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боятися чортів, яких
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❙ Бойовики-«молодожони» з підрозділу «Мотороли»
❙ під час вінчання у Преображенському Соборі.
❙ Навіть наречена — з автоматом.

❙ Російські священики — служителі Антихриста.
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ІнФорУМ

«Україна має всі шанси вийти на світовий рівень з експорту часнику
вже у найближчі п’ять років».
Нікундж Кумар, віце-президент компанії Phoenix Commodities DMCC

■ НА ФРОНТІ

Страсні
обстріли
Ворог обстріляв
з артилерії Водяне
і гатив по мирних
кварталах Мар’їнки
Іван БОЙКО
Із наближенням свята Великодня все більше біснується ворог
на східному фронті: у штабі АТО
відзначають ускладнення ситуації. Зокрема, впродовж понеділка
окупанти обстріляли позиції ЗСУ
64 рази. П’ятьох захисників України було поранено.
Найпотужнішого обстрілу зазнало селище Водяне на маріупольському напрямку: тут ворог
гатив не лише з мінометів калібру
120 мм, а й зі ствольної артилерії
калібру 122 мм.
Уже у вівторок уранці епіцентром бойових дій стали житлові
квартали Мар’їнки, по яких терористи гатили впродовж 15 хвилин.
За словами начальника поліції Донецької області В’ячеслава Аброськіна, обстріл був настільки потужним, що дітей iз місцевої школи
№2 довелося евакуювати до бомбосховища.
Після обстрілу слідчі та оперативники досліджували місце теракту проти цивільних. На момент
здачі цього номера «УМ» інформація щодо руйнувань і постраждалих правоохоронцi ще уточнювали.
Речник Міноборони з питань
АТО Олександр Мотузяник констатує, що ситуація на донецькому та маріупольському напрямках
загострюється.
«Обстановка на донецькому напрямку набуває ознак загострення. Противник застосовував важке озброєння в районі Авдіївки, де
за добу випустив iз мінометів понад півсотні мін. Загалом на цих
рубежах ворожі обстріли тривали
більше 12 годин», — сказав полковник Мотузяник.
За його словами, на інших ділянках фронту, зокрема на Світлодарській дузі, північних околицях
Горлівки, а також у районі донецького аеропорту обстріли також носили не епізодичний, а системний
характер.
«На маріупольскому напрямку обстановка загострилася в
порівнянні з першими днями введення чергового перемир’я. Ворожі обстріли було зафіксовано
вздовж усієї лінії фронту цього
напрямку», — додає речник Міноборони.
При цьому в світлу пору доби
ворог використовує легке озброєння, а в темну — важку зброю. ■

■ ДО РЕЧІ
Терористи «ДНР» передали Україні ще 14 осіб, що були ув’язнені
в Донецьку. Як повідомляє керівник
секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан
Крикливенко, на місце передачі полонених бойовиками особисто їздила омбудсман Валерія Лутковська.
За даними Крикливенка, всього
за два роки з Донецька вивезли 147
звільнених полонених.

Ірина КИРПА
Херсонська область
У найближчі кілька років
пріоритетним напрямом для
фермерів Херсонської області стане вирощування помідорів, малини та часнику. Інвестори міжнародної компанії
Phoenix Commodities DMCC
вже отримали під посів часнику 500 га землі на території
Херсонської області. Отже,
вже найближчим часом іноземні покупці зможуть додавати міцний український часник до європейських салатів,
ковбас, консервів, а також використовувати при виробництві різних спецій.
— Україна має всі шанси вийти на світовий рівень з
експорту часнику вже у найближчі п’ять років, — заявив
віце-президент компанії Нікундж Кумар. — Саме Херсонщина має настільки вигідне географічне розташування, що тут можна додатково
вирощувати таку дорогу продукцію, як малина, а також
популярні у всіх країнах світу помідори.
Іноземні інвестори особливо підкреслили, що спекотний
клімат півдня України вигідно доповнюється можливістю
використовувати для поливу
річкову воду, а також великі обсяги вологи з Північнокримського каналу.
Зазначимо, що в останні
два роки фермери Херсонщини зазнавали істотних збитків
через блокаду продажів помідорів та іншої сільськогосподарської продукції у напрямку окупованого півострова
Крим. Головною проблемою
при виробництві сільськогосподарської продукції, яка не
на жарт зіпсувала плани вітчизняних фермерів, стала суцільна відсутність спеціалізованих сховищ для збереження
гарного врожаю.
Восени минулого року фермери відкрито заявили про помідорну кризу, адже на ринках півдня України ціна за
кілограм помідорів не перевищувала двох гривень. При цьому середня собівартість продукції була більшою, аніж півтори гривні за кілограм. Та селяни були раді продавати свій
врожай оптовим покупцям навіть по одній гривні двадцять
копійок за кілограм, аби позбутися надлишку продукції.
Через неможливість зберегти зібрані на полях помідори, баклажани та кабачки, їх
довелося відправити на корм
худобі. Через торішні проблеми у нинішньому сезоні фермери Херсонщини скоротили
посіви овочевих культур май-

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Пампушки
для закордону
Допомога міжнародної агропромислової компанії виведе
Україну у світові лідери за експортом часнику

❙ Стратегiчнi українськi продукти.
же втричi.
Тому відкриття нових ринків у країнах Європи та Азії
стане безумовним досягненням для фермерів півдня України.
— Фермерськi господарства планують переорієнтуватися на вирощування зернових та олійних культур, —
каже віце-президент Асоціації
фермерів України, керівник
ФГ «Зоря Каховщини» Леонід Кириченко. — Така ринкова тенденція сформувалася
через те, що овочі на Херсонщині перестали користуватися попитом, а ось ціни на пшеницю та соняшник зросли.
Крім традиційного «борщового» набору, фермери Херсонщини в поточному році стали вирощувати й досить примхливий батат. Попит на цю
сільськогосподарську продукцію виріс у Великобританії,
де наші аграрії планують зайняти вагомий фрагмент ринку
збуту. А ось бізнесмени з Іра-

ну уклали договір оренди землі у Херсонській області строком на найближчі п’ять років
з метою вирощування екзотичних для нашої країни оливок.
Блокування Росією ввезення українських овочів змусило херсонських експортерів
шукати нові ринки збуту вітамінної продукції. За даними
Херсонської митниці, у 2016
роцi постачальники південної аграрної області відправили за кордон 13,5 тисячі тонн
овочів iз «борщового набору»
(морква, цибуля, часник, томати та картопля) на загальну суму близько 62,9 мільйона гривень. Їх експортували
до 24 країн світу, в тому числі
й у такі віддалені, як Ліберія
та Лівія, Беліз, Віргінські,
Сейшельські та Маршаллові
острови. Цікаво, що максимальним попитом користувалися не знамениті херсонські помідори, а саме цибуля та
часник. Обсяги їх вивезення

■ ПРИНЦИПОВО

Землі не руш!
Тернопільські депутати вимагають
Всеукраїнського референдуму
Світлана МИЧКО
Сесія Тернопільської обласної ради переважною більшістю голосів ухвалила рішення про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питання заборони продажу сільськогосподарських

земель в Україні. «Землі сільськогосподарського призначення, а це, перш за все,
унікальні українські чорноземи — найбільше стратегічне багатство, національне надбання українців. Український народ є єдиним, хто має право приймати рішення щодо долі цього багатства, і це пра-

склали дві третини всього експорту — 8 тис. 779,5 тонни на
суму 35,6 мільйона гривень.
Фахівці асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» підрахували, що у 2016
році Україна експортувала
195 тонн часнику, і це найбільший показник за останні
шість років. Середня вартість
часнику на експорт складає
1467 доларів за тонну.
Відзначимо, що щорічно
у світі виробляється близько
15 мільйонів тонн часнику.
Основний виробник часнику
для споживачів Європи — це
Іспанія, дві наступні позиції
досі займали фермери з Китаю
та Індії. Виробники часнику з
України вже встигли зацікавити покупців у всьому світі
гарною якістю продукції та
конкурентоспроможними цінами. Залишилося тільки наростити ообсяги виробництва
цієї сільськогосподарської
культури та дочекатися рекордних врожаїв. ■

во закріплене в Конституції Української
держави. Жодна політична сила чи купка
чиновників, які діють в інтересах олігархів і транснаціональних компаній, не мають права приймати рішення, нехтуючи
думкою українського народу», — йдеться в документі.
Депутати вирішили вважати проведення Всеукраїнського земельного референдуму обов’язковим. Відтак звернутися
по підтримку тернопільської ініціативи
до всіх обласних, районних i міських рад
України. А також — до Верховної Ради з
тим, щоб до отримання результатів такого референдуму народні депутати не приймали жодних рішень, які стосуються запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. ■

ІнФорУМ
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■ ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

■ НАШІ

Грудочка паски, кільце ковбаски

Легіонери
бойових
олівців

Цього року великодній кошик здорожчав на 27 відсотків
Катерина БАЧИНСЬКА
Великдень — одне з найбільших свят для людей християнського обряду. Збирати
кошик до церкви вже давно
стало традицією для українців. А для тих, хто тримав Великий піст, iще й хорошою
традицією, щоб розговітися.
Проте експерти зазначають,
що цього року доведеться віддати більше грошей, щоб наповнити свій великодній кошик усім тим, у чому себе обмежував під час посту.
Як зазначає генеральний
директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій
Дорошенко, «у 2017 році в
ціні не зросли хіба церковні свічки». Такі висновки
зробили експерти проекту
OMPricecom, які порахували вартість святкового продуктового набору, який у
порівнянні з 2016 роком зріс
на 27% і в середньому становитиме 569 гривень. Дослідження було проведено в одній із найбільших торговельних мереж України.
До Великоднього кошика потрапили: кілограм домашньої буженини та ковбаси, дві пляшки вина, а саме
український та молдовський кагори, паска вагою 0,5
кілограма, пачка вершкового масла на 200 грамів, 0,5 кг
твердого сиру, баночка хрону, кілограм солі, десяток
яєць та пачка церковних свічок. 40% вартості всієї корзини становили м’ясні вироби, а ще 22% — вино. Якщо
ж порівнювати кошик у ціновому еквіваленті, то у 2016
році він коштував 449 гривень, а в 2017-му — вже на
120 гривень більше.
Наприклад, паска піднялася у ціні не так суттєво, як
м’ясні продукти, проте навіть незначне здорожчан-
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Срібний диплом конкурсу
імені Валерія Зелінського
«Карикатура в українській
пресі» отримав Володимир
Солонько, художник
«України молодої»
Микола ЦИВІРКО

❙ Дорога смакота.
ня також позначилося на загальній вартості кошика.
Минулого року головний
атрибут свята в торговельних мережах, залежно від
ваги та інгредієнтів, можна було придбати за 30—
150 гривень. Цього ж року
святкова хлібина коштуватиме вже від 40 до 200 гривень. «Зростання вартості
паски виробники обґрунтовують подорожчанням собівартості випікання. Вартість борошна збільшилася
на 10% до 9,4 грн. за кг. За
десяток яєць сьогодні доведеться віддати 18 грн., проти 10 грн. минулого року.
Цукор подорожчав на 15%
до 16,5 грн., за кг. До того ж
хлібопекарські підприємс-

тва повною мірою відчули на
собі збільшення податкового навантаження та вартості
енергоресурсів», — коментує Денис Марчук, експерт
із питань аграрної політики
та розвитку сільських територій.
Проте не варто забувати і
про домашнє приготування
великодньої паски. Для цього господиням знадобиться 1 кг борошна — 9,4 грн.,
500 мл молока — 10 грн., пакетик сухих дріжджів — 4
грн., 10 яєць — 18 гривень,
200 г. цукру — 3,5 грн., 300
г вершкового масла — 52
грн., 200 г родзинок без кісточок — 15 грн., приправи
на смак — 12 грн. За цим рецептом ми отримаємо вели-

кодній хліб вагою 2,1 кг вартістю 123,9 грн. або 3 паски
стандартною вагою 0,7 кг за
ціною близько 40 гривень за
хлібину.
Якщо говорити про м’ясні
продукти та сири, то буженина по-домашньому в середньому коштує 160 грн. за кг,
ковбаса домашня — 180 грн.
за кг, сир м’який — 90 грн.
за кг, сир твердий — 160 грн.
за кг. Експерти зазначають,
що таке зростання зумовлене раннім Великоднем, коли
ціни на сезонні овочі тримаються ще на високому рівні. До того ж із 1 січня 2017
року на 20% зросли ціни на
міцний алкоголь, а ігристі та
кріплені вина подорожчали
на 12 відсотків. ■

■ СПОЛУЧЕННЯ

Потрібен нам берег турецький
Мандрувати стало цікавіше — стартував пором між Одесою та Стамбулом
Тарас ЗДОРОВИЛО
Любителям помандрувати відкрився новий мальовничий маршрут, адже
між Одесою та Стамбулом запустили
пряме пасажирське поромне сполучення. Перший рейс, який стартував цього тижня з турецького порту Хайдарпаша, мав неабиякий резонанс. Посол
України в Туреччині Андрій Сибіга у
захваті написав у Twitter: «Турецька
республіка та Україна стають ближче
— започатковано пряме пасажирське
поромне сполучення між Хайдарпаша
(Стамбул) і Одесою — 90% заповнюваність. Крім пасажирів, пором «Каунас», зафрахтований судохідною компанію «Укрферрі» (яка вже 20 років
займається вантажопасажирськими
перевезеннями на Чорному морі), бере
на борт десятки вантажівок і вагонів».
На сайті «Укрферрі» наводять розклад
порома: він курсуватиме двічі на тиждень — по вівтороках i п’ятницях, у середньому рейс триватиме до 27 годин.
Унікальним є й сам залізничний
вокзал на азіатській стороні Стамбула

— Хайдарпаша, побудований у 1906—
1908 роках (хоча першу станцію звели
ще у 1872 році), як початковий пункт
залізниці Стамбул—Багдад. Вокзал обслуговує азіатські передмістя Стамбула
і всю східну частину Туреччини аж до
кордонів із Вірменією, Іраном i Сирією.
Головна будівля вокзалу, у фундамент
якої закладено 1 тис. 100 дерев’яних
паль завдовжки 21 метр, височіє на
штучному острові. Безпосередньо від
підніжжя вокзалу відходять пороми в
інші частини міста. До речі, у будівлі
вокзалу розташована i штаб-квартира
Турецьких залізниць.
Не менш унікальним є й сам засіб
пересування: пором «Каунас» був побудований у 1989 році (у 1994 році його
реконструювали) й, судячи з усього, є
досить безпечним і надійним грандіозним плавзасобом, який свого часу був
навіть внесений до Книги рекордів Гіннесса. І це не дивно, адже «малюк» із габаритами 191 на 28 метрів має 7 поверхів, його дедвейт (вантажопідйомність)
становить 7 тис. 664 тонни, а валова
місткість судна (сумарний об’єм кор-

пуса, надбудов і рубок) — 25 тис. 606
м3. Осадка «Каунаса» сягає 6,5 метра,
а максимальна швидкість може доходити до 16,5 вузла.
Нагадаємо, що до честі нашої південної «сусідки», Туреччина ще в березні припинила поромне сполучення
з анексованим Кримом i не приймає пороми, які вийшли з портів півострова.
Ця, по суті, блокада зробила неможливими прямі поставки продуктів і товарів із Туреччини до Криму. У свою
чергу, обурені «кримнашисти» заявили, що турки пішли на такий крок нібито без пояснення причин.
Варто додати, що у 2016 році потік
українських туристів до Туреччини досяг 1,045 млн. осіб, збільшившись на
47,91% порівняно з 2015 роком. Україна увійшла в ТОП-10 країн-лідерів
турпотоку в цю країну і посіла шосте
місце, обігнавши Нідерланди, Росію,
Азербайджан і Грецію. Найбільш популярними в українських відпочивальників залишаються курорти регіонів Анталії і Мугла, а також поїздки в Стамбул. ■

Ювілейна десята виставка «Карикатуристів України» відкрилася у Києві, в галереї «Майстерня». Художників, які до
неї долучилися, сміливо можна назвати
легіоном бойових олівців. Навіть ті учасники виставки, які минулого року не торкалися теми АТО, сепаратизму, російської агресії і загалом «русского міра», цього разу не просто «виправились», а й зуміли приємно здивувати по-справжньому
дотепними, влучно-дошкульними і, головне, високохудожніми творами.
Варто відзначити роботи на теми
війни і Росії Броніслава Жуковського, Сергія Федька, Валерія Чмирьова,
Олександра Коноваленка з Херсона (сюжет: три богатирі і «Моторола»), Анатолія Гайна з Кривого Рогу — учасника
бойових дій, комікси якого влучно і переконливо розвінчують усілякі російські фейки і провокації; а також корифеїв української карикатури Анатолія
Василенка, донечанина Миколу Капусту і Олексія Кохана.
Соціальна тематика й на попередніх
виставках була присутня, але, здається,
ніколи ще так не рясніла справжніми шедеврами. Узяти хоча б «жіночку з Великої кільцевої дороги» киянина Броніслава Жуковського, яка замість платні за
свої послуги вимагає погасити їй... комунальні платежі.
Екологію можна назвати третьою за
значенням темою виставки. Прогнозовано відзначився тут Віктор Голуб зі Здолбунова, що на Рівненщині. І не тільки бурштин і метушня навколо нього схвилювали художника. Сміттєве цунамі, що загрожує накрити всю нашу цивілізацію,
— проблема не менш гостра. Олексій Кохан «змоделював» рапорт інопланетян,
які приземлилися у, м’яко кажучи, неблагополучному з точки зору екології
«центрі». Герой Валерія Могильного вже
викручує у лісі гриби-мутанти за допомогою викрутки. А художник з Бердянська
Сергій Семендяєв, натякаючи на надмірну забудову наших міст, пропонує вивчати сузір’я по... вікнах хмарочосів.
Деякі художники свідомо уникають у
своїх творах надмірної конкретики. Вони
тяжіють до вічних загальнолюдських
цінностей. І важко було б уявити виставку без доброзичливого гумору киян Андрія Саєнка, Генадія Назарова, Олександра Міхнушева, дотепних філософських
знахідок Анатолія Кізлова.
За традицією, було підбито підсумки
конкурсу імені Валерія Зелінського «Карикатура в українській пресі» за 2016 рік.
Срібний диплом отримав Володимир Солонько, художник газети «Україна молода», почесні — Анатолій Гайно, Олег Гуцол
(Білорусь), Микола Капуста, Олександр
Коноваленко, Сергій Рябоконь, Сергій Семердяєв, Олег Смаль і Сергій Федько.
Ще одна особливість десятої виставки
— фактична презентація часопису «Перець. Весела Республіка» (готується до
друку третє число). Його головний редактор Юрій Цеков поздоровив присутніх з
95-річчям відновленого журналу і висловив надії, що з часом на сторінках видання можна буде розміщати більшу кількість чудових творів різних майстрів, які
довелося побачити на виставці. ■
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ПОЛIТИКА

«Голова НБУ Валерія Гонтарева всі ці роки була інструментом
Петра Порошенка у зароблянні мільярдних статків
на українській банківській системі».

■ ПИТАННЯ РУБА

Наталія ЛЕБІДЬ

Спочатку — звіт,
потім — відставка!
Перед «вiдпочинком» Гонтарева
має вiдповiсти за корупцiю

❙ Два роки тому лідер Радикальної партії Олег Ляшко обсипав голову НБУ
❙ сувенірними доларовими купюрами та вимагав притягти її до відповідальності
❙ за катастрофічне знецінення національної валюти.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Перед тим як піти з посади голови Національного банку, Валерія Гонтарева має відзвітувати
про свою діяльність у парламенті.
На цьому наголосив лідер фракції
Радикальної партії Олег Ляшко.
Нагадаємо, напередодні очільниця Нацбанку заявила про те,
що написала заяву про відставку.
«Гонтарева має відповісти за всі
свої дії. Не можна просто взяти її
і відпустити, щоб вона поїхала кудись відпочивати. Відпочивати їй
ще зарано. Парламент має почути
її звіт i вивчити незалежний аудит
діяльності Нацбанку», — заявив
політик.
Олег Ляшко обурився тим, що
українці мають сплачувати за корупцію в банківській сфері. «Чому
українці повинні віддавати з власних кишень 150 млрд. гривень
боргу за «Приватбанк» та 2 млрд.
гривень за банк «Михайлівський»? Гонтарева разом із колишніми власниками їх «грохнули», а

тепер ми всі повинні за це розраховуватися. Де колишні власники?
Чому не взяли їх за задницю і не
витрусили з них вкрадені гроші,
не знайшли підставні фірми, які
надавали кредити?» — обурювався Ляшко з трибуни ВР.
На його переконання, ніхто і
досі не притягнутий до відповідальності за вище перераховані злочини через те, що Гонтарева у змові
з олігархами. «Гонтарева розказувала, що олігархи Пінчук, Фірташ,
Коломойський набрали рефінансування для своїх банків і не повернули. Для чого вона надавала це рефінансування і яких вжила заходiв,
щоб повернути гроші? Нам розказують, що в бюджеті немає грошей
на зарплати, пенсії, безплатні ліки,
а Нацбанк роздає десятки мільярдів гривень рефінансування банкам
i дозволяє втекти за кордон із цими
грошима. Це корупція, за яку повинні відповідати і Гонтарева, і Порошенко, який тримав стільки часу
її на посаді», — підсумував парламентарiй. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
За тиждень суд ООН оголосить
вердикт у справі проти Росії

Гройсман не йтиме
на президентські вибори

19 квітня буде офіційно оприлюднене рішення Міжнародного суду ООН щодо
тимчасових (забезпечувальних) заходів
за позовом України до Російської Федерації через порушення нею двох конвенцій
ООН. Україна просить, щоби суд наклав
на РФ офіційну заборону на військову
підтримку бойовиків на Донбасі; наказав
відновити діяльність Меджлісу, припинити дискримінацію кримськотатарської та
української національних меншин у Криму тощо.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман
запевняє, що не збирається брати участі у
президентських виборах 2019 року.
Крім цього, Гройсман заявив, що в рамках пенсійної реформи буде підвищено пенсії
для 9 млн. пенсіонерів та скасовано оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Верховна Рада заслухає
голову НКРЕКП
Верховна Рада на поточному пленарному тижні розгляне кілька блоків питань: правової політики, аграрний, молодіжної політики і спорту, регламенту
та реформи парламенту, ЖКГ та енергетики, правоохоронної діяльності, а також екології, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. Спікер нагадав, що в
середу на 12:30 в Раду запрошений голова НКРЕКП Дмитро Вовк. У четвер парламент розгляне питання регламенту і реформи Верховної Ради. Іще депутати повернуться до законопроекту «Про ринок
електроенергії», який не змогли прийняти минулого тижня.

Справу Шокіна розглядатимуть
20 квітня
Вищий адміністративний суд України переніс на 20 квітня розгляд позову колишнього Генерального прокурора Віктора Шокіна щодо поновлення його на посаді. Таке рішення колегія суддів ухвалила 10 квітня через відсутність на судовому засіданні Шокіна
і його представників. Нагадаємо, що екс-голова ГПУ Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й
скасувати рішення щодо його звільнення, а
також поновити його на посаді Генпрокурора. Відповідачами у справі вказані Президент
Петро Порошенко і Верховна Рада України. У
березні 2016 року Верховна Рада схвалила
звільнення Шокіна, а 3 квітня Президент Порошенко звільнив його з посади Генпрокурора. Відповідно до чинного законодавства, Генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради Президентом України. ■

Зайвий раз переконуєшся у
тому, що українська політика — річ і непередбачувана,
і дуже стрімка. Ще недавно з
приводу дострокових парламентських та президентських
виборів Петро Порошенко
висловився гранично чітко: він
не допустить їх проведення.
Але ось у відставку йде людина з його близького оточення
— Валерія Гонтарева. Крісло
очільника Нацбанку таким чином лишається вакантним, і
на нього, як кажуть, з-поміж
інших кандидатів може претендувати і екс-Прем’єр Арсеній Яценюк. Чи означатиме
таке гіпотетичне призначення
укріплення зв’язків між Блоком Порошенка та «Народним
фронтом»? Напевно, що так.
Але що далі? Штучне підтримання напівмертвої коаліції,
кістяк якої складають ці дві
фракції? Чи — навпаки —
розвал парламенту і підготовка до нових виборів, під час
яких крісло глави НБУ відіграє
роль «відступного»? Поки що
сказати складно, але слово
«вибори» цієї весни квітне
скрізь — замість знаменитих
київських каштанів, які тільки
надимають свої бруньки.

Про батьків-засновників
Тим часом ознакою виборів
в Україні завжди був сплеск
партійного будівництва. Останні новини з цієї царини
торкаються партії «Основа»,
заснованої Сергієм Тарутою.
Інформація про те, що екс-голова Донецької ОДА планує
запустити власний політпроект, з’явилися ще в 2015 році.
Втім протягом тривалого часу
колишній співвласник «Індустріального союзу Донбасу» не давав ніяких коментарів з цього приводу. Таємне
стало явним минулого тижня, коли про старт політичної
сили було оголошено офіційно. За словами Тарути, його
партія буде «перш за все ідеологічною» і не виступатиме як
його приватний проект.
Що стосується ідеології, то для свого дітища Тарута обрав консервативний напрям. «Партія буде побудована на ідеологічних принципах
консерватизму — це республіканська партія з головною цінністю — людиною... Республіканська ідеологія базується на
підвищеній обороноздатності,
збільшенні витрат на захист,
дозволяє носити зброю... Вона
розрахована на розвиток середнього класу населення», —
прокоментував Тарута. Загальні фрази традиційно приховують відповіді на більш інтригуючі запитання, наприклад, хто
і як фінансуватиме «Основу»?
За пару місяців перед її
стартом ЗМІ писали про те, що
разом із Тарутою нову політичну партію планують запускати засновник ТМ «Моршинська», колишній «губернатор»
Львівської області Микола
Кміть та голова правління аграрної корпорації «Сварог
Вест Груп» Андрій Гордійчук.
Останній, до речі, ще до кінця минулого року брав участь
в Аграрній партії України, але
нібито посварився з керівництвом АПУ. А офіційним головою «Основи» є Андрій Ніколаєнко, відомий тим, що взимку 2014 року, в розпал Майда-

Юлія Тимошенко
голова партії «Батьківщина»

■ ПАРТАКТИВ

«Основа» основ
Олігарх Тарута обзавівся власною партією.
Чи означає це, що незабаром — вибори?

❙ Лідер «Основи» обіцяє всіх
❙ озброїти та підвищити
❙ обороноздатність країни.
ну, тодішній Президент Віктор
Янукович призначив його головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Цікаво й те, що у Верховній Раді VI скликання Ніколаєнко був помічником-консультантом нардепа від Партії регіонів Сергія Ларіна,
який пізніше став «губернатором» Кіровоградської області, а потім доріс до заступника
глави адміністрації президента Януковича. Після перемоги Революції гідності Ніколаєнко хоч і був звільнений,
але швидко опинився в кріслі
першого заступника голови
Донецької ОДА Сергія Тарути, з яким і звільнився у вересні 2014 року.

Партія Донбасу
Окрім питання складу партії, другий важливий момент
завжди торкається того прошарку електорату, якому адресовані її основні меседжі.
Отже, задля якого саме «середнього класу» створено «Основу»? Голова Інституту публічної політики та консалтингу «Інпол» Сергій Биков
вважає, що політичний проект Тарути може бути «націлений на залучення електоральних симпатій тих виборців, які, по-перше, не згодні з
«Опоблоком», а по-друге, це
електорат, який не голосуватиме за партії Порошенка і Тимошенко. Якраз на цей електоральний сегмент орієнтований проект Тарути».
Але створення персональної партії під конкретну лю-

дину — річ для українських
олігархів не надто типова. В
більшості випадків вони розкладають яйця в різні політичні кошики, щоб при будьякому розкладі не залишитися без політичного лобі. Однак
досвід створення олігархічних
партій є вже в постмайданний
час. Досвід цей, щоправда,
не дуже успішний, хоча і про
повний провал тут говорити
не доводиться. Йдеться про
«УКРОП» Ігоря Коломойського, котрий не цілком впорався
з поставленими перед ним завданнями.
Що ж стосується Тарути, то він, швидше за все, не
знайшов у чинному політикумі того, хто міг би ефективно просувати його бізнес-інтереси, і це змушує його робити
все самому. «Тарута — засновник однієї з найбільших донецьких фінансово-промислових груп, який, можливо, певним чином втратив якісь позиції на рівні СКМ, проте все ще
залишається в лідерах», — говорить Сергій Биков.
А тим часом інший колишній «губернатор» — Міхеїл Саакашвілі — також активно
презентує свою власну політичну структуру. Його «Рух
нових сил» обіцяє «велике
об’єднання» з партіями «Хвиля», «ДемАльянс», «Воля», а
також деякими іншими. Все
це Саакашвілі робить не просто задля реалізації лідерських
амбіцій, його мета — влада, а
інструментом її досягнення є,
природно, парламентські вибори. «Думаю, в Україні події
розвиватимуться дуже швидко, і в цьому році все закінчиться виборами», — прогнозує колишній керівник Одеської ОДА. Нескладно припустити, що Сергій Тарута з цим
цілковито згодний, адже інакше втрачається сенс у теперішньому партійному «пожвавленні». Всі старі та нові партійні лідери мріють розділити шкуру невбитого ведмедя
— останнього лишилося тільки заарканити. ■

■ ДО РЕЧІ
Соціологи з компанії Active Group провели опитування, щоб з’ясувати,
хто з українських політиків і політичних сил має найбільшу підтримку громадян. Респондентам пропонувалося відповісти на запитання: «За кого б
ви голосували, якби вибори Президента України проходили в середині березня?» Лідером політичних уподобань виявилася Юлія Тимошенко, глава
партії «Батьківщина», її кандидатуру підтримали б 14,7% опитаних. Друге
місце — за чинним Президентом України Петром Порошенко (12,5%). За
Вадима Рабиновича віддали б свої голоси 8,9% опитаних. Четверте і п’яте
місця дісталися Олегу Ляшку (8,5%) і Юрію Бойку (8,2%).
Анатолій Гриценко (7,2%) і Андрій Садовий (6,2%) теж виявилися досить популярними політиками. Решта кандидатів не набрали й 5% голосів.
Що ж стосується підтримки політичних партій, то їхній рейтинг свідчить,
що давно присутні в країні політсили втрачають підтримку соціуму, а популярність нових політичних проектів зростає. Так, згідно з результатами опитування, більшість виборців підтримали б Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (15,9% респондентів). Друге місце, як і в президентському рейтингу, займає «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (11,0%). Партія «За
життя» (10,4%) і «Опозиційний блок» (10,1%) посіли третє і четверте місця,
відповідно. За ними слідують Радикальна партія Олега Ляшка (8,9%) і партія «Громадянська позиція» (7,4%). Тим часом подолати 5-відсотковий бар’єр
на виборах до Верховної Ради, можливо, було б під силу Всеукраїнському
об’єднанню «Свобода» (4,4%) і Національному руху «Державницька ініціатива Яроша» (3,0%). 11,8% респондентів з відповіддю не визначилися.
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■ РАЗОМ

Пам’ять перед
Великоднем
Історики, громадські й церковні діячі закликають українців
упорядкувати перед Паскою братські могили загиблих
у час Голодомору

«Та хто там буде його впорядковувати...» — свідок Голодомору Іван Лахманюк
вказує на занедбане місце поховання 1932-33 років у його селі Синюхи на Кіровоградщині. Таких поховань в Україні тисячі. Ініціатори проекту закликають місцеві громади впорядкувати ці місця пам’яті, віддавши шану померлим і відновивши суспільну відповідальність та ініціативність живих.

❙ Фото Романа ВОРОНЕЗЬКОГО.
■ ВАРТО ЗНАТИ

Програму «Голодомор: Пам’ять в ім’я майбуття» і проект у її рамках —
«Місця масових поховань, пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору
1932—1933 років» ініціював та реалізовує Український науково-дослідний та
освітній центр вивчення Голодомору в тісній співпраці з Українським інститутом національної пам’яті, Інститутом історії України НАН України, Українським
науково-освітнім консорціумом вивчення Голодомору Канадського інституту
українських студій Альбертського університету, за підтримки Всеукраїнської
ради церков і релігійних організацій. Програма передбачає низку наукових,
просвітницьких та соціальних проектів, спрямованих на збереження пам’яті
про Голодомор — геноцид українського народу та на формування в української молоді поваги до головного права людини — на життя, готовності боронити це право.

❙ Організатори та партнери програми «Голодомор: Пам’ять в ім’я майбуття» на прес-конференції в агентстві
❙ «Укрінформ».
■ ДО РЕЧІ

Ярослава МУЗИЧЕНКО

Напередодні Великодня, коли в Україні є традиція впорядковувати
могили родичів, ініціатори гуманітарно-просвітницької програми
«Голодомор: Пам’ять в ім’я майбуття» звертаються до громадськості з проханням: впорядковуючи могили рідних, не забувати і
про могили тих, у кого не лишилося нащадків, хто стали жертвами
Голодомору та інших злочинів комуністичного режиму. У рамках
цієї програми започатковано суспільно вагомий проект «Місця
масових поховань, пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору 1932—1933 років». Організатори закликають громадськість
доглянути місця масових поховань жертв трагедії та допомогти у
створенні їх якнайповнішого анотованого електронного реєстру.

Згадати — поки можливо
«Перший проект цієї масштабної програми націлений на
виявлення ще невідомих масових поховань жертв Голодомору, їх упорядкування та меморіалізацію. Це надзвичайно
важливо в моральному плані,
адже в умовах Голодомору,
коли руйнувалися церковні інституції, знесилені люди не мали
фізичних можливостей ховати
своїх рідних із дотриманням
релігійних обрядів», — каже
директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC inUkraine), докторка
історичних наук Людмила Гриневич. Вона нагадала, що жертвами геноциду стали понад
4 мільйони людей. В абсолютній більшості це були українці,
але також були німці, євреї, поляки, представники інших етносів. На початку 1930-х років
уся підрадянська Україна вкрилася братськими могилами. Радянська влада протягом десятиліть намагалася приховати ці
злочини і робила все, щоб витіснити з пам’яті людей ці події. А
в 1960 роки, після того як ХХ
з’їзд Компартії засудив «культ
Сталіна», відбулася чергова наруга над народом: уся Україна вкрилася пам’ятниками так
званим репресованим радянським діячам — Чубарю, Постишеву, Петровському та іншим.
Але ж саме вони, як виконавці,
несли пряму відповідальність
за організацію голоду в Україні.
Сьогодні майже всі пам’ятники

цим особам уже демонтовано.
Людмила Гриневич зазначає, що завдяки зусиллям ентузіастів та органів місцевої влади в Україні вже встановлено понад 7 тисяч різних
пам’ятників і пам’ятних знаків. Лише під час провадження кримінальної справи СБУ
виявила 857 масових поховань
жертв голоду. Проте величезна
кількість таких поховань залишаються невідомими, отже, й
невпорядкованими. «Наш громадянський обов’язок — виправити цю ситуацію і зробити все
можливе, щоб справедливість
була відновлена», — підсумовує
директорка HRECinUkraine.
Координатори проекту HREC
inUkraine «Місця масових поховань, пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору 1932—
1933 років», кандидати історичних наук Леся Онишко та Віталій
Огієнко розповіли «УМ» про деталі проекту. Його ідея передусім
у тому, щоб зібрати якнайповнішу інформацію про місця масових поховань та впорядкувати їх. На найближчий рік заплановано створення максимально
повного електронного анотованого реєстру масових поховань,
пам’ятників і пам’ятних знаків.
Надалі — розроблення 3D-мапи,
у якій буде закладена інформація
про місця поховань та пам’ятні
знаки. У довготривалій перспективі — наповнення інтерактивної платформи, де поряд iз документальною інформацією будуть
вміщені аудіо- та відеосвідчення.
Усе це використовуватиметься в

Заступник голови Українського
інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук Володимир
Тиліщак інформує, що в Україні пошанування жертв Голодомору розпочалося вже в 1933 році. Є документи, донесення НКВС, що в селах
Вінниччини у грудні 1933-го відбувалися панахиди за померлими від
голоду. За роки незалежності в Україні чимало зроблено для вшанування жертв цього злочину. Це тисячі пам’ятників і пам’ятних знаків.
Перші пам’ятники були встановлені
ще наприкінці 1980-х років.
наукових, просвітницьких та освітніх цілях.

Сила громад
«Ми починаємо наш проект
не на порожньому місці, — розповідає Леся Онишко. —Коли
стало можливим, родичі загиблих, ентузіасти, краєзнавці
взялися за впорядкування індивідуальних і братських могил. І за дуже короткий період
часу з’явився величезний масив меморіальної топографії
Голодомору. Серйозну ілюстративну базу про місця поховань та пам’ятні знаки свого
часу зібрали активісти на місцях. Співробітники Українського інституту національної
пам’яті, як наші партнери, передали її в Український науково-дослідний та освітній центр
iз вивчення Голодомору». Сьогодні кожен житель України
може підтримати цю ініціативу. На думку ініціаторів проекту, це, у свою чергу, сприятиме
самоорганізації громад, відновленню суспільної відповідальності, розвитку громадянського
суспільства в цілому в Україні,
спонукатиме нас долати наслідки травм, завданих геноцидом.
«Виявлення місць масових поховань та увічнення пам’яті —
це, можливо, той рецепт, який
допоможе нам подолати привиди минулого», — підсумовує дослідниця.

Віталій Огієнко пояснив,
яким саме буде електронний
анотований реєстр. Він наповнюватиметься інформацією
за спеціальною структурою
у двох напрямках — про місце поховання і про пам’ятник
або пам’ятний знак. Передбачається, що цей електронний
реєстр iз часом буде доповнений іншими джерелами, які
стосуються голоду, геноциду в цьому конкретному населеному пункті. Приміром,
документами, публікаціями,
фото-, відео-свідченнями та
інформацією про те, як у цьому місті чи селі вшановують
пам’ять жертв Голодомору.
«Це проект і науковий, і соціальний, — каже «УМ» координатор проекту. —Його
мета — залучити в свою орбіту дуже багатьох людей. Якщо
громади відчують, що історія
Голодомору є, власне, їхньою
історією, якщо вони усвідомлять що ця пам’ять є частиною пам’яті їхньої спільноти,
то вони самі стануть опікуватися цими могилами. І, таким
чином, ставатимуть сильнішими».

Знати і жити
До справи пошуку і впорядкування місць масових поховань
загиблих у час Голодомору долучаються церкви різних деномінацій, люди різних віросповідань.
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ Київського патріархату Євстратій (Зоря) від
імені Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій закликає усіх свідків Голодомору
та тих, хто знає про місця масових захоронень зі слів свідків,
повідомляти про це релігійні
громади, органи місцевого самоврядування або безпосередньо
контактувати з організаторами
проекту, щоб усі місця поховання були виявлені та упорядковані. «Живі свідки Голодомору
— це люди вже дуже похилого віку, але можуть пам’ятати і
знати місця, де відбувалося поховання жертв, — нагадує владика Євстратій. — Якщо кожен священнослужитель, на-

ставник, проповідник повідомить своїй релігійній громаді
про цю ініціативу, то відгукнуться люди, які знають про
такі невпорядковані місця поховань».
Громадський діяч, колишній політв’язень, виконавчий співпрезидент Асоціації
єврейських організацій і громад (Ваад) України Йосиф Зісельс зазначає, що культура
пам’яті має формуватися свідомо, виходячи з потреб суспільства. «На жаль, ми, дисиденти
70 — 80-х років, не змогли організувати суд над комунізмом,
де одним із найстрашніших злочинів є Голодомор, — каже громадський діяч. — На той час
було мало свідчень і дуже мало
сил для цього. І це є причиною
того, що досі цей злочин не звучить так, як він має звучати для
всього людства». Йосиф Зісельс
переконаний, що історія Голодомору має бути якнайповніше
досліджена, місця пам’яті впорядковані, а організатори й виконавці злочину — названі й засуджені.
Пан Йосиф розповідає, що
10 років тому, коли тема Голодомору вперше була піднята на достатній рівень вивчення і вшанування, стало помітно, як це позитивно впливає на
становлення української ідентичності, національної самосвідомості. Але водночас культивування трагедії та її жертв
має певні небезпеки. «Культура пам’яті — непроста річ. Народи, які проживають у Східній
Європі — поляки, литовці, білоруси, євреї, що проживають серед них, за сотні років трагедій,
що відбулися з ними, вибудовують певний комплекс віктимності. Починають вважати себе
народами-жертвами, — зазначає Йосиф Зісельс. — А коли народ зациклюється на сприйнятті себе як жертви, він уповільнює свій розвиток. Потрібно
позбавлятися від комплексу
жертви, і над цим повинні працювати і громадські діячі, і учителі. Україна має відштовхнутися від своїх трагедій і йти далі
в майбутнє». ■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

«Сільвера», 42-річного киянина
Івана Гришка, випадково побачив у метро: не впізнати колоритного козарлюгу в камуфляжі
й з оселедцем було неможливо
— звернув на нього увагу, ще
переглядаючи в iнтернеті численні відеоролики про блокаду
залізничного сполучення з ОРДЛО. Як з’ясувалося, Іван приїхав (буквально на тиждень)
до вагітної, на сьомому місяці,
дружини, аби покласти її на
«збереження». Адже дружині
якийсь дурень подзвонив і сказав: «Їх там постріляли!», маючи на увазі штурм силовиками
одного з редутів...

Донька врятувала
від неминучої смерті
■ Не помилюсь, припускаючи,
що ви активний учасник Майдану. Як потрапили на війну?
— Так, у буремні дні Майдану був бійцем 3-ї сотні самооборони... Також безпосередній учасник подій у Межигір’ї й під ВРУ.
А на війну пішов добровольцем, просто з Майдану, коли
хлопці збиралися по різних
підрозділах. Тоді й вирішив, що
моє місце «там»: треба було захистити країну. Вважав, як і багато інших побратимів, що мій
святий обов’язок — у цей важкий час для країни бути на передньому краї.
Потрапив у «Київську Русь»
— 25-й батальйон територіальної оборони Київської області.
У вересні 2014 року нас відправили на двотижневу навчальну
спецпрограму: вивчав протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра»
і став спеціалістом 3-го класу з
обслуговування й користування цією грізною зброєю (хоча до
цього в армії не служив). Одразу
по закінченні короткострокового вишколу потрапив у Донецьку область, у Дебальцеве, де весь
час, аж до січня 2015 року, й перебував.
До розмови долучається дружина, яку щойно Іван забрав
iз лікарні: «У Вані від першого шлюбу є десятирічний син.
У нас також народився хлопчик — йому зараз шiсть років, є
й дворічна донька, яку він дуже
чекав. Вона фактично врятувала
мого чоловіка... Я ось-ось мала
народжувати (за прогнозами лікарів, десь 19 січня 2015 року),
тож за тиждень і викликала чоловіка до себе, адже ще раніше
Іван пообіцяв, що обов’язково
буде поряд під час пологів. Тоді
у Дебальцевському котлі багато
хлопців із 25-ки полягло...»
— За той час, що ми «там»
перебували, а це чотири місяці, у складі 25-го батальйону,
загинуло, лише за офіційною
версією, 45 хлопців, й у 3-4 рази
більше було поранено (і це ще
до Дебальцевського котла), —
продовжує Іван. —Але ми вважаємо, що реальні втрати набагато більші. Нас у батальйоні
було понад 700 хлопців iз Майдану, й багато хто один одного
не знав особисто. Але ж обличчя
запам’ятовувалися, і от бачиш,
що була людина, а через якийсь
час її вже немає, й що з нею сталося — невідомо, й так було постійно...

«Передній край зараз у нас
тут — у тилу»
Демобілізувався 15 вересня
2015 року. Вважаю, що з «дембелем» країна поставилася до
добровольців дуже непорядно.
Та й узагалі наші можновладці
намагалися знівелювати добровольчий рух. Адже батальйон
був наповнений вмотивованими
хлопцями, котрі не за гроші, не

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Влада від початку блокади намагалася
зробити так, щоб ніхто нічого не зрозумів»
Торговельна блокада очима безпосереднього учасника
за УБД, а принципово захищали свою державу заради змін і
кращого майбутнього своїх дітей. Батальйон повністю був
добровольчим! Минув рік, і влада спромоглася якомога більше
добровольців звільнити з батальйону й наповнити людьми
без мотивації. Я й сам зіткнувся згодом із тим, що в армії багато людей, які зовсім не бажають там бути.
За великим рахунком, контрактники — це зовсім інші стимули й, відповідно, люди. Це не
ті, хто йде на передок, залишаючи вагітну дружину, дітей, бо
країна в небезпеці. Лише завдяки волонтерам і підтримці небайдужих людей ми вижили,
бо нас підтримували не лише
«там», а й у тилу — наші сім’ї.
■ Хоч якусь платню вам згодом давали?
— Так, незабаром почали отримувати щомісячне грошове
забезпечення у 4 000 гривень,
більше за увесь час перебування на війні я не отримував. Але
це було для мене непринципово,
картку залишив дружині.
■ Куди ви потрапили, повернувшись на передову, після народження донечки?
— Опинився з побратимами
в Луганській області, в місті Попасна. Там ми з хлопцями й утримували свої позиції аж до демобілізації у вересні 2015 року.
Траплялися періодичні мінометні обстріли, але порівняно
зі службою в Дебальцевому для
нас це був дитячий лепет...
■ Поранення за час служби
були?
— Мабуть, Бог мене береже
для дітей і для того, аби я вів боротьбу й надалі. Бо для себе прийняв принципове рішення: мій
святий обов’язок — боротися за
зміни на краще в країні. Чим,
по суті, займаюся й сьогодні.
■ Чим займалися після повернення з фронту й до блокади залізниці?
— Я один із засновників ГО
«Рада активістів Майдану». Демобілізувавшись, мав на меті
вирішити певні сімейні справи й невдовзі знову повернутися на фронт. Але, коли повернувся додому й побачив, що взагалі відбувається в країні, яке
ставлення до бійців, зробив висновок: передовий край зараз у
нас тут, у тилу. Ті хлопці, котрі
могли щось змінити, опинилися на фронті, багато з них загинули чи отримали каліцтва,
а у багатьох просто опустилися руки від зневіри. Тому й вирішив поки що не повертатися на фронт, тим більше що зараз там не так важко, як було в
перший рік війни. Якщо ж виникне гостра потреба, то одразу
зможу «розвернутися» й піти,
як у 2014 році.
Почав займатися політв’язнями. В нас на виду лише розмови про політв’язнів, котрих
утримує Росія й ОРДЛО, але чомусь замовчується той факт, що
їх вистачає й у нас. На сьогоднішній день заведено близько
10 тисяч кримінальних справ
на добровольців. Причому більша частина з них — практично
за те, що... вони пішли захищати свою Батьківщину. Бо ж
наше законодавство розрахова-

«Напад на 16-й редут
був підлим»

❙ Іван Гришко.
❙ Фото з власного архіву.
не в першу чергу на мирний час
(адже офіційно в нас війни немає). І «там» начебто ж теж громадяни України й вони також
уміють користуватися законами, знають свої права, тим паче
в них такий «порадник», як
Росія. Тому нічого дивного немає, що їхні родичі й самі вони
пишуть заяви, більше того, чимало суддів — живуть на «тій»
стороні, а сюди їздять працювати (і таких на Донбасі чимало).
Загалом нічого поганого
не хочу говорити про тих людей, що опинилися на окупованих територіях й вимушені там
жити, але впевнений у тому,
що якщо ти патріот своєї країни і вважаєш своєю державою
Україну, то повинен вести хоч
якусь боротьбу.

— Не просто нульова, вони
почали сміятися над нами; більше того, почали вкидати інформацію, що ми якісь там «фейкові барбоси», котрі вирішили
попіаритися: мовляв, трошки
«погавкають» і замовкнуть.
Тож вирішили, що повинні
виїхати туди: поїхало нас десь
півтора взводу (близько 40 осіб)
— це хлопці, котрі один одного
знали з батальйонів «Донбас»,
«Айдар» та інших підрозділів.
То була збірна «солянка». Почали з першого редуту в містечку Светлово, що на Луганщині,
поблизу Лисичанська.
■ Багато було таких редутів?
— Порахуємо в порядку виникнення: Светлово, другий
у Бахмуті, потім біля Костян-

«Ми спілкувалися з місцевим населенням,
допомагали, ділилися їжею. Якось підходить до
мене дівчинка років семи й каже: «Дядя, у меня к
вам очень серьёзный разговор! У вас нет баночки
сгущёнки?»
«Ми самі ж фінансуємо цю
війну проти себе»
■
Яким чином виникла
ідея блокування залізничного транспорту на підступах до
ОРДЛО?
— Між нами, ветеранами,
почастішали розмови про те,
що вугілля вугіллям, але ж іде
торгівля з окупантами в набагато більших масштабах. Ми їдемо туди воювати й захищати державу, а наші дружини, розраховуючись за компослуги, фактично платять за ті снаряди,
що летять у нас. Ми зрозуміли,
що самі ж фінансуємо цю війну проти себе, й це жахливо, бо
щодня гинуть хлопці.
Ми ухвалили між собою рішення, що зобов’язані блокувати ці торговельні сполучення. Повідомили керівництво залізниці та владу, що ця торгівля є неприпустимою та має бути
припинена негайно. Попередили ще за два місяці до початку
блокади 25 січня.
■ Якою була реакція влади,
нульова?

тинівки ім. 16-го батальйону
(на який було здійснено напад),
наступні поставили в Яготині,
під Маріуполем і в Харківській області (на який напали за
тиждень до розгрому 16-го редуту). Ті редути, які влада руками силовиків зруйнувала,
будемо відновлювати, хоч наші
керманичі й оголосили про початок офіційної блокади (Президент Порошенко підписав
15 березня указ про тимчасове припинення переміщення
вантажів через лінію зіткнення з ОРДЛО. — Ред.), але віри
до них немає, бо обіцяли вони
вже багато чого, але чи виконали?!
Ми впевнені, що наш обов’язок — контролювати сказане
Президентом, і якщо хтось погано буде виконувати його накази,
то ми допоможемо. Наразі десь
2-3 роти наших бійців перебувають на постійному чергуванні.
Ротація відбувається повсякчас: хтось на два-три дні приїде,
а хтось на кілька тижнів. Люди
їдуть з усієї України.

■ Як місцеві ставляться до
блокування: лають чи допомагають?
— Лаяти не лають, допомагати — допомагають, але є й
такі, хто виконує певні замовлення. От, наприклад, залізничників примушують протестувати, а попередньо їх «підготували», сказавши щось на
кшталт: «Це через них ви не отримуєте зарплати. Сьогодні можете не йти на роботу, а підете
проти них піднімати шум. А не
зробите цього — втратите роботу». Коли ті нещасні люди приходили, то їм і сказати нам не
було що. Вони трохи постояли,
а коли побачили, що їхні «головнокомандуючі» пішли, то й
собі швиденько розійшлися.
У Бахмуті, я певний час командував редутом, то там чимало місцевих хлопців — зі
Слов’янська, з Бахмута, з навколишніх містечок — підтримували нас, як могли: дровами, їжею, у побутовому плані
(помитися, попрати), приймали
й доглядали наших поранених.
Адже після першого зіткнення
на 16-му редуті в нас було троє
поранених: в одного зламана
нога, в іншого хлопця — голова
дуже розбита, а третій — отримав поранення ножем у стегно.
Наші хлопці лише захищалися
від нападників, довелося навіть
бензопилкою не підпускати до
себе.
Узагалі напад на 16-й редут
був дуже підлим. Бо спочатку
приїхала на БТРі та «Когуарі»
СБУ в повній амуніції з камерами на шоломах, ще й увімкнули
спецтехніку, вимкнувши весь
мобільний зв’язок та iнтернет.
Чемно прийшли до нас і сказали, що вони без провокацій, а
лише «відпрацьовують» ворожі
ДРГ. Я їх запевнив, що ми готові до співпраці й покажемо всі
документи, які засвідчують особу, а також надамо можливість
оглянути намети й усе навколо,
аби вони впевнилися, що тут перебувають лише українські патріоти. Тобто ніяких перепон ми
не ставили — навпаки, хотіли,
аби вони впевнилися, що ми є
їхньою підтримкою й братами.
І ми повністю «відзвітувалися»: перевірена й переписана була кожна людина, показали намети. До речі, серед
нас були волонтери iз зареєстрованою мисливською зброєю.
Вони поверталися зі сходу (возили нашим військовим допомогу), і на добу в нас затрималися. Вони мали всі дозвільні
документи, більше того, коли
вони в’їжджали й виїздили з
зони АТО, в них на різних блокпостах усе було перевірено неодноразово. Та ще й експертиза зброї була проведена. Але,
коли СБУшники все перерахували й перевірили, то старший
відкликав мене й сказав: «У
мене окрема до вас розмова»,
так, мовляв, і так, на нас тиснуть зверху, давайте ми напишемо зобов’язання-розписки,
оформимо все належним чином
і ви здасте зброю на відповідальне зберігання. Я йому кажу:
«Друже, в мене зустрічна пропозиція: хлопці-волонтери сьо-
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годні їдуть додому, і вони були б уже в
дорозі, але затрималися тут лише через вашу перевірку. Нехай вони сідають в свої авто й їдуть далі. А ми, як
були без зброї, так без неї й лишаємося». На що спочатку він погодився,
але після того, як комусь «наверх» доповів, прийшла якась людина у штатському (яка не була присутня під час
перевірок). Вони десь ходили й розмовляли, мабуть, сперечалися, бо командир СБУшників, швидше за все,
не хотів брати участі в розгоні редута.
Тим паче що вiд самого початку він запевняв: ніяких провокацій не буде...
Згодом цей у штатському почав наїзди на мене щодо здачі волонтерської
зброї, а я, у свою чергу, почав вимагати пояснень, на якій підставі ці вимоги, якими законами керуєтеся...
Невдовзі СБУ агресивно «знімається», я здогадався: має щось бути. І рівно через п’ять хвилин на повній швидкості на територію наметового містечка влітають дві військові вантажівки,
вискакують озброєні люди у формі
поліції, відкривають стрільбу поверх
голів. Серед нас були немолоді жінки,
й коли почався штурм, сказав їм, аби
бігли на станцію. Та коли вони побігли, то по периметру редуту почали підніматися снайпери у «кікіморах», які,
мабуть, не одну годину пролежали, й
клали жінок обличчям у землю...

«Украли навіть бойові медалі»
— Нас побили, закували в кайданки всіх — 43 особи закинули у вантажівки й повезли до міста Торецьк. Там
нас поділили на групи по п’ять-сім чоловік i розвезли по містечках, що розташовані навколо, а це: Костянтинівка, Бахмут, Покровське й інші. Там
нас десяток разів обшуковували, фотографували, повідбирали телефони
— покрали звідти інформацію, а потім
усе постирали. Усі наші особисті речі,
які залишалися в наметах, зникли,
зокрема мої медалі: «Учасника бойових дій», відзнака 25-го батальйону
«Київська Русь» за виконання бойового завдання, «Медаль за жертовність
та любов до України»... Пропала й військова форма, сумка, рюкзак iз речами й гроші. Люди бачили, що все з наметів завантажили поліцейські у вантажівку й вивезли в невідомому напрямку.
У райвідділках з нами проводили
допити за участю СБУ. Знайшли серед нас одного негідника, натиснули
на нього, підказали, що говорити, й це
потім з’явилося в iнтернеті: нiбито нам
платили за день по 400 грн... Оскільки «компромату» не вистачало, ще й
«нарізку» зробили з його допиту.
Нам усім повидавали повістки, вивезли за межі населених пунктів — у
поля, і ми не могли заїхати ні в яке
містечко Донбасу: нас зупиняли на
блокпостах і не впускали в населений
пункт. Хоча в нас були й документи,
й повістки. Через це я на допит так і
не потрапив. Свавілля тривало навіть
після того, як на цей блокпост, аби виручити нас, приїхали нардепи (Семенченко, Пастух, Парасюк) i вимагали не
порушувати закони. У мене є запис, як
на блокпосту поблизу Костянтинівки
силовики стріляли поверх нас, хоча ми
тримали в руках свої документи. Таке
ставлення обурювало, то була антиукраїнська поведінка.
На жаль, влада вiд самого початку
блокади намагалася зробити так, щоб
ніхто нічого не зрозумів. А коли побачили, що замовчувати цей процес не
виходить, то почали поливати нас брудом. Але ж на редутах зібралися принципові й порядні люди. У нас був сухий закон, так, як це було під час Майдану. Був порядок. Ми спілкувалися з
місцевим населенням, допомагали їм,
ділилися їжею. Там же й діти живуть
впроголодь. Якось підходить до мене
дівчинка років семи й каже: «Дядя, у
меня к вам очень серьёзный разговор!
У вас нет баночки сгущёнки?».
Крім того, ми проводили зустрічі з
місцевими, роз’яснюючи їм ситуацію
й необхідність блокування залізниці.
І за це з нас зробили мало не злочинців... ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Нижче позначки «27»
Під впливом третього траншу МВФ гривня почала укріплюватися, влада готується
отримати четвертий, але не раніше, ніж розблокує приватизацію, запустить
пенсійну реформу і дозволить продавати землю
■ ОЦІНКИ
Не всі поради однаково корисні

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Українські та міжнародні політики тим часом намагаються згадати, що далеко не всі проекти у різних країнах, кому допомагав Фонд,
були успішними. Фразу «Україна сидить на голці МВФ», днями повторив екс-член ради Національного банку Грузії Арчил Мамателашвілі. «Є
країни, у яких політика МВФ доволі неефективно вплинула на економіку. Адже Фонд зазвичай
пропонує певні обмеження, іноді вони працюють, а іноді, навпаки, затримують зростання економіки», — сказав він.

Зарахований у золотовалютні запаси
України черговий транш Міжнародного
валютного фонду вже виявив вплив на
нашу національну валюту. Гривня почала дорожчати. Так, станом на вчорашній
день Нацбанк зміцнив курс гривні на
4 копійки — до 26,93 гривні за долар.
Вчорашні події на міжбанку показали,
що це — тренд.

Гривня дорожчає…
Так, вранці котирування на міжбанківському валютному ринку становили 26,85-26,89 гривні за долар. За
один євро давали 28,42-28,47 гривні.
Міністр фінансів Олександр Данилюк
вважає, що після отримання траншу
гривня має продовжити укріплюватися. «Отримання траншу, який іде у резерви Національного банку, укріплює
національну валюту. Це позитивно для
валюти, це позитивно для економіки»,
— сказав чиновник, додавши, що Україна не буде «відпрацьовувати» кредити МВФ. «Ми сьогодні займаємося конфігурацією економіки, впроваджуємо
принципові реформи, що зробить нашу
економіку сильнішою. І після цього ми
мусимо повернути цей кредит — і все!»
— додав він.
Незалежні аналітики назагал погоджуються із представником Мінфіну.
«Укріплення гривні порівняно з минулим тижнем трохи уповільнилося, втім
варто відзначити, що на повідомлення
про відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої з посади ринок не відреагував узагалі, — сказав старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — За минулий тиждень офіційний курс долара
США, що його встановлює НБУ, знизився з 27,02 до 26,97 грн., або на 0,2%».
За словами експерта, середньозважений курс долара на міжбанку знизився
з 27,02 до 26,95, або на 0,3%. «Середні
курси купівлі і продажу долара на готівковому ринку в банках скоротилися за
тиждень із 26,82/27,08 до 26,76/27,02
грн. за долар. Таким чином, як купівля, так і продаж знизилися на 0,2%,
при цьому спред між середньою вартістю продажу і купівлі зберігається на рівні 1%», — додав він.
На думку Іосуба, той факт, що ринок
ніяк не відреагував на новину про відставку Валерії Гонтаревої, свідчить про
те, що ця подія була очікуваною. «Співвідношення попиту і пропозиції під дією
фундаментальних факторів збереглося у
вигляді незначного перевищення пропозиції іноземної валюти, що й спричинило продовження «повзучого» укріплення гривні», — резюмував він.
Надалі ж, як вважають в «Альпарі»,
плавне укріплення гривні збережеться.
До початку Пасхальних свят офіційний
курс долара, що його встановлює НБУ,
і долар на міжбанківському ринку знизяться до 26,9 гривні. В обмінних пунктах «зелений» продаватимуть за 27 гривень, а купуватимуть за 26,7 грн.

Не такий страшний Меморандум,
як його малюють
Тим часом наша країна готується до
чергового траншу від нашого головного донора. Вчора стало відомо, що місія
Міжнародного валютного фонду для четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF може розпочати роботу в Києві у травні. За словами
заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, сьогодні
у нашій державі працює технічна місія
МВФ, а у травні очікується приїзд місії,
що має повноваження переглядати програму. Результатом її роботи може ста-

❙ МВФ хоча й не впливає на курс гривні,
❙ але наша валюта після отримання
❙ чергового траншу зазвичай дорожчає.
❙ Фото Наталії ЮЩЕНКО.
ти надання четвертого траншу кредиту
«стенд-бай».
Аналітики ж, проаналізувавши
двосторонній меморандум між Україною та МВФ, що дозволив нам отримати третій транш, не побачили у ньому тих самих страшилок, якими лякали політики. Так, головними пунктами
є зобов’язання НБУ збільшити золотовалютні резерви, одночасно з валютною
лібералізацією. Також пункт, що до початку серпня всі банки мають мати статутний капітал не менше 200 млн. грн.
Фінустанови, які цього не зроблять,
НБУ має вивести з ринку. Пункт номер
три: Кабмін має скоригувати пункт прожиткового мінімуму з урахуванням інфляції у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати до 3200 грн.
Також до кінця року планується на

4% скоротити штат у бюджетних установах (за винятком військових). До кінця року скоротять 5% зайнятих у державному секторі. Також до кінця року
Кабмін повинен мати єдиний банк усіх
отримувачів соціальної допомоги. З 1
квітня КМУ кожні півроку коригуватиме ціну газу внутрішнього видобутку. До кінця року — обов’язкова приватизація шести головних об’єктів: ОПЗ,
«Центренерго» та ще чотирьох обленерго. МВФ не побачив трагедії від впливу
блокади ОРДЛО на економіку України.
Але найцікавіші події відбуватимуться вже навесні. Так, до кінця квітня
Верховна Рада має схвалити концепцію
пенсійної реформи. Часу на ухвалення
непопулярних рішень обмаль, вже після пасхальних свят від нас очікуватимуть результат. Але найгостріші події
відбуватимуться у травні. Саме до кінця цього місяця Верховна Рада має проголосувати закон про ринок землі. Той
самий, проти якого так активно виступають політики-популісти, нарощуючи
свій рейтинг.
Також до кінця травня мають бути
суттєво розширені повноваження НАБУ.
Відомство має отримати дозвіл на прослуховування. Це ще один важливий
«маяк» для програми співпраці з МВФ.
Адже недаремно, коментуючи надання
Україні чергового траншу, заступник директора-розпорядника Фонду Девід Ліптон доволі жорстко сказав про рівень корупції в Україні. Мовляв, незважаючи на
створення антикорупційних інститутів,
про результати цієї боротьби наразі вести мову не доводиться.
МВФ також переглянув наші макроекономічні показники. Через блокаду окупованих районів Донецької і Луганської областей Фонд знизив свій прогноз зростання ВВП в Україні у нинішньому році з 2,9 до 2%. Натомість
поліпшив його на наступний рік: із 3
до 3,1%. Прогноз інфляції, втім, залишився незмінним. Схожих прогнозів, до
речі, дотримується й НБУ. ■

■ З ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
25 років з МВФ
Україна днями відзначає круглу дату: двадцять п’яту річницю, відколи ми почали працювати з Міжнародним валютним фондом. Трапилося це в 1992 році, коли парламент ухвалив закон «Про вступ України
до МВФ». За цей час ми отримали допомогу на суму 31,3 млрд. доларів. Сам Фонд було створено одразу
після завершення Другої світової війни, — в 1945 році рішенням валютно-фінансової конференції ООН.
Україна ніколи не отримувала більше трьох траншів у рамках однієї програми. Причини: Київ не виконував
узятих на себе зобов’язань або ж ситуація поліпшувалася і відпадала гостра потреба у такому фінансуванні.
Перша програма на початку 1995 року передбачала отримання 763 млн. доларів на перехід від планової економіки до ринкової. Її виконання дозволило зменшити інфляцію, збільшити експорт, стабілізувати
обмінний курс. Закінчилася програма у 1998 році.
Під час кризи 1998 року уряд домовився про нову програму на суму 2,2 млрд. доларів в обмін на
обіцянку за три роки провести пакет реформ.
У березні 2004 року було ухвалено нову програму, на суму 605 мільйонів доларів. Через рік програму
закрили, хоча грошей ми не отримали.
У листопаді 2008 року ми підписали угоду на 16,4 млрд. доларів. Угода була розрахована на 15 років.
Ми встигли отримати близько 10 млрд., і через рік програма була закрита.
У 2010 році ми домовилися про 15,15 млрд. доларів на 2,5 року. Уряд отримав два транші: 1,89 і 1,5
млрд. гривень. І цю програму також закрили.
Програма, затверджена 30 квітня 2014 року, передбачає 17,01 млрд. доларів і розрахована на два
роки. Закрили її влітку того року після отримання двох траншів на суму 4,3 млрд. доларів.
Нова програма на 17,516 млрд. доларів була затверджена 11 березня 2015 року. Черговий, третій,
транш із неї було отримано днями.
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ТАКІ СУСІДИ

«Найбільша провина за численні людські жертви на Донбасі лежить
на Путіні. Він заради гордині своєї продовжує примножувати зло».

Філарет
Патріарх Київський і всієї України-Русі

■ БОЖЕ Ж МІЙ!
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, заступник голови «Спілки офіцерів України»

За висновками експертів Західної Європи у галузі психології,
психіатрії, фізіології і фізіономістики, президент Росії Володимир
Путін у дитинстві зазнав важкої психічної травми в результаті постійних моральних принижень, насильницьких знущань через його
фізичну слабкість і «карликовий» зріст (що, у свою чергу, призвело
до появи і розвитку синдрому Наполеона) та відсутність батьківської уваги і тепла через зайнятість на роботі (виховувала вулиця). У
Вищій школі КДБ, де навчався Путін, його за маленький зріст (162
см) кликали «недопалком», що дуже його пригнічувало.

Соціопат-шизофренік
Усе це, на думку фахівців,
сформувало в Путіна риси активного соціопата (різновид психопата з патологічною поведінкою),
який не має системи цінностей, а
до людського життя ставиться з
повною зневагою, навіть з огидою
і затятим цинізмом. Свою потребу Путін прагне задовольнити за
будь-яку ціну, хай навіть для досягнення своєї мети йому доведеться «піти по трупах», не визнаючи жодних законів. При цьому
Путін абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої
вчинки, оскільки в нього відсутня совість. Будь-який же докір iз
боку, будь-яка вказівка на помилковість дій Путіна, будь-яка критика чи засудження його дій — і
Путін «вибухає», впадаючи в стан
нестримної агресії, злості і гніву,
оскiльки вважає, що на карту
поставлено його виживання. Це
змушує Путіна діяти напролом,
як божевільного (недарма західні політики називають Путіна
«божевільний із ядерною кнопкою»). І чим далі прогресує це захворювання у Путіна, тим твердіше він переконується, що чинить
правильно. Путін усе частіше перебуває з оточуючими в стані непримиренної війни і все частіше
в нього виникає агресивний стан.
Путін позбавлений внутрішніх і
зовнішніх гальм, але вміє надягати маску доброчесності.
Історія знає безліч осiб, які
відносяться, як і Путін, до категорії соціопата. Наприклад, тирани Гітлер, Сталін, Калігула,
Нерон, серійні вбивці Чикатило,
Джон Вейн Гейсі, Джеффі Дамер.
Для злочинця-соціопата жертва
— це не людина в загальноприйнятому розумінні, а механізм,
засіб задоволення його потреби
— сексуальної, матеріальної, самоствердження, отримання абсолютної влади.
За висновками спеціалістів,
Путін має всі ознаки втрати почуття реальності, що може призвести до його непередбачуваних, украй небезпечних вчинків.
У Путіна все яскравіше проявляються ознаки синдрому hubris
syndrome — гіпертрофоване самолюбство, пов’язане з тим, що
Путін довгий час має абсолютну владу, а також явні ознаки
психічно хворого диктатора, з садистськими розладами здоров’я.
На думку фахівців, Путіна
вже не можна вилікувати від цієї
хвороби, оскільки він має патологічну жадобу влади і грошей та
постійне почуття страху за своє
життя на межі тваринного інстинкту самозбереження (що змусило Путіна, як Гітлера і Сталіна,
мати кількох двійників).
Російські світила в галузі
психіатрії і психології (яких я
знаю ще з радянських часів по
роботі) підтверджують діагноз
західних колег і доповнюють його
тим, що в поведінці Путіна вже є
всі ознаки шизофренії, які проявляються у:
1) «нестандартних, дивних

формах мислення і проведення
«своєрідних» логічних ланцюжків під час прийняття того чи іншого рішення»;
2) «змінах колірних пристрастей»;
3) «частій зміні настрою: сміх,
сльози, гнів і злість та крики на
підлеглих»;
4) «маячних ідеях»;
5)«підвищеній підозрілості»;
6) «манії переслідування і
страху смерті».
На думку психіатрів, у Путіна
яскраво проявляються дві форми
шизофренії:
1)депресивно-параноїдальна (постійні відчуття тривоги й
очікування поганих звісток або
подій) ;
2) циркулярна (Путін надто виділяє себе над оточуючими,
підкреслює свою винятковість та
унікальність, що вже є причиною
появи маячних ідей і конфліктних ситуацій не лише зі своїм оточенням і підлеглими, а й на міжнародному рівні — розв’язання
воєн).
На моє запитання, чому вони
не оприлюднюють свої медичні висновки щодо психологічного і психічного стану Путіна, щоб
усунути його з поста президента за станом здоров’я, адже його
поведінка може призвести до ще
трагічнiших наслідків, нiж війна
в Грузії, Україні, Сирії, відповідь
була одна: боїмося за своє життя
і життя рідних. Багато з тих, хто
знав про психічні вади Путіна і
його злочини, — мертві.
Після обрання Путіна втретє
президентом Росії колишній пре-

❙ Антихрист і слуга Диявола.

Антихрист і
Російське духовенство завжди вчило паству свою не пізнавати
і любити Бога, а лише боятися чортів, яких воно ж і розплодило
«альфа-самець». Вважає себе
посланцем небес — месія-рятівник православ’я і русского міра.

Манія величі
Експерти відзначають у
Путіна явні ознаки манії величі.
Щорічно шамани, чаклуни і церковники проводять на сакральних місцях відповідні ритуали,
щоб возвести Путіна в сан «Вселенського Володимира Великого — Володаря Світу».
У Росії Путіна представляють
як захисника «ісконно російських цінностей», яким протиставляють «загниваючий Захід».
Процвітаючі Америка та Євро-

За пророцтвом Ванги «карлика в Кремлі» приведуть
у кайданах і посадять у в’язницю».
зидент СРСР Михайло Горбачов
відзначив такі його риси характеру: «мстивість, злопам’ятство,
образливість», що, на думку Горбачова, є недопустимо для політика, який обiймає такий високий пост.
Шведське прислів’я говорить:
«Коли Бог хоче покарати народ,
то відбирає розум у короля».
За висновками експертів,
Путін має також явні ознаки педофіла. Колеги Путіна з КДБ підполковник Олександр Литвиненко, полковник Сергій Третьяков,
заступник директора ФСБ, генерал-полковник Анатолій Трофімов, які знали, що Путін — педофіл, бачили оперативні відеозйомки (зберігалися в архіві
ФСБ до призначення Путіна її
директором у 1998 році), де він
займається педофілією з хлопчиками, і обговорювали це у своєму колі або оприлюднили цю інформацію (журналіст Артем Боровик), були вбиті.
Спеціалісти зазначають, що
Путін усе життя бореться зі своїм
почуттям неповноцінності, демонструючи постійно, що він
сильний, що він домінуючий

па давно поставлені у приклад
росіянам як вороги. Політичне керівництво Росії вихваляє
російське православ’я, а церква
і її поводир Кирило вихваляють
Путіна і виправдовують війну в
Грузії, Україні, Сирії. Як у байці Крилова: «За что же, не боясь
греха, Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку».
Будуються нові храми, золотяться банi. Путін, Медведєв і
члени уряду присутні на всіх великих храмових службах, патріарх і президент — бізнес-партнери, злочинці-мільярдери.
Церква і держава в Росії — злочинна, політично-релігійна мафіозна терористична організація, яка промиває мозок росіянам, одурманюючи їх божевільними ідеями «русского міра»,
«триєдиної Русі», «третього
Риму», «Святої Русі». Російська держава і церква виховують
справжніх шовіністів — російських фашистів.
У листопаді 2010 року колишній заступник голови уряду РФ Михайло Полторанін під
час презентації книжки «Влада
у тротиловому еквіваленті», за-

значив: «Росія — це єврейський
олігархат на чолі з дуетом Путін
— Медведєв, яких олігархи привели до влади». У березні 2014
року Полторанін заявив: «Росія
йде до фашизму».
З екранів телевізорів, як потік
водоспаду, ллється: «Вєлікая
Росія», «встанемо з колін», «повернемо ісконно русскіє зємлі»,
«ні п’яді не віддамо», «захистимо російську мову», «Росія там,
де звучить російська мова». І знову — військові паради, танки, літаки, ракети, як у нинішнього
диктатора КНДР Кім Чен Ина та
свого часу у Сталіна і Гітлера.
Водночас у Росії створюється культ особистості Путіна (як
Сталіна) — Путін у танку; за
штурвалом винищувача СУ-27 у
Чечні; на підводному човні «Новомосковськ» і крейсері «Петро
Великий» у Баренцовому морі;
за штурвалом літака-амфібії під
час гасіння пожежi в Рязанській
області; за штурвалом військовотранспортного літака; спускається у батискафі на дно озера Байкал; на лижах у горах; за кермом
автомобіля «Лада» під час автопробігу Чита — Владивосток; за
кермом комбайна в полі; на мотоциклі серед байкерів; на дельтаплані; верхом на коні з оголеним
торсом; лікує тигрицю; серед дельфінів; в обнімку з котом, собакою, козою, малим леопардом,
оленями, зі снайперською гвинтівкою оголений по пояс; на татамі як дзюдоїст; грає в хокей, співає на шоу. І нарешті — монах
цілує руку Путіна у монастирі.
Фото і відео Путіна в різних
амплуа масово тиражуються по
телебаченню, в пресі, в настінних
і кишенькових календарях, в iнтернеті.
Російський народ в екстазі від
такого Путіна, як німці при Гітлері, китайці при Мао Цзедуні
або радянські люди при Сталіні!
Путіну вдалося шляхом одурманення і брехні переконати населення, що він єдиний «рятівник
Росії». Проте Путін не врахував
однієї обставини — світ перестав

бути закритим, з’явився iнтернет, стало доступним супутникове телебачення і міжнародні ЗМІ.
Радянський Союз був закритий
залізною завісою, всередині було
всемогутнє КДБ, служакою якого
був і Путін, — можна було безкарно ловити, саджати, відправляти
в табори, в’язниці, «психушки»,
а найбільш неугодних режиму —
таємно знищувати.
Кадебісту Путіну незатишно в
сучасних умовах, він так не звик.
Російська брехня і пропаганда —
потворне повторення Радянського Союзу. Вони поховали СРСР,
поховають і Росію — останню імперію зла.

«У Путіна ввійшов Сатана»
У вересні 2014 року Патріарх
Київський і всієї України-Русі
Філарет заявив: «Серед правителів світу цього, які за фактом
хрещення належать до Православної церкви, виявився справжній
новий Каїн — не по імені, але по
справах — Путін. Справи ці свідчать, щоб цей правитель, як і перший в історії братовбивця Каїн,
підпав під дію Сатани.
Путін говорить відверту і явну
неправду: організовуючи та засилаючи в нашу державу вбивцьнайманців — каже про «внутрішній конфлікт», до якого він нібито не причетний; направляючи в
Україну підлеглі йому війська —
всюди публічно заявляє, що цих
військ немає. В той час, коли в Україні загиблих воїнів, захисників
Вітчизни, ховають як героїв — загиблих на Донбасі воїнів його країни ховають таємно, ретельно приховуючи правду про обставини їхньої смерті (російське народне:
«Россия — это такая страна, где
солдат хоронят тайно и со стыдом,
а европейский сыр — демонстративно и с гордостью». — Авт.).
Путін називає себе братом для
українського народу, але насправді він за ділами своїми істинно
став новим Каїном, проливаючи
братню кров та брехнею обплутуючи весь світ. У Путіна, як в Іуди
Іскаріота, ввійшов Сатана, але кі-

ТАКІ СУСІДИ
нець сили його — близький».
У березні 2009 року Путін
відвідав Православну гімназію
у Тольятті і передав їй у дар
Іверську Ікону Божої Матері
XVIII століття. Передаючи ікону, Путін перехрестився лівою
рукою. Цензура телевізійного
каналу ФСБ «Звєзда» не помітила це і пропустила сюжет в ефір.
Російські спеціалісти у сфері
теології і Богослов’я відзначають,
що хрещення лівою рукою є ознакою сатанізму, яка в Путіна проявилася на підсвідомому рівні.
Саме враз пригадати, що майже двісті років тому один iз найшанованiших у православ’ї святих, Преподобний і Богоносний
Серафим Саровський Чудотворець своїм пророцтвом попереджав Росію: «Серед слов’ян російських народиться істинний Антихрист — Бісолюд. Антихрист народиться у Росії, між Петербургом
і Москвою, в середині ХХ століття. Коли прийде Антихрист, йому
на землі скрізь доступ буде... Але
Київська церква захистить вас, і
істинному православ’ю нічого не
зможе зробити Антихрист».
Антихрист — людина, яка ви-

ганізацій «ЛНР» і «ДНР» на війну проти України, надавали бойовикам пристановище в культових
і храмових приміщеннях, переховували в храмах і церквах зброю.
Навіть Святогірську Лавру використовували як базу для російських диверсійних груп і сховище
для зброї.
Російський диякон Андрій
Кураєв так прокоментував появу
бойовиків і російських військових у церквах і храмах Донбасу зі
зброєю в руках. У «Фейсбуці» він
написав, що митрополит Спасько-Преображенського Собору Ілларіон повідомив, що до нього в собор увірвались бойовики зі зброєю
в руках і примусили обвінчати
«молодожонів» підрозділу «Мотороли» Шарніра і Риту, які відкрито мали при собі зброю, навіть
наречена була з автоматом.
Кураєв заявив, що, згідно з
Правилами (69) Трулльського
Собору та традиції, яка зародилася ще в ранній Візантійський
період, не тільки воїни, а навіть
імператори перед тим, як зайти в
Храм, знімали з себе зброю і залишали її поза Храмом.
Патріарх Кирило на появу росій-

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ 2017
славних за вірою, вони послали
в Україну вбивати своїх сусiдiв,
братів і сестер по вірі в ім’я чергового міфу — «Вєлікая Росія».

Хто ж такий патріарх Кирило?
Згідно з висновками комісії
Президії Верховної Ради Росії з
розслідування причин і обставин
ГКЧП (серпень 1991 рік), яку очолювали Глєб Якунін і Лев Пономарьов, на основі архівних документів КДБ СРСР було встановлено «антиконституційне використання ЦК КПРС і КДБ СРСР
низки церковних органів у своїх
цілях шляхом вербування і засилання в них агентури КДБ. Виявлено, що багато ієрархів РПЦ
були таємними агентами КДБ,
які мали стрімке просування по
церковній ієрархії. Характер виконуваних ними доручень засвідчує про невідділення синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків, який очолював iз
1989-го по 2009 рік владика Кирило, від держави та трансформацію цього церковного відділу в
таємний центр агентури КДБ серед віруючих.
Владика Кирило (Гундяєв

слуга Диявола
❙ Святогірська Лавра — «пристанище демонів». Зі зброєю у храмі,
❙ таке можливо тільки серед бойовиків ОРДЛО.
дає себе за Месію (Мф. 24:4), але
має злу сутність (2.Фес.2:8). У
Святому Писанні сказано: Антихрист — посланник Сатани, буде
переможений (2.Фес.2:8).

Російська церква —
«пристанище демонів»
і «служителька Антихриста»
Російська православна церква,
очолювана патріархом Кирилом,
оголосила Україні «Священну війну», а окупацію частини території
України назвала «Хрестовим походом православ’я» і благословила Путіна на воєнну агресію проти України і війну в Сирії.
У травні 2015 року Президент
Петро Порошенко під час урочистого засідання Верховної Ради зачитував імена Героїв України, половина з яких загинула в боротьбі проти російської агресії. Щоб
вшанувати хвилиною мовчання
загиблих Героїв, піднялися всі
присутні в парламенті представники церков і конфесій і навіть
іноземці. Лише священики УПЦ
МП на чолі з Онуфрієм демонстративно не встали.
Представники УПЦ МП у
Криму і на Донбасі відкрито підтримують російську агресію, брали активну участь у проведенні
референдумів та проголошенні
так званих «ЛНР» і «ДНР» і приєднанні Криму до РФ, закликали парафіян брати в руки зброю
і вбивати українців, благословили ватажків терористичних ор-

ських бойовиків зі зброєю у храмах
зауважив: «Їм зі зброєю в Храм дозволено — вони захисники».
Зафіксовані непоодинокі випадки, коли російські священики зі зброєю в руках перебували
в лавах окупаційних військ на
Донбасі й на руках мають кров
українців. Були випадки, коли
вони катували українських військовополонених. Священики
УПЦ МП відмовлялися відспівувати українських військових, які
загинули у боротьбі з російським
агресором.
Митрополит РПЦ Ілларіон
зазначає: «У нашому національному характері переважає холуйство і холопство, похабство
і кровожерливість, безжалість і
п’янство».
Існує ціла мережа російських священиків, які є агентами ФСБ РФ і активно допомагають російським військовим і бойовикам на сході України. РПЦ і
УПЦ МП є важливою складовою
так званої «гібридної війни», яку
Росія веде проти України. Воістину, російська церква — це «пристанище демонів» і «служителька Антихриста», а Кирило — диявол у рясі!
Вдумайтесь лише, що наробили політичний і релігійний психопати президент Путін (підполковник КДБ) і патріарх Кирило
(агент КДБ «Михайлов») зі своїми співвітчизниками: громадян
Росії — етнічних росіян, право-

Володимир Михайлович, уродженець Ленінграда) був таємним агентом КДБ під псевдонімом «Михайлов», який часто виконував таємні доручення КДБ
у закордонних поїздках. У Росії
Гундяєва охрестили «тютюновим
олігархом» з особистим статком у
чотири мільярди доларів.
У 2003 році член Московської
Гельсiнської групи, протоієрей
РПЦ Юрій Едельштейн направив лист президенту Росії Путіну,
в якому вказав про зв’язки митрополита Кирила з КДБ як таємного агента «Михайлова». Наївний — кому писав!
Путін розповів, що його хрестив у Преображенському соборі в
Ленінграді священик Михайло —
батько патріарха Кирила.
Російський публіцист Борис Стомахін відзначав, що в Радянському Союзі «місце ідеологічного відділу ЦК КПРС давно
і міцно зайняла РПЦ — тоталітарна секта, створена Сталіним
у 1943 році під виглядом відродження православ’я, яка у радянські роки була фактично
філією КДБ».
Попередник Кирила — патріарх Московський Алексій ІІ
(Рідігер Олексій Михайлович)
був завербований КДБ у лютому
1958 року під псевдонімом «Дроздов». У грудні 1975 року митрополит Алексій ІІ був одним із засновників організації «Родіна»
(обраний членом її ради), організації з прикриття діяльності КДБ
під кураторством старшого офіцера ПГУ (зовнішня розвідка) КДБ
СРСР Васильєва П.І.
Восени 1989 року мені випала нагода познайомитися у Москві особисто і з Алексієм ІІ, і з Кирилом. Потім, після розвалу Радянського Союзу, було ще декілька зустрічей iз ними. Цікаві були
розмови... Уже тоді у їх висловлюваннях було недружелюбне,
навіть вороже, ставлення до проголошення Україною незалежності та утворення УПЦ КП, її
засновника Патріарха Київського Мстислава та Блаженнійшого
Митрополита Київського і всієї
України Філарета.

На моє зауваження, що ми тепер незалежна держава, повинні мати свою Соборну Церкву,
яка у нас була ще до появи Москви, вони, не сприймаючи ніяких доводів й історичних фактів,
повчально говорили, що росіяни й українці — братні народи,
єдиний слов’янський народ, для
якого лише РПЦ є духовним центром, і що Україна це споконвічна територія Росії. Кожен iз нас
залишився при своїй думці.
Російський історик Василь
Ключевський зазначав: «Російське духовенство завжди вчило
паству свою не пізнавати і любити Бога, а лише боятися чортів,
яких воно ж і розплодило зі своїми священиками».
Нагадаю, що московські священики у XV столітті у незаконний (неканонічний) спосіб відділилися від Київської православної
церкви. Майже півтора століття
московську церкву не визнавало
Вселенське Православ’я, називаючи її «пристанищем демонів»,
«служителькою антихриста». У
1589 році, коли Патріарх Константинопольський Єремій ІІ прибув до Москви, російський цар Борис Годунов ув’язнив його у монастирі й утримував доти, поки
той, під психологічним тиском і
залякуваннями бути страченим,
не підписав Грамоти про визнання московської церкви.
Тепер московська церква здіймає ґвалт, що Київський патріархат, від якого вони свого часу відкололися, не має права на самостійність, а українці — «розкольники» православ’я і не мають
права на свою Соборну Церкву.
За наше жито нас і бито!

Убивця і бандит
В інтерв’ю журналу New
Yorker віце-президент США Джозеф Байден розповів про свій візит до Путіна в 2011 році, який
на той час був прем’єр-міністром Росії. «Я сказав йому: «Пане
прем’єр-міністре, я дивлюся вам
в очі і мені здається, що у вас немає душі». Він поглянув на мене,
посміхнувся і відповів: «Ми з
вами розуміємо один одного», —
повiдомив Байден.
Сенатор США Джон Маккейн у
грудні 2016 року заявив: «Володимир Путін бандит, убивця й агент
КДБ. Давайте називати Путіна
тим, ким він є». З Путіним потрібно говорити саме з позиції сили, як
це робив президент Рональд Рейган, — наголосив Маккейн.
У лютому 2017 року, виступаючи в Сенаті, Джон Маккейн
заявив: «...Усі знають, що Путін
є вбивцею. Він м’ясник і головоріз». Під час промови Маккейн
перерахував загиблих політичних
опонентів Путіна і журналістів, у
вбивстві яких обґрунтовано звинувачують президента Росії.
Полторанін звинуватив Путіна в організації вбивства 3 липня 1998 року голови Всеросійського руху на підтримку армії, депутата Державної Думи генерала
Льва Рохліна, який готував усунення Єльцина з поста президента Росії. Після вбивства Путін у
«пожежному порядку» був призначений директором ФСБ РФ.

Пророцтва
На початку 60-х років минулого століття агенти КДБ доповіли першій особі СРСР — секретарю ЦК КПРС Микиті Хрущову,
що болгарська провидиця, сліпа
Ванга, передбачила, що якийсь
«карлик iз чорною душею на ім’я
Володимир», який буде правити
Росією, на початку ХХІ століття розпочне війну з Україною.
Потім ця війна переросте у громадянську війну в самій Росії, яку
почнуть її прості люди, обдурені
своїми правителями, і закінчить-
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ся перемогою народу, який повстане проти режиму «карлика», і
крахом його самого. Прочитавши
донесення, Хрущов iз посмішкою
фиркнув і відправив його в архів
КДБ на «вічне збереження».
Самого ж «карлика», за пророцтвом Ванги, чекає таке: «Біля
Кремлівської стіни на такій же
площі мертвого «карлика» Володимира викинуть і закопають.
Живого Володимира — «карлика
в Кремлі» приведуть у кайданах і
посадять у в’язницю».
Скажете, містика, нездійсненне «неможебути»? Самовпевнений Хрущов свого часу поспішив саме так подумати...
Попередник і колега Путіна —
нарком внутрішніх справ СРСР
Микола Єжов за свій маленький
зріст у народі був прозваний також «карликом», але «кривавим» (Путін, за висловом Ванги,
— «карлик iз чорною душею»).
Єжов був гомосексуалістом (сам
визнав це на суді), Путін, за твердженням його колег iз КДБ, — педофіл. У лютому 1940 року «кривавий карлик» був арештований,
засуджений і розстріляний.
Путін сьогодні — «карлик» не
лише «з чорною душею», а вже
«по коліна і лікті в крові».
Історія знає «карликів-диктаторів», які розв’язували кровопролитні війни, чинили масовий терор і геноцид народів, у
тому числі й своїх, від чого загинули мільйони людей: Наполеон, Ленін, Троцький, Сталін, Гітлер, Маодзедун, Пол Пот, а тепер
Путін — «Гітлер—Сталін ХХІ
століття».
Задумайтесь. У 2011 році
афонські старці передбачили Президенту України Віктору Януковичу відхід від справ політичних
і навіть земних, воєнну агресію
Росії проти України і майбутнє
цих держав. Що трапилося далі
— відомо, як і те, до чого призвела втеча зрадника Януковича.
Улітку 2014 року Путін, на
письмове прохання Януковича
ввести російські війська в Україну, розпочав воєнну агресію.
Згадайте прокляття матері
одного з убитих Героїв Небесної
сотні на майдані Незалежності:
«Щоб ви хоронили своїх дітей,
як я свого сина!». У березні 2015
року загинув, провалившись з автомобілем під лід, син екс-президента України — Віктор Янукович (молодший).
Що ж, устами афонських
старців чекає у майбутньому Україну і Росію? Адже їхніми устами до нас звертається Творець, а
значить — слова Старців є істина. Їхніх пророцтв бояться сильні світу цього, але від них нікуди
не сховатися.
За пророцтвом афонських старців: «Україну очікує важкий час, але
він триватиме недовго — по Божій
Волі, судилося створити могутню
Державу, порівнянну з Київською
Руссю, бо Дух Святої Русі знаходиться у Києві, і його пробудили
люди. 22 роки — був лише летаргійний сон Великого Народу».
А що ж чекає Росію?
«Росія, незважаючи на свої
прагнення відродити нову імперію, зазнає краху. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський правитель протримається
на троні недовго, декілька років,
і піде з ганьбою. Сама Росія продовжить своє існування, але вже
без частини земель на півдні та
сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і входитимуть у державу Російську на правах незалежних територій», — пророкують Афонські ясновидці.
Звичайно, всьому цьому можна і не вірити. Час покаже, як показував і раніше здiйснення пророцтв афонських старців... ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ 2017

■ ВІДЛУННЯ ТРАГЕДІЇ

Розгледіти правду в
смоленському тумані
Чи вдасться докопатися до істини в авіакатастрофі літака
президента Польщі Леха Качинського
Григорій ОДАРЧЕНКО

10 квітня виповнилося сім років
з часу авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинули польський президент Лех Качинський з
дружиною, представники вищого
політичного і військового керівництва та польської інтелігенції,
загалом 96 осіб. Вінки, релігійні
служби, мітинги: по всій Польщі в
понеділок пройшли жалобні заходи. На поминальних урочистостях
у Кракові були присутні президент
Польщі Анджей Дуда з дружиною.
Жалобні заходи відбулися також
у селі Катинь Смоленської області Росії, де під час Другої світової
війни співробітники НКВС розстріляли приблизно 22 тисячі польських громадян, переважно полонених офіцерів, та на місці падіння
президентського літака.

Вшановували у Польщі,
вшановували в Росії
У канцелярії голови Ради
міністрів Польщі відкрито меморіальну дошку пам’яті Лєха
Качинського, Збіґнєва Вассермана та Пшемислава Ґосєвського
— усі вони разом загинули в урядовому літаку. А у Варшаві відкрили бюст Леха Качинського.
Також випущено пам’ятну поштову марку з зображенням загиблого подружжя Качинських.
«Відзначила» роковини і
Росія, розмістивши на цвинтарі в
Катині таблицю з інформацією на
ній про «тисячі червоноармійців,
замучених у польських таборах
військовополонених». Цей крок
в Інституті національної пам’яті
Польщі розцінили як провокацію.
Час не загоїв рани, про найбільшу в повоєнній Польщі трагедію пам’ятають, і навіть через сім років по тому шукають
винних. Ініціатором відновлення пошуків правди про катастрофу є теперішній неформальний
лідер Польщі, глава правлячої
партії «Право і справедливість»
Ярослав Качинський. Він намагається знайти зазначену в назві
його політичної сили «справедливість» і як державний муж, і
як брат-близнюк загиблого президента Леха Качинського. Інколи другий мотив бере гору над
першим. Ярослав Качинський
під час перебування в опозиції,
і особливо після приходу до влади, зробив усе, щоб ввести загиблого брата до лику святих. І знайти винних у його «розп’ятті». В
Польщі відраховують і відзначають не лише роковини загибелі
президента Леха Качинського,
але також «місячники» та «тижневики». Якщо Ярослав Качинський є «машиністом» процесу пошуку винних у трагедії, то роль
«локомотива» у ньому відводиться енергійному міністру оборони
Антоні Мацеревичу.

Три правди про Смоленськ
Учора в програмі польського інформаційного провладного
телеканалу TVP Info «Ранковий
гість» депутат Сейму Польщі від
партії «Кукіз’ 15», яка займає помірковану центристську позицію

❙ У Варшаві відкрили бюст Леха Качинського.

❙ Причини падіння президентського літака не названі й через сім років.
між лютими ворогами — правлячою «ПіС» та опозиційними «Громадянська Платформа» («ГП»)і
«Новочесна», Марек Якубяк виголосив ключову фразу: «У справі
Смоленської катастрофи у Польщі є три правди. Проблема полягає в тому, хто яку правду проголошує». «Перша правда» належить тодішньому уряду Дональда
Туска, «третя» — теперішньому
уряду «ПіС», і «середня» — сухій
об’єктивності. Виходячи з останньої, депутат Якубяк вважає, що
відновлене слідство повинне зосередитