видатний громадсько-політичний діяч, почесний член НТШ і «Просвіти», у 1918-му
— перший голова уряду ЗУНР, один з
організаторів легіону Українських січових стрільців — українського військового з’єднання у складі австрійської армії.
Згодом легіон УСС був причетний до створення Української Галицької Армії.
Людям властиво ставити пам’ятники
своїм кумирам. «Украинцы» Одеси сподобали собі Катерину ІІ, «западенці» хочуть вшанувати когось із своїх покровителів — Франца-Йосифа І, Йосифа ІІ чи
Марію-Терезію (до речі, на Тернопільщині досі є залізнична станція «Терезія», яку радянська влада вперто намагалася перейменувати на «Тересин»).
Очевидним і незаперечним є те, що ставлення австрійської влади до своїх підданих не було таким брутальним, як ставлення російського царизму до поневолених народів. І це незаперечний факт.
Як відомо, гербами обох імперій були
двоголові орли з родини яструбових, тобто хижаки. Але, на відміну від свого європейського одноплемінника, який піддався цивілізаційним впливам, його
російський собрат, після тривалої відсутності, зовсім не позбувся кровожерливих звичок і продовжує шматувати не
тільки народи Росії, а й своїх близьких
та далеких сусідів. І так триватиме доти,
поки цей хижак не наткнеться на тризуб
Посейдона й Володимира. ■
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«Мудрець, швидше, уникатиме недуг, ніж вибиратиме засоби проти них».
Томас Мор
англійський письменник, філософ, гуманіст

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

■ ОВВА!

Недуга, але не та…

Кава знижує схильність
до... самогубства?

Причиною помилкових діагнозів часто стають симптоми,
що трапляються при різних хворобливих станах

Десять причин любити традиційний ароматний напій

Леся ХОРОЛЬСЬКА
Мирослава КРУК
Медичні експерти назвали чотири хвороби,
в діагностиці яких лікарі найчастіше допускаються помилок. Виявляється, втома може
бути ознакою проблем
із печінкою, а синдром
подразненого кишечнику нерідко свідчить про
целіакію (хронічну недугу тонкого кишечнику, пов’язану з несприйняттям організмом білка
— глютену).
Під час останніх досліджень американські вчені довели, що приблизно в кожного третього пацієнта з астмою
насправді цього захворювання немає, просто лікарі помилилися з
діагнозом. Однак не тільки у випадку з астматиками, на жаль, трапляються такі помилки.
Скажімо, в значної
кількості жертв клінічної депресії є гіпотиреоз
— стан, при якому організм не виробляє достатньої кількості гормону тироксину для підтримки роботи різних
систем організму. Брак
цього гормону справді може викликати депресії, сонливість і навіть відчуття постійного холоду. До речі,
деменцію (набуту недоумкуватість) на перших стадіях також нерідко сприймають за депресію.

❙ Схожі симптоми мають різні недуги.
❙ Фото з сайта zoj.kz.
Синдром подразненого кишечнику супроводжується такими симптомами, як здуття, хронічна діарея або біль у животі, і ці симптоми не
мають видимих причин. Однак усі ці ознаки також є симптомами
целіакії — імунної реакції організму на глютен.
Це білок, який міститься в пшениці, вівсі, рисі
та ячменю. Значна кількість жертв целіакії марнують час, лікуючись від
синдрому подразненого
кишечнику.
Порушення місячного циклу в жінок, припливи, здуття, збільшення ваги і перепади настрою — все це начебто
класичні симптоми менопаузи. Але іноді вони
також можуть свідчити

про рак яєчників, надмірну активність щитоподібної залози або навіть лімфолейкозу —
раку лімфатичної системи, кровоносних судин і
залоз. Цю недугу супроводжує посилена нічна
пітливість.
Досить великим є
список недуг, що їх помилково
приймають
за звичайну втому. Серед них — рак, хвороба
Лайма, яка поширюється кліщами, а також захворювання печінки на
кшталт гепатиту С. На
жаль, дуже часто жертви
цієї хвороби нічого не підозрюють про проблему,
аж доки печінка не виявиться повністю зруйнованою, а зовнішні ознаки жовтяниці не стануть
аж надто виразними. ■

■ ВІДКРИТТЯ

Заснути і прокинутися
Американські вчені знайшли антидот при отруєнні
чадним газом
Олег БОРОВСЬКИЙ
Дослідження американських учених, які відкривають шлях до розробки антидоту від отруєння чадним газом, може зробити справжній прорив
у медицині. Як повідомляє фаховий
часопис ScienceTranslationalMedicine,
дослідники Лінь Ван та Кінзі Су з університету Пенсильванії у місті Піттсбург у рамках досліджень зі знаходження антидотуму від чаду помістили мишей у замкнений простір, занурили їх у сон і підключили гризунів до
приладів моніторингу життєво важливих функцій. Потім до боксу з мишами
напустили 3% чадного газу (СО). Така
кількість чадного газу негайно вбиває
більшість людей.
Миша піддавалася впливу чадного
газу впродовж 4,5 хвилини. Впродовж
цього часу її артеріальний тиск упав,
а серцевий ритм став нерегулярним —
чіткі признаки отруєння чадним газом.
Після цього тваринці ввели внутрішню
ін’єкцію розробленої в університетсь-

❙ Винайдений ученими антидот зможе
❙ рятувати життя отруєним чадним газом.
❙ Фото з сайта mc-panaceya.ru.
кій лабораторії ін’єкції. Буквально через мить артеріальний тиск миші почав зростати і вона повернулася до нормальних показників життєдіяльності
та стала почувати себе нормально. Це
перший такий результат в історії досліджень у боротьбі з чадним газом. До
цього часу антидоту при отруєнні чад-

Більшість із нас починають свій ранок із чашечки ароматної кави. Це не
просто ритуал, а й можливість зустріти ранок у доброму настрої, зарядитися
енергією на робочий день і навіть... попередити проблеми зі здоров’ям. Напевне, немає жодної людини, яка бодай раз
у житті не куштувала б кави.
Медики часом висувають контроверсійні твердження щодо впливу на організм цього ароматного напою. Попереджають про залежність від кави, про
важливість знати міру тощо. Однак дослідження вчених свідчать про те, що
улюблений напій мільйонів здатний підтримати наше здоров’я. Науковці називають десять причин пити каву щодня.
1. Кава є основним джерелом антиоксидантів. Людський організм черпає
більше антиоксидантів із кави, ніж з
овочів і фруктів.
2. Запах кави має антистресовий
ефект. Корейські дослідники виявили,
що аромат кави особливим чином діє на
білки, пов’язані з напругою мозку, і допомагає налаштувати мислення на позитив.
3. Кава може зменшити симптоми
хвороби Паркінсона. Згідно зі статтею,
що з’явилася 2012 року в науковому журналі ScienceDaily, кава допомагає людям,
які страждають на хворобу Паркінсона,
краще контролювати свої рухи.
4. Це добре для печінки (особливо,
якщо ви вживаєте алкоголь). Результати
дослідження, що проводилося протягом
22 років (у якому взяли участь 125000
осіб), показали: в тих, хто випивав хоча
б одну чашку кави в день, на 20% знизилася ймовірність розвитку цирозу.
5. Кава знижує схильність до сaмoгубства: 2-4 чашки кави в день можуть
знизити ризик сaмoгубства для чоловіків
і жінок на 50%, кажуть дослідники.
6. Зменшується ризик захворіти на
ним газом не існує, але тепер з’явилася
надія на його розробку.
Чадний газ діє на організм двома
способами. Перший тісно пов’язаний
з гемоглобіном, який під впливом СО
втрачає здатність зв’язуватися з киснем та транспортувати його до тканин
людського організму. Це пояснюється
тим, що СО є більш спорідненим із гемоглобіном, ніж кисень, який так потрібен нашому організму. Другий спосіб
— СО блокує процес дихання в мітохондріях, енергетичних клітинах організму.
На цей час найкращим засобом лікування від отруєння чадним газом,
винайденим понад 50 років тому, є гіпероксигенація, тобто дихання пацієнта чистим киснем під високим тиском,
фактично — накачування отруєного таким необхідним йому киснем. Учені перепробували численні методи відділення моноксиду вуглецю (СО) від гемоглобіну, але жоден із них не виявився
дієвим. Дослідники з мишами пішли іншим шляхом. Вони вводили тваринкам
нейроглобін — білок, який домінує в головному мозку живих організмів. Завдання нейроглобіну— захистити мозок від інсульту. Але більш детальний
аналіз показав, що до нейроглобіну завжди прикріплені частинки СО, єдиний
продукт розпаду гемоглобіну.
Інший американський учений Марк
Глодвін після отримання результатів
досліджень на мишах висунув теорію,
що саме нейроглобін може стати анти-

❙ Кава робить нас щасливішими і захищає
❙ від хвороб.
❙ Фото з сайта 80aimveh.pp.ua.
рак шкіри. Кава знижує ризик розвитку раку шкіри у жінок. Це пов’язано з
впливом на жіночі статеві гормони, які
регулюють багато важливих процесів в
організмі.
7. Покращує спортивні результати.
Кофеїн збільшує кількість жирних кислот у крові, що дозволяє м’язам поглинати і спалювати жир, перетворюючи його
в енергію. Це зберігає запаси вуглеводів
і дозволяє організму використовувати їх
згодом — у разі потреби.
8. Зменшує ризик захворювання на
цукровий діабет. Дослідники виявили,
що люди, які п’ють щодня 2-3 чашки
кави, на 50 відсотків знижують ризик
розвитку діабету 2-го типу.
9. Кава дуже позитивно впливає на
мозок. Згідно з висновком дослідників,
кава збільшує ефективність роботи головного мозку в кілька разів.
10. Кава робить нас щасливішими.
Дослідження, проведене американським Національним інститутом охорони
здоров’я, показало: люди, які п’ють бодай чотири чашки кави на тиждень, на
10 відсотків менше схильні до депресії,
ніж ті, які кави взагалі не вживають. ■
дотом при отруєнні чадним газом. До
такого висновку його наштовхнули результати власних досліджень, згідно з
якими нейроглобін зв’язував чадний
газ у 500 разів сильніше, ніж гемоглобін. При введенні мишам смертельної дози чадного газу і нейроглобіну як
антидоту виживали 87 відсотків тваринок. «Це феноменальне відкриття і феноменальна речовина. Вона відділяє
окис вуглецю від гемоглобіну», — сказав один із дослідників Лінделл Вівер,
який безпосередньо проводив дослідження в барокамері з порятунку отруєних чадним газом тварин. Учений,
який наразі займається лікуванням
отруєних чадним газом за допомогою
традиційного методу кисневого накачування в спеціалізованій клініці міста Солт-Лейк-Сіті, зазначив: отруєння
чадним газом активує низку реакцій
організму, які спричиняють пошкодження нервової та серцево-судинної
систем. Довготермінові наслідки отруєння чадним газом є дуже складними. Антидот, можливо, і знайдено, він
врятує життя, але не всі важливі життєві функції. Хіба що буде введений негайно після отруєння.
До речі, про статистику. Українські ЗМІ з початком опалювального сезону повідомляли про випадки отруєння
чадним газом мало не щоденно, а за
більш ретельною американською статистикою щороку у США чадним газом
отруюються понад 50 тисяч жителів, із
яких у середньому 500 помирають. ■

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2017

■ ПРЕМІАЛЬНІ

«Воїни світла» і духовний спротив
Лауреатами літературної премії імені Михайла Жизневського
стали поет Михась Скобла та прозаїк Микола Хомич
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
«Білий дим, як саван над
Майданом,// Чорний дим клубами світ маскує,// І проймає
до кісток зима.// Чорний дим
смердить кублом поганим,// Білий світ зловити прагне кулю –
// Не вдається, спроби всі —
дарма.// «Там сопротивления
очаг» —// Снайпер-«беркут»
мітить по очах...»
Коли в січні 2014 року білоруський поет Михась Скобла
написав цей вірш пам’яті земляка-білоруса Михася Жизневського, який став однією з перших жертв розстрілів на Майдані, навряд чи він міг передбачити, що через три роки у Києві
біля пам’ятника Жизневському

він отримуватиме літературну
премію імені Героя. Щоправда,
не за цей вірш, а за збірку есеїв
«Саркофаги страху» — про білоруське сьогодення, про літературу і культуру, про видатних людей, з якими доля зводила Скоблу і спогади про яких
він береже в закапелках своєї
пам’яті. А якщо бути зовсім відвертими, то не лише за це, а й за
багаторічну подвижницьку працю на ниві культури — Михась
є автором десяти різножанрових книг, кількох програм білоруської редакції «Радіо «Свобода» та укладачем двох ґрунтовних антологій: білоруської поезії за сто років «Краса і сила»
та світової поезії в білоруських
перекладах «Голоси з-за небок-

раю», де українських поетів —
найбільше.
Такий інтерес, на думку
пана Скобли, не випадковий.
«Ми так пов’язані тим Дніпром,
який тече через Білорусь до України. Ще у ХІХ столітті, коли
білоруські плотогони пливли
по Дніпру, пропливаючи повз
Чернечу гору в Каневі, де похований Тарас Шевченко, вони
знімали шапки, і низько кланялися пам’яті Шевченка як своєму поетові», — зазначив він під
час вручення нагороди. А в коментарі «УМ» додав: «Нині українсько-білоруські
літературні зв’язки тримаються переважно на особистих контактах, і будь-яка спільна справа
ті зв’язки зміцнює. Так, у моїй

останній збірці «Камізелька
для місяця» «український розділ» склали переклади з Василя Стуса, Ліни Костенко, Василя Герасим’юка, Івана Андрусяка, Івана Малковича, Сергія
Пантюка, Олесі Мамчич. Ну а
тепер мій обов’язок подвоюється — премія зобов’язує».
З українського боку лауреатом премії «Воїн світла» став
письменник Микола Хомич за
роман «Загадки гробниці». Це
історичний детектив, у якому
молоді кияни беруться за пошуки останків Ярослава Мудрого, які, як відомо, чи то зникли
із саркофага, що стоїть у Софії
Київській, чи були підмінені.
У своїх пошуках їм випадає відкрити справжнє обличчя церковників Московського патріархату, який веде підривну
діяльність в Україні, та мріють
про відновлення Російської імперії. Вручав цьогорічні премії представник батальйону
«Азов», народний депутат Олег
Петренко. Також на церемонії
вручення були присутні відомий український поет Дмитро Павличко та голова Спілки

письменників Білорусі Борис
Петрович.
Як значиться в анотації премії «Воїн світла» імені Михайла Жизневського, вона «присуджується щорічно за книгу
українського або білоруського
автора, в якій діє благородний,
сміливий герой, який бореться
за справедливість, проповідуючи загальнолюдські цінності
і є прикладом для наслідування». Сама премія була заснована минулого року і першими її
лауреатами стали український
письменник і драматург Богдан Жолдак за роман «Укри»
про українсько-російську війну та білоруський письменник
Анатолій Боровський за книжку «Волею обраний» про національно-визвольну боротьбу білоруського народу проти Російської імперії в 1863-1864 роках.
«Твори лауреатів — це свідчення духовного спротиву експансії Росії, який відбувається
на пострадянському просторі»,
— зазначив ініціатор премії, голова Київської міської організації НСПУ Володимир Даниленко. ■

■ СТОЛИЦЯ

■ РЕЙТИНГИ

Останній комунальний

Звуки Кременця

У Києві тривають суперечки щодо флігеля
будинку на Андріївському узвозі

Україно-канадський гурт Ummagma в іноземних списках
поряд з «Океаном Ельзи» та Onuka

Марія СУЛИМА

Дмитро ВОЙНАЛОВИЧ

Минулого тижня Комісії з
питань культури та Комісії з питань власності Київської міської ради так і не вдалося зібратися на спільне засідання, щоб
розглянути рішення щодо передання в оренду флігеля на
Андріївському узвозі, 8-А. Нагадаємо, «Україна молода»
вже писала про цей об’єкт суперечки, на який претендують київський театр «Колесо»
та художник Анатолій Гайдамака. Щоб засідання відбулося, не вистачило кворуму —
не з’явилися всі, що мали бути
присутні, депутати Комісії з питань власності. Нагадаю, ця комісія є профільною і підтримує
передання флігеля народному
художникові Гайдамаці. Натомість Комісія з питань культури підтримує передання будівлі київському театру «Колесо»,
щоб лишити приміщення у комунальній власності міста.
За словами голови Комісії з
питань культури Вікторії Мухи,
для них важливо не те, кому передати будівлю, а її збереження: «Фактично це останній двір
на Андріївському узвозі, що залишився у комунальній власності, що не був захоплений,
приватизований чи проданий.
І нашій комісії хотілося, щоб
цей двір залишився і надалі
для киян у комунальній власності. Інше занепокоєння, що
викликає в комісії, — це передання в оренду саме фізичній
особі. Бо якщо орендар робить
невід’ємні поліпшення на 25 %
від оціночної вартості майна, а
якщо поглянути на будівлю, то
вона конче потребує реставраційних робіт, орендар має право на приватизацію цього майна, і не існує жодного судового рішення, яке би повернуло
будівлю назад у комунальну
власність чи відмовило в приватизації», — сказала пані Вікторія.
Натомість заступник голови
Комісії з питань власності Ярос-

лав Діденко розповідає, що
«хтось за два останні зимові місяці знищив будівлю і в ній прорвало труби», самого пана Гайдамаку в приміщення не пускають, навіть викликали міліцію.
«Зараз хтось вимкнув опалення, заблокували двері. Ми мали
б коштом міста відремонтувати
будівлю і зробити в ній Музей
народного художника Гайдамаки. Бо він єдиний художник,
що тут залишився. Ні Ахметов,
ні Зоріна, ні Черновецький, ні
Попов не змогли відібрати цю
будівлю», — сказав пан Ярослав.
Насправді не пускали Анатолія Гайдамаку в приміщення через те, що досі з ним не
продовжено договору оренди,
що, власне, нині і розглядають.
Водночас, за словами пана Анатолія, він досі платить за приміщення, яким не користується:
«Я досі плачу оренду, а мене не
пускають. За те, що я не користуюся і тут неприсутній 4 роки,
я вже заплатив 400 тисяч гривень».
А ще пан Гайдамака поскаржився, що за чинної влади становище художників украй складне: «Я зрозумів, що художники,
діячі культури сьогодні не потрібні Україні, такого ставлення,
як сьогодні, не було за жодної
влади — вже почалися суїциди.
Люди лишають записки і йдуть
на той світ — знаю вже двох,
моїх друзів». Каже, ця морока
з орендою за чотири роки вже
добряче набридла.
Набридла вона й Ірині
Кліщевській — директору театру «Колесо». Каже, в опонентів фігурує слово «народний»
художник, вона теж народна артистка, в театрі працює четверо
заслужених артистів. «Так принижувати театр — це некоректно і нецивілізовано, дискусія
в таких умовах неможлива. На
жаль, Андріївський узвіз перетворюється на пам’ятку приватизації, і ніхто нічого не робить. Поки комісія власності
розглядає — будівля руйнуєть-
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ся», — сказала пані Кліщевська. На сторінках нашої газети ми
вже показували, в якому стані,
зокрема, підвальне приміщення
флігеля, а оскільки вся будівля — це суцільний комплекс,
то руйнування однієї частини
спричинить руйнування всього
історичного будинку.
Що ж далі? За словами Вікторії Мухи, вони будуть «звертатися до суб’єкта подання, оскільки одне рішення пройшло
профільну комісію — це передання панові Гайдамаці, інше
рішення не пройшло розгляду
комісією власності. Вона мала
його розглянути в 30-денний
термін із дня надходження. Регламентом передбачено, якщо
комісія не встигла розглянути,
то суб’єкт подання може виносити без погодження профільної комісії на обговорення депутатів та прийняття остаточного
рішення».
Тож остаточне слово за депутатами Київради. Сподіваємося, що будівля вистоїть, поки
дійде до їхнього розгляду. ■

Поп-дует Ummagma вже другий рік
поспіль вражає європейських та заокеанських музичних критиків. І хоч нині
музиканти цього гурту проживають у канадському Торонто, але душею і серцем
вони — в Україні.
Авторитетне американське видання Stereo Embers Magazine за традицією
підбило підсумки року у світовій музичній індустрії. І приємно, що вже вдруге
поспіль у поле зору журналістів потрапляють українські гурти. У 2015 році світову музичну спільноту сколихнули тернопільський проект Omodada та українсько-канадський дует Ummagma. Останні,
власне, отримали порцію компліментів від знаних американських експертів
і минулого року. Цікаво, що Ummagma
потрапили до підсумкового рейтингу
найкращих релізів 2016 року відразу із
двома своїми платівками — окрім оприлюдненого минулого грудня синглу дуету Winter Tale (записаний спільно із
британським гуртом A.R. Kane, учасників якого називають «піонерами дрімпопу»), оглядач Метт Слоан також згадав
міні-альбом Frequency.
Метт Слоан, укладач рейтингу Top
Dream pop Releases Of 2016, вважає:
«Ummagma яскраво вирізняється з-поміж українських колег по сцені. Їхня музика глибока, освіжаюча, як правило, завжди позитивна. Якби можна було б музику Ummagma бачити й відчувати —
вона була б мерехтлива і пульсуюча. Це
змушує мене замислитися над питанням:
які ще приховані перлини може запропонувати нам Україна?»
Варто наголосити, що сімейний дует
Ummagma зараз базується у Канаді, але,
як говорять учасники гурту — Олександр
Кретов та канадійка Шона МакЛарнон,
— їхні серця — в Україні.
Шона МакЛарнон, вокалістка гурту, каже: «Україна є дуже важливою для
Ummagma з точки зору розвитку нашого
музичного дуету. Крім того, що це батьківщина мого чоловіка (ми повернулися
в Україну з Москви під час Помаранчевої
революції), у прекрасному місті Кременці (Тернопільська область) ми майже десять років будували нашу студію звукозапису, творили музику, вдосконалювали та несли її у світ. Переважно все, що
ми коли-небудь випускали (три альбоми,
безліч реміксів) творилося у цьому неве-

❙ Світлина з фотосесії для журналу
❙ «Ролінг Стоун».
ликому, але затишному тихому просторі.
До речі, більша частина матеріалу з нашого наступного альбому також була записана, коли ми жили в Україні. Цей альбом вийде наприкінці весни на британському лейблі Leonard Skully Records».
До речі, вже зовсім скоро Ummagma
презентують спільний сингл із мультиінструменталістом, засновником легендарного гурту Curve Діном Гарсія.
«Україна дала нам свободу і натхнення для творчості. Ми знаємо, що всі наші
досягнення були б неможливими, якби ми
не черпали ідеї і не вдосконалювали свої
вміння в Україні. За нагоди хотіли б подякувати всім українцям, які слухають нашу
музику і підтримують Ummagma. Для нас
це дуже важливо», — додала Шона.
Цікаво, що кілька тижнів тому британський музичний ресурс Overblown
Webzine назвав найкращі «пострадянські» релізи 2016 року, де перші чотири
сходинки посіли саме українські команди — Zapaska, «Океан Ельзи», Ummagma
та Onuka.
Отже, можна констатувати: українська музика набирає шалених обертів у
світі, що не може не радувати. І в кого тепер зі скептиків повернеться язик сказати, що «украинской музыки не было и
быть не может»? ■
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У кінці тунелю — суцільна темрява

Людина-оркестр

Такі нерідні «рідні» люди: у Києві виходить у прокат документальна стрічка
Віталія Манського про українців і росіян

Роман
Кумлик
грав на 35
музичних
інструментах

Марія СУЛИМА
«Я багато чого віддав би, щоб цього фільму ніколи не було», — так сказав про свою картину «Рідні» режисер
Віталій Манський. Ця документальна
стрічка 2 лютого виходить в український прокат, причому демонструватимуть її ексклюзивну версію — режисер
спеціально озвучив свої монологи українською. Фільм покажуть у Києві,
Львові, Харкові, Одесі та Ужгороді.
Після захоплення Криму та початку
воєнних дій на Донбасі Віталій Манський поїхав до своїх родичів, що живуть
у Львові, Одесі, на Донбасі та в Криму.
І з діалогів режисера з ріднею, з їхніх
розмов між собою глядач дізнається
їхнє ставлення до того, що відбувається у країні. Думки часто протилежні,
тож між окремими членами родини доходить до запеклої сварки.
За словами режисера, коли в Україні почалися згадані події, він зрозумів, що зобов’язаний зняти це кіно.
Тоді навіть відклав роботу над своїм
фільмом про Північну Корею, бо вирішив, що має зробити цей «найособистіший фільм». «Це мій індивідуальний
погляд, кіно має бути індивідуальним,
щойно воно набуває узагальнення, то
стає пропагандистським, а я не хочу
здійснювати пропаганду. Я хочу розповідати те, що відчуваю, кіно «Рідні»
— про почуття».
Режисер народився в Україні, жив
у Львові, проте навчатися поїхав до
Росії. Каже, Росія — це дуже важливий простір його життя, проте останні події буквально вибили ґрунт ізпід ніг. «Ти живеш у рідному місці, і
воно перестає бути рідним», — каже
Манський, який 2015 року був зму-

шений переїхати до Латвії.
Знімати рідних людей, звичайно,
важко, розповідає режисер, вони й не
дуже бажали, проте наполегливому
родичеві відмовити не змогли: «Звісно, родичі б хотіли, щоб фільм був на
іншому тлі, але в нас, на жаль, немає
іншого тла». Ще не вся рідня бачила результат, проте мама, яка була на
презентації у Карлових Варах, назвала стрічку «важливою».
Мирити свою рідню Манський навіть не намагався. Для миру потрібно
фундаментально змінити свої позиції,
а якщо люди лишаються на своїх, то
який сенс миритися? «Може, й не треба
нічого робити, а помовчати і пожити окремо, може, це якось нас оздоровить?»
— пропонує рецепт не лише для своєї
рідні, а й для багатьох українських сімей, що їх спіткала така сама доля, Віталій Манський. Бо однозначно, що не
може бути миру в країні, якщо немає
миру в родині, і не може бути миру в
сім’ї, якщо його немає в країні.
Російський глядач фільм уже бачив, щоправда, про жоден прокат чи
показ по телебаченню йтися не може,
зауважив режисер, проте його показали торік у грудні на фестивалі «Артдокфест», президентом якого є Манський. І саме єдиний показ фільму «Рідні» здобув національну премію кінопреси як головна кіноподія року в
Росії. Крім того, режисер хотів би показати стрічку і в Криму, навіть попри
його очевидне ставлення до юридичного стану півострова.
Одразу скажу, мені невтямки окремі сцени у фільмі — наприклад, поява Захарченка. Яке смислове навантаження мала ця сцена і що цим хотів
сказати автор — для мене зосталося не-

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
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зрозумілим. Утім режисерові видніше.
Сам Віталій Манський каже, що «Рідні» — це не той фільм, що має подобатися, «це слово не дуже правильне».
Тож, швидше, може йтися про висновки, що їх доходить глядач. Думаю,
для багатьох вони невтішні, бо цій родині, мабуть, уже ніколи не порозумітися. Занадто міцно в декого вкорінилося оте сприйняття Росії як великої
держави, з найкращим містом на землі — столицею Москвою. Так само міцно сидить оте переконання про другосортність України і всього українського та кровожерливість Бандери і його
послідовників. Хтось зняв плакат Микити Михалкова зі стіни і пакує його в
макулатуру, а хтось так і помер із партквитком і портретом Сталіна. А ще бодай іноді варто вимикати телевізор, бо
його передозування не просто шкідливе — небезпечне. Прірва між ними неподоланна, і великі сумніви, що бодай
найменші містки колись стануть можливими.
Фільм «Рідні» ставить більше питань, аніж відповідей, показує більше
глухих кутів, аніж запасних виходів, і
в кінці тунелю світло навіть не мерехтить, там — суцільна пітьма. ■

■ ВТРАТИ

«Завіруха, мяцель, завіруха!»
Учора Білорусь прощалася
з екс-солістом гурту «Вєраси»
Олександром Тіхановічем
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Для меломанів 70—80-х трьома китами, на яких тоді трималася
білоруська пісня (і білоруська мова),
були, безперечно, «Пісняри», «Сябри» та «Вєраси». Пісні останніх «Я
у бабушки живу», «Малиновка»,
«Завіруха» білоруською співали
тоді всі. А дівчата звертали увагу
на високого вусатого соліста з басгітарою і з якоюсь сором’язливою
дитячою усмішкою. Він же не бачив нікого, крім солістки у великих
окулярах, яка так вправно награвала на «Іоніці». Саме такими вперше
з’явилися на телеекрані Олександр
Тіхановіч і Ядвіга Поплавська.
Власне, саме почуття до Ядвіги Поплавської і привели у 1973 році
Тіхановіча у «Вєраси». Пізніше вона
стала його дружиною, незмінним
партнером по сцені та янголом-охоронцем у житті. Минулого року Ядвіга Поплавська та Олександр Тіхановіч відзначили 40 років подружнього життя. У них виросла донька
Анастасія, яка також стала співачкою, онук Іван пішов до школи.
У 1986 році Поплавська і Тіхановіч залишили «Вєраси», створивши свій дует «Щасливий випадок».
Через два роки вони організували Театр пісні Ядвіги Поплавської та Олек-

сандра Тіхановіча, який пізніше переріс у продюсерський центр. Свого
часу із цим центром були пов’язані
імена відомих білоруських виконавців Олександра Солодухи, гурту
«Ляпіс Трубєцкой», Ірини Дорофєєвої тощо. З 2008 по 2011 рік Олександр Тіхановіч також займався підготовкою білоруських виконавців до
участі в конкурсі «Євробачення» —
через його руки пройшли Дмитро
Колдун, Руслан Алехно, гурт «Лайт
Саунд» та Петро Єлфімов.
Олександр Тіхановіч був багатогранною творчою натурою. Він знявся
у семи фільмах, а в мелодрамі «Яблуко місяця» Юрія Єлхова (2009 рік)
зіграв головну роль. Разом з Ядвігою Поплавською багато років на білоруському телебаченні він вів авторську музичну програму. Артисти
дуже любили Україну і не втрачали
нагоди приїхати на гастролі. Останній
раз Ядвіга Поплавська та Олександр
Тіхановіч виступили в Києві у березні минулого року, а в листопаді вони
мали концерт у Чернігові. Уже тоді
глядачів вразив хворобливий вигляд
улюбленого артиста, але так хотілося
вірити, що все минеться.
І раптом новина — Олександра
Тіхановіча не стало. «Дякуємо всім,
хто молився і підтримував його в
його останній і дуже непростий рік.

❙ Такими пам’ятають «Вєраси».
Я знаю, що він би попросив подякувати всім вам за вашу любов, яка
була взаємною. Помоліться за нього, щоб його дорога до Бога, яку
він шукав і знайшов, завершилася
Радісною Зустріччю», — написала в
соцмережах його донька Анастасія.
З’ясувалося, що сім років тому в співака виявили рідкісне захворювання легень — ідіоматичний фіброзуючий альвеоліт. «На жаль, це така
хвороба, яка не лікується. Її можна
лише загальмувати, що ми й робили весь цей час. Тато дуже не хотів,
щоб про його хворобу знала широка
громадськість. Тому ми і не робили
публічних заяв», — цитує Анастасію
білоруська газета «Наша ніва».
Для українських колег смерть

Олександра Тіхановіча теж стала
великою втратою. «Людина-епоха.
Можна багато розповісти про його
творчість, вдачу, складний шлях,
здобутки, характер, роль у формуванні сучасної білоруської музики!
Але найважливіше — він був
справжнім білоруським патріотом,
вражала його готовність до самопожертви заради високої планки,
яку він тримав для молодої сучасної білоруської музики», — написав у «Фейсбуці» директор студії
«Люксен», чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов.
У день прощання з Олександром
Тіхановічем у Мінську була відлига,
капало зі стріх. Його «Завіруха» стала історією, яка не повторюється. ■

На моєму столі
книжка — Роман
Кумлик «Гуцульські співанки».
Що може бути
кращим подарунком, ніж книжка?
Та ще тоді, коли
Книжка, виходу якої чекав
свого часу доля
Роман Кумлик.
звела з цією чудовою людиною. Роман Кумлик — музикант-віртуоз. Скрипаль від Бога. Його називали — гуцульський Паганіні, народний філософ, фольклористкраєзнавець. Роман Кумлик, заслужений працівник культури України — передчасно відійшов у
вічний світ Господньої музики три роки тому в січні, так і не дочекавшись побачити омріяну книгу
гуцульських співанок, записаних упродовж багатьох літ на рідній землі. Батькові струни покликала до земного життя дочка Наталія.
На долю Маестро випало багато випробувань.
Йому виповнився ледь рік, як його матусю відірвали від синового серденька й вивезли у Сибір — у
далекий Хабаровський край. Виселили в далеку
чужину трьох сестер і брата. Добре, що мати послухала ясенівських гуцулок і лишила сина в горах. Довгою мученицькою дорогою, яка тривала до Хабаровського краю цілий місяць, віддали
Богу душу всі діти. Батьком і матір’ю для малого
Романа була мамина сестра Катерина з чоловіком
Петром. Маленький Ромчик ще не ходив до школи, не знав жодної ноти, а вже грав на весіллях та
гуцульських забавах. Лише в дев’ятнадцять літ
Роман знайшов матір і пригорнувся до неї в Криму. Саме в Сімферополі Роман здобув музичну освіту. Музикував на сопілці, скрипці. Наповнював
культурні заклади зрусифікованого Криму автентикою гуцульської музики та щирої української
душі. Разом із мамою звели гніздечко на Верховині у 1996 році. Там і щастя своє зустрів — дружину Марічку з Яворова. Пізніше защебетали в
родині дві донечки — Леся і Наталія. Зводив будинок, виховував донечок і звеселяв людей піснею.
Талановитому верховинському музикантові аплодує стоячи Україна.
У чому ж феномен гуцула Романа Кумлика з
Верховини? Певно, в тому що все українське, предківське музичне мистецтво та культуру черпав із
глибин свого народу.
Романа Кумлика називали людиною-оркестром, бо яка ще людина у світі грала на 35 музичних інструментах. Він єдиний, хто професійно
грав на скрипці на праву і ліву руки.
Майже два десятиліття зачаровувала дивовижною грою на народних інструментах гуцульська
капела «Черемош», що її створив і керував нею Роман Петрович.
Як було сутужно й нелегко, але він створив
Музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів. Справжнім скарбом стали
скрипочки. Їх кілька десятків у музеї. Справжнім раритетом є цимбали. Вони тамують біль і
надихають. А скільки співанок він записав з уст
гуцулів-горянів. Він зібрав повну тайстру того
скарбу, чекав виходу книжки. Важко повірити,
що автора, віртуоза-музиканта вже немає поміж
нас. Але добре, що встиг зібрати за життя. Чудово, що справу батька продовжують доньки Леся
й Наталія: проводять екскурсії в музеї, грають на
музичних інструментах. А життя невпинно рухається далі разом із течією Чорного Черемошу,
разом із незгасними спогадами про Романа Кумлика.
Справді — книжка найкращий подарунок. У
збірці близько сотні співанок, записаних в усіх
куточках Верховини. До книги ввійшли і спогади
про Маестро рідних і близьких людей Романа Кумлика. Чудове художнє оформлення Ольги Яремчук. Доповнюють видання фотоілюстрації з сімейного архіву.
«Гуцульська музика — це наше життя. Музика — це все, без музики нічого не обходиться. Музику треба любити…» — бринять над світом слова
Маестро. ■

❙
❙
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО
Контрольні матчі. «Динамо»
— «Сувон» (Півд. Корея) — 1:1,
«Шахтар» — «Австрія» (Австрія)
— 2:2, «Шахтар» — «Норчьопінг»
(Швеція) — 6:1, «Дніпро» — «Динамо» (Тб, Грузія) — 2:4.

Курс на виживання
Небажання власника «Дніпра» «закривати» боргові питання
може свідчити
про закриття
цього проекту
Олесь ХОРУНЖИЙ
Той факт, що футбол у нашій країні довгий час перебував на відмінній від інших
видів спорту орбіті, обумовлений тим, що українські футбольні клуби були статусною
річчю, дорогою забавою заможних власників.
Однак в останні роки утримувати на балансі такі проекти вітчизняним товстосумам
стало неймовірно важко. Навіть найбільш успішні клуби, як-то «Шахтар» чи «Динамо», були змушені перейти
в режим економії, зробивши
ставку на доморощену молодь. Як результат, українська прем’єр-ліга втратила свою
минулу привабливість. При
цьому від вітчизняного футболу почали відвертатися не
тільки вболівальники, котрі
практично перестали ходити
на стадіони. Нецікавим футбол став і для окремих мільярдерів, які, як виявилося, футбольне господарство тримали
просто за компанію з іншими
колегами.
Щойно харківський «Металіст» перестав асоціюватися з успішним активом, перетворившись для свого власника Сергія Курченка в джерело

❙ Перейшовши на початку сезону в режим економії, після зимової паузи «Дніпро» взагалі може взяти шлях
❙ на банкрутство.
❙ Фото УНІАН.
проблем, він тут же оголосив
футбольний клуб банкрутом.
Не виключено, що вже в найближчому майбутньому аналогічна доля може спіткати й інший знаковий для українського футболу клуб, від якого вирішив відвернутися інвестор.

Інформація про те, що Ігор
Коломойський більше не фінансуватиме «Дніпро» стала
топовою новиною в період зимового антракту в українському футболі.
І хоча, традиційно, сам
олігарх жодних офіційних

заяв щодо майбутнього клубу
не робив, уже найближчими
днями можна буде зрозуміти
напрямок майбутнього руху
«дніпрян».
Рiч у тiм, що в останній
день січня контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА

має винести вердикт у справі
щодо заборгованості «Дніпра», котру він має перед тренерським штабом іспанця Хуанде Рамоса. Без сумніву, небажання Коломойського розплачуватися за боргами буде
прямою відповіддю на питання щодо його бажання продовжувати союз iз дніпровським
клубом.
Подейкують, що повертати борги іспанській команді ніхто не планує, відтак додатковий очковий штраф і,
не виключено, пониження у
класі, «Дніпру» гарантовані.
А що буде далі?! Як показує
історія з попередніми футбольними клубами «еліти»,
котрі зійшли з високої орбіти, усі вони стають банкрутами. Після «обнуління», при
бажанні, повернутися нагору не так уже й складно. Звісно, за один-два роки пройти
шлях від аматорів до прем’єрліги неможливо. Але й на десятиліття відродження такого
іменитого клубу затягнутися
не повинно.
Звісно, в Дніпрі вболівальники не хочуть вірити в занепад успішного клубу й сподіваються на його порятунок.
Утім у бізнесі — а професіональний футбол, без сумніву,
є його частиною — все доволі прагматично. Загалом,
очікувати, що той чи інший
проект буде існувати, не приносячи його власнику бодай
якихось дивідендів, вельми
наївно. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Минулого тижня на
Туманному Альбіоні визначились учасники 1/8
фіналу національного
Кубка. Головні претенденти на титул — «Челсі», «Арсенал», «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» — легко
розгромили слабших за
рангом суперників.
Складним
вийшов
шлях до наступного етапу для лондонського
«Тоттенхема» — «шпори» лише на сьомій компенсованій хвилині зуміли зламати опір нижчолігового «Уїкомба».
На відміну від інших
грандів, знову розчарував своїх фанатів «Ліверпуль» — після серії
невдалих матчів в АПЛ
«мерсисайдці» поступилися і в Кубку представнику Чемпіоншипа
«Вулвергемптону». Цікаво, що перший м’яч у
поєдинку підопічні Юргена Клоппа пропустили
вже на першій хвилині
поєдинку.
Кубок. Найцікавіші
результати 1/16 фіналу. «Саутгемптон» —
«Арсенал» — 0:5, «Крістал Пелас» — «Манчестер Сіті» — 0:3, «Дербі
Каунті» — «Лестер» —
2:2, «Челсі» — «Брентфорд» — 4:0 (Вілліан,

14; Педро, 21; Івановіч,
69; Батшуаї, 81 (пен.)),
«Тоттенхем» — «Уїкомб» — 4:3 (Сон Хин
Мін, 60, 90+7; Янссен, 64
(пен.); Аллі, 89 — Хейс,
23, 36 (пен.); Томпсон,
83), «Оксфорд» — «Ньюкасл» — 3:0, «Бернлі» —
«Брістоль Сіті» — 2:0,
«Мідлсбро» — «Аккрінгтон» — 1:0, «Ліверпуль»
— «Вулвергемптон» —
1:2 (Орігі, 86 — Стірмен,
1; Вайманн, 41), «Манчестер Юнайтед» — «Уїган» — 4:0 (Феллаїні, 44;
Смоллінг, 57; Мхітарян,
74; Швайнштайгер, 81).

Іспанія
Минулий уїк-енд іспанської першості не
приніс багато радості
українським уболівальникам, бо представники національної збірної
— Роман Зозуля, Артем
Кравець та Денис Бойко
— не отримали місця у
стартових складах своїх
команд.
Після вдалої гри в попередньому турі нападник «Бетіса» Зозуля цього разу залишився в запасі
на матч із «Барселоною»,
в якому «зелені» несподівано відібрали очки у чинного чемпіона.
Екс-партнер Зозулі
по «Дніпру» — голкіпер
«Малаги» Бойко — продовжує залишатися другим воротарем команди,

чекаючи свого шансу в
запасі «анчоусів».
А єдиним українцем,
котрий отримав ігрові
хвилини, вже вкотре
став форвард «Гранади»
Артем Кравець. Щоправда, цього разу 27-річний
нападник вийшов на заміну, але не зумів урятувати «червоно-білих» від
чергової поразки.
Прімера. 20-й тур.
«Осасуна» — «Малага»
— 1:1, «Вільярреал» —
«Гранада» — 2:0 (Кравець («Г») — із 74 хв.),
«Алавес» — «Атлетико»
— 0:0, «Ейбар» — «Депортіво» — 3:1, «Леганес» — «Сельта» — 0:2,
«Бетіс» — «Барселона»
— 1:1 (Алегрія, 75 — Суарес, 90), «Еспаньйол» —
«Севілья» — 3:1 (Рейєс,
3 (пен.); Марк Наварро, 45; Морено, 71 — Йоветіч, 20), «Атлетик» —
«Спортинг» — 2:1, «Реал
Мадрид» — «Реал Сосьєдад» — 3:0 (Ковачич, 38;
Роналду, 51; Мората,
82).
Лідери: «Реал Мадрид» — 46 (19 матчів),
«Барселона», «Севілья»
— 42, «Атлетико» — 36,
«Реал Сосьєдад» — 35,
«Вільярреал» — 34.
Бомбардир: Суарес
(«Барселона») — 16.

Італія
В італійській Серії А
впевнено лідирує «Ювен-

тус» — після перемоги над «Сассуоло» та очкових втрат «Наполі»,
«Роми» й «Мілана» перевага туринців становить уже 4 пункти. При
цьому «стара синьйора»
має ще матч у запасі.
Серія А. 22-й тур.
«Лаціо» — «К’єво» —
0:1, «Інтер» — «Пескара» — 3:0, «Торіно» —
«Аталанта» — 1:1, «Кротоне» — «Емполі» — 4:1,
«Кальярі» — «Болонья»
— 1:1, «Фіорентина» —
«Дженоа» — 3:3, «Сассуоло» — «Ювентус»
— 0:2 (Ігуаїн, 9; Хедіра, 25), «Удінезе» —
«Мілан» — 2:1, «Сампдорія» — «Рома» — 3:2
(Бруну Фернандеш, 21;
Шик, 71; Муріель, 73 —
Бруно Перес, 5; Джеко,
66), «Наполі» — «Палермо» — 1:1 (Мертенс,
66 — Несторовські, 6).
Лідери: «Ювентус» —
51 (21 матч), «Рома» —
47, «Наполі» — 45, «Інтер» — 42, «Лаціо» — 40,
«Аталанта» — 39.
Бомбардири: Ікарді
(«Інтер»), Ігуаїн («Ювентус»), Джеко («Рома») —
15.

Німеччина
Невдалим був минулий тиждень і для наших
легіонерів у Бундеслізі
— всі три команди гравців національної збірної («Байєр», «Шальке»

і «Дармштадт») свої матчі програли, а українці
виходили на поле лише в
другому таймі.
Хавбек «Шальке» Євген Коноплянка відіграв
за «гірників» 11 хвилин,
але нічим особливим не
запам’ятався.
Захисник «Дармштадта» Артем Федецький відбігав
у складі «лілій» другу
половину зустрічі, проте його клуб поєдинок
провалив, пропустивши
шість м’ячів від «Кельна». А «опорник» «Байєра» Владлен Юрченко
знову залишився у запасі.
Перша Бундесліга.
18-й тур. «Шальке» —
«Айнтрахт» — 0:1 (Коноплянка («Ш») — із 79
хв.), «Інгольштадт» —
«Гамбург» — 3:1, «РБ
Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 2:1 (Вернер,
39; Забітцер, 77 — Амірі,
19), «Дармштадт» —
«Кельн» — 1:6 (Федецький («Д») — із 46 хв.),
«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:2, «Вердер» —
«Баварія» — 1:2 (Крузе,
53 — Роббен, 30; Алаба,
45), «Байєр» — «Боруссія» (М) — 2:3, «Фрайбург» — «Герта» — 2:1,
«Майнц» — «Боруссія»
(Д) — 1:1 (Латца, 83 —
Ройс, 3).
Лідери: «Баварія» —
45, «РБ Лейпциг» — 42,
«Айнтрахт» — 32, «Бо-

руссія» (Д), «Хоффенхайм» — 31, «Герта» —
30.
Бомбардири: Обамейянг («Боруссія» (Д)) —
16.

Франція
Матч між головними претендентами на
чемпіонський титул —
«ПСЖ» і «Монако» —
завершився нічиєю. Парижани — поки треті, а
лідируючі позиції утримують «Ніцца» й «Монако».
Ліга 1. 22-й тур.
«Марсель» — «Монпельє» — 5:1, «Ліон» —
«Лілль» — 1:2 (Ляказетт, 84 (пен.) — Бенз’я,
39, 79 (пен.)), «Лор’ян»
— «Діжон» — 2:3, «Нансі» — «Бордо» — 0:2,
«Анже» — «Мец» — 2:1,
«Бастія» — «Кан» — 1:1,
«Ренн» — «Нант» — 1:1,
«Ніцца» — «Генгам» —
3:1 (Плеа, 11; Сері, 38;
Балотеллі, 87 — Бріан,
63), «Тулуза» — «СентЕтьєн» — 0:3, «ПСЖ»
— «Монако» — 1:1 (Кавані, 80 (пен.) — Сілва,
90+3).
Лідери: «Монако»,
«Ніцца» — 49, «ПСЖ»
— 46, «Ліон» — 37 (21
матч),
«Сент-Етьєн»,
«Марсель» — 33.
Бомбардир: Кавані
(«ПСЖ») — 21. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2017

СПОРТ

«На ЧЄ-2017 чи не вперше я знаходилася серед фаворитів, так що шанси
на перемогу були. Але коли гонка почалася і всі стріляли «на нуль», у мене
з’явилися сумніви. Тоді я подумала, що для тріумфу на рубежах потрібно
працювати винятково чисто».

Юлія Джима
українська біатлоністка

■ ТЕНІС

Закономірність поколінь
Цьогорічний Відкритий чемпіонат Австралії завершився встановленням низки
історичних рекордів i народженням української сенсації
Григорій ХАТА
Навряд чи існує точна закономірність, згідно з якою українські тенісні
зірочки спалахують на спортивному небосхилі, однак, дивлячись на те, як уже
вчетверте наші співвітчизники підкорили юніорський турнір iз серії «Великого шолома», можна все ж говорити про
її існування. Першим українцем, якому вдалося тріумфувати на молодіжному «Гранд слемі», був Андрій Медведєв. У 1991 році він виграв юнацький
«Ролан Гаррос». Переможну естафету
від нього 2004 року підхопила Катерина Бондаренко, котра виграла «Уїмблдон». Рік 2010-й став знаковим для Еліни Світоліної, котра створила сенсацію
на Відкритій першості Франції. А початок 2017-го приніс визнання 14-річній
киянці Марті Костюк, яка стала переможницею юнацького «Аустреліен оупен».
На свій дебютний у кар’єрі «Гранд
слем» юна українка приїхала, маючи
11-й номер посіву. Проте це не завадило їй переможно завершити турнір, ставши однією з наймолодших переможниць
змагань. У фіналі Марта переграла першу сіяну — швейцарку Ребеку Масарову — 7:5, 1:6, 6:4.
За словами Костюк, одним із факторів, який позитивно вплинув на її турнірний шлях, надихнувши на великі
звершення, стала співпраця з хорватським менеджером Іваном Любичичем —

❙ Марта Костюк стала четвертим представником українського тенісу,
❙ кому вдалося виграти юніорський «Гранд слем».
❙ Фото з сайта sapronov-tennis.org.
членом команди легендарного швейцарця Роджера Федерера. «Він поділився зі
мною своїм досвідом у великому тенісі»,

— сказала українська тенісистка. А ще,
за словами Марти, завдяки Любичичу
вона змогла сфотографуватися iз самим

■ БІАТЛОН

Поворотна точка відліку
Пристосовуючись до нової ролі лідера збірної, Юлія Джима на чемпіонаті
Європи виборола повний комплект нагород
Григорій ХАТА
Тривалий час перебуваючи в тіні майстровитих
колег по біатлонній збірній
— Олени Підгрушної та
сестер Семеренко — Юлія
Джима була змушена виконувати роль «покірного
грегорі». Проте, коли досвідчені біатлоністки синьо-жовтої команди через різнi обставини вже не
могли працювати на максимальних обертах, у тренерському штабі жіночої
команди зайнялися пошуками нового лідера.
У попередні сезони
Джима не раз доводила наставникам, що є надійним
командним гравцем, і більшого від неї ніхто тоді не вимагав. Утім за нових обставин простої роботи Юлії на
команду тренерам було недостатньо. Упродовж усього літнього міжсезоння словенський наставник жіночої збірної України Урош
Велепець працював над
тим, аби покращити швидкісні характеристики Джими. Змусити 26-річну біатлоністку бігти швидше виявилося не так і складно.
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❙ На чемпіонаті Європи-2017 Юлія Джима вже зібрала повний комплект нагород.
❙ Фото з сайта biathlon.com.ua.
Але Юлiя додала у швидкості та втратила в точності стрільби. Щоправда, навіть не демонструючи
ідеальної стрільби, вона все
одно краще за інших партнерок виступала на перших етапах поточного Кубка світу. Відчувалося, що
спортсменка має хороший
потенціал, утім проблем-

на стрільба не дозволяла
їй піднятися на п’єдестал
КС— 2016/2017.
Утім поїздка на чемпіонат Європи, що тримає в Польщі, дозволила
виправити ситуацію. Звісно, медалі континентального форуму не настільки
вагомі, як нагороди Кубка світу. Проте й зовсім

дріб’язковими назвати їх
теж язик не повертається.
Коли ж спортсмену вдається вибороти на ЧЄ повний
комплект, статус здобутих відзнак збільшується в
рази.
Участі в стартових перегонах турніру — індивідуальній гонці — Юлія
Джима не брала, завбач-

Федерером, який на цьогорічному «Аустреліен оупен» здобув свій 18-й у кар’єрі
одиночний «шлем».
Свою перемогу на «АО»-2017 Роджер
назвав неймовірним фактом, адже цього
року до Мельбурна їхав iз «нульовими очікуваннями». Перенісши наприкінці минулого сезону операцію на коліні, він, схоже, не надто розраховував на успіх. Утім
35-річний тенісний геній, котрий більше
чотирьох років не перемагав на турнірах
«Великого шолома», на кортах «Мельбурн парку» видав черговий шедевр.
Загалом, кожна його гра на турнірі
милувала око. Утім особливо видовищними вийшли два заключні поєдинки
тріумфальної серії, де йому довелося згадати всі свої навички та вміння.
Після складного півфінального двобою проти співвітчизника Ваврінки,
була у Федерера не менш виснажлива дуель з іспанцем Рафаелем Надалем (6:4,
3:6, 6:1, 3:6, 6:3). Утім, як і належить
тенісному королю, Роджер гідно пройшов випробування. Напевно символічно, що здобута швейцарцем звитяга у фіналі «АО»-2017 стала для нього загалом
100-ю перемогою на цьому турнірі.
Підтвердила в Австралії свій зірковий статус і американка Серена Уїльямс, котра після виграшу рекордного за ліком 23-го «одинака» на турнірі
з серії «Великого шолома» знову повернулася на вершину світового тенісу. Відзначимо, що боротьбу за історичний Кубок, який за кількістю тріумфів на одиночних «Мейджорах» дозволив «Чорній перлині» обійти німкеню Штеффі
Граф, Уїльямс-молодшій випало вести
зі своєю старшою сестрою — Венерою,
котра, слід визнати, упиралася не надто сильно (6:4, 6:4).
Нагадаємо, що кращим здобутком дорослих українських тенісистів у
Мельбурні стала участь Еліни Світоліної
в півфіналі міксту, де вона в парі з австралійцем Гуччіоне програла парі Спірс/
Кабаль (США/Колумбія) — 6:7, 2:6. ■

ливо економлячи сили на
спринт, який, схоже, стає
коронною дисципліною
для наших біатлоністів.
За останній час уже
троє наших «стріляючих лижників» розжилися спринтерськими медалями найрейтинговіших
змагань. У 2013 році в
цій дисципліні Олена Підгрушна виборола титул
чемпіонки світу. Через рік
Вікторія Семеренко здобула у спринті олімпійську «бронзу». А торік бронзовим медалістом ЧС став
Сергій Семенов.
До ЧЄ— 2017 у медальній колекції Юлії Джими
серйозних індивідуальних
відзнак не було, хоча вона
й мала звання олімпійської
чемпіонки, здобуте в естафеті в Сочі— 2014. Власне й
отримане Джимою в попередні роки європейське «золото» також здобувалося в
командних змаганнях.
Європейський форум
у польському місті Душнікі—Здруй можна вважа-

ти для Юлія поворотною
точкою, адже тут вона здобула свою першу індивідуальну перемогу на міжнародних стартах.
Уперше в сезоні продемонструвавши ідеальну
стрільбу, вона стала чемпіонкою Європи у спринті.
«Зараз у мене йде підготовка до чемпіонату світу.
Старти на чемпіонаті Європи знаходилися в програмі для швидкісної роботи,
щоб підійти до ЧС у хорошій формі. Чесно, сама не
знаю, як вдалося сьогодні,
нарешті, відстрілятися чисто», — прокоментувала несподіваний успіх Джима.
Хороші шанси мала Юлія
на золотий «дубль», утім
захистити лідерство в гонці переслідування їй завадили два промахи. Тож обмежилася українка «сріблом» «персьюту», котрий
виграла росіянка Старих.
Домінували наші північні сусіди й у змішаній естафеті. «Синьо-жовтим» же
дісталася «бронза». ■

■ ХРОНІКА
Баскетбол
Чемпіонат України. Чоловіки. Суперліга. «Миколаїв» — «Дніпро» — 68:82, «Кривбас» — «Запоріжжя» — 70:60, «Будівельник» —
«Волиньбаскет» — 80:48, «Політехнік» — БІПА — 94:98, «Кремінь»
— «Хімік» — 68:96, «Миколаїв» — «Запоріжжя» — 68:67, «Кривбас»
— «Дніпро» — 81:87, «Кремінь» — БІПА — 58:82, «Черкаські мавпи» — «Волиньбаскет» — 79:58.

Хокей
Чемпіонат України. «Кременчук» — «Донбас» — 6:1, «Кривбас»
— «Дженералз» — 4:3 Б, «Донбас» — «Білий барс» — 4:1, «Витязь»
— «Кременчук» — 3:5. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Коли соціальний працівник стала вмовляти сусідку
перебратися до будинку престарілих, та забила на сполох»

На Дніпропетровщині одинокі
люди все частіше опиняються
«під прицілом» тих, хто
зобов’язаний про них дбати

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2017

■ МІС ВСЕСВІТ

Хірург, стоматолог
і просто красуня
Переможницею конкурсу «Міс Всесвіт-2016»
стала француженка Іріс Міттенар
Останній тиждень увага всіх шанувальників красивих і довгоногих дівчат була прикута до столиці Філіппін Маніли, де проходив фінал конкурсу «Міс Всесвіт». 86 претенденток з усього світу намагалися вразити
журі своїми формами, вечірніми сукнями та
оригінальними конструкціями з національними мотивами, як можна охарактеризувати конкурс національного вбрання.
І от у ніч на понеділок усе таємне стало явним — постійний ведучий шоу Стів
Харві оголосив цьогорічну переможницю
конкурсу — нею стала 24-річна студентка з французького міста Лілль Іріс Міттенар. «Віце-міс» стала гаїтянка Ракель Пелісьє, а третє місце отримала Андреа Товар
з Колумбії. Перед оголошенням остаточного вердикту минулорічна «Міс Всесвіт»,
філіппінка Піа Алонсо Вуртцбах передала
ведучому окуляри, щоб він уважно прочитав імена, натякаючи на його минулорічний ляп: тоді Харві оголосив переможницею колумбійку Адріану Гуттієрес, однак
за дві хвилини вибіг вибачатися і забрав
корону, передавши її суперниці.
Нова Міс Всесвіт мріє стати стомато-

логом. Іріс захистила ступінь із зубної хірургії. А ще вона обожнює екстремальний спорт і подорожі, захоплюється стрибками з парашутом,
банджи-джампінгом та дельтапланеризмом, а також смачно готує. Втім,
усе це, напевне, доведеться відсунути
на другий план, оскільки весь наступний рік їй доведеться займатися благодійністю. Своєю місією переможниця
уже назвала доступну освіту для всіх
дітей на планеті.
А от 19-річна уродженка Криму Олена Сподинюк, яка представляла на конкурсі Україну, до десятки фіналісток
так і не увійшла. Напередодні вона вразила всіх 25-кілограмовим національним костюмом від української дизайнстудії SVITLO, однак для перемоги цього виявилося замало. Втім, уже сама
участь у конкурсі відкриває перед Оленою чималі перспективи, про що свідчить доля її попередниць — Інни Цимбалюк чи Олександри Ніколаєнко, які
згодом вийшли заміж за мільйонерів.
Тим більше, що власник конкурсу —
сам Дональд Трамп, нинішній президент Америки. ■

■ ОТАКОЇ!

А крайній — півень
У Гондурасі, щоб помирити сусідів,
за ґрати посадили птаха
Ната НЕТУДИХАТА
Не дуже вдало почався рік Червоного Півня для талісмана року з гондураського міста
Трухильо. А все — через сварку двох сусідів,
які не поділили півня. Точніше, півень одного
злетів на дерево у дворі іншого і закукурікав.
Господареві це не сподобалося, і він пішов до

сусіда скаржитися на птаха. І зробив це, очевидно, настільки емоційно, що суперечка переросла у ґвалт. Коли ж у запалі один із сперечальників пригрозив убити другого, сусіди не
стали більше випробовувати долю і викликали поліцію.
Утім поліцейські, які прибули на місце пригоди, не стали з’ясовувати, на чиєму боці прав-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №13

❙ Іріс Міттенар.

да, а вирішили проблему радикально — заарештували самого півня, який став причиною
суперечки. А власника попередили, що повернуть птаха лише тоді, коли сусіди помиряться. Приїхавши до поліцейського відділку, вони
ув’язнили півня за всіма правилами: вчепили
йому на лапу ідентифікаційну бирку та запроторили за ґрати. Фото незвичайного «в’язня»
одразу ж розлетілося соцмережами, зробивши його суперпопулярним.
До речі, півень — не єдиний птах, який
«проштрафився» перед поліцейськими. У
шотландському місті Данді поліція затримала курку, яка, порушуючи правила дорожнього руху, переходила дорогу в невстановленому
місці. От так. Це в нас курка — єдина тварина,
за збиття якої водій не несе відповідальності.
А там — як і всі учасники дорожнього руху —
має нести відповідальність. ■

■ ПОГОДА
1 лютого за прогнозами синоптиків

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий снiг iз дощем. Славське: вночi -6...-8, удень -1...+1. Яремче: вночi
-5...-7, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень +1...+3.
Рахiв: уночi -5...-7, удень 0...+2.

хмарно

30 сiчня висота снігового покриву становила: Славське — 37 см, Плай — 35 см, Мiжгiр’я — 23 см, Рахiв —
30 см, Івано-Франкiвськ — 1 см, Яремче — 10 см, Пожежевська — 15 см.

сніг

з вирію. 6. Хімічна назва срібла, присутня в назві однієї з латиноамериканських країн. 9. Синтетичне волокно, отримане з продуктів переробки
нафти. 13. Неосвічена людина. 14.
Давньогрецька богиня кохання. 15.
Набір однорідних предметів різних
сортів. 16. Місто на Харківщині. 19.
Шпигунська комп’ютерна програма
для приховування слідів присутності
зловмисника в системі. 20. Руйнування поверхні під впливом зовнішніх чинників. 21. Один із головних
богів у єгипетській міфології, хазяїн
загробного світу, бог відродження.
22. Обручі, залізні кільця, набиті на
зовнішній бік дерев’яного колеса у
воза. 25. Озеро-море, на берегах
якого відбував заслання Тарас Шевченко.
Кросворд №11
від 26 січня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах ожеледиця.
Вiтер змiнних напрямкiв, 3-5 м/с. Температура вночi -6...-8,
удень -2...-4.

По горизонталі:
3. Дочка царя Едіпа, яку Креонт живцем замурував у стіну за те,
що вона поховала тіло брата свого Полініка. 7. Відомий британський поет-романтик. 8. В окультизмі: особливий стан заглиблення у
себе, за якого духовна сутність людини переміщується за межі навколоземного простору. 10. Стрілка сонячного годинника. 11. Французький порт, найближчий до Англії.
12. Президент Афганістану, вбитий під час перевороту за підтримки Радянського Союзу. 14. Земляний горіх. 17. Таємний інформатор
НКВС часів Сталіна. 18. Французький фізик, який винайшов спиртовий термометр. 20. Головний розпорядник поміщицького маєтку. 23.
Шовкова тканина з особливими відливами. 24. День, місяць, рік. 26.
Давньоримський поет. 27. Представник одного з індіанських племен. 28. Поема Гомера. 29. Міфічна коза, яка вигодувала своїм молоком Зевса.
По вертикалі:
1. Каша чи овочі як додаток
до м’ясної страви. 2. Дія в біатлоні,
яка змушує спортсмена долати додаткові кола. 3. Екзотичний фрукт,
який полюбляють укладачі абеток. 4.
Комп’ютерна гра, яка полягає в умінні складати фігури в одну лінію, яка
при цьому щезає. 5. Перелітний птах,
який одним із перших повертається

Захід

-6…-11
-1…-6

-5…-10
+2…-3
Схід
Центр
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-1…-6

-17…-22
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дощ

Південь -6…-11
+2…-3
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Відділи:
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
Редактор Михайло Дорошенко
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
Засновник i видавець —
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
ПП «Україна молода»
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
Свідоцтво про реєстрацію:
Вiддiл реалiзацiї:
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
КВ №3386 вiд 29.08.98
т./ф.: (044) 454-84-41,
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
© Дорошенко М.І., 2013
sale@umoloda.kiev.ua
Коректорська група:
«Україна молода» розповсюджується
(044) 454-87-53
в київській мережі ресторанів
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Оголошення: «Шукаю дуже активну жінку. Коротко про себе: 15
гектарів городу».
***
Сара крутиться перед дзеркалом, Моня лежить на дивані.
— Боже мій, яка я страшна стала! Моню, негайно скажи мені якийнебудь комплімент!
— Сарочко, у тебе таки чудовий зір!
***
Режисер каже драматургу:
— Я вашу п’єсу прочитав, але
ставити не буду. Я противник мату в

театрі.
— Але в моїй п’єсі немає
мату!
— Мат буде в театрі!
***
— Аллочко, ти таки вийшла заміж?! Ну і що ти скажеш про першу
шлюбну ніч?
— Усю ніч змінювала прізвище
в соціальних мережах.
***
Свідки Єгови, якi подзвонили
у квартиру п’яного викладача філософії, прийняли іслам просто в
під’їзді.
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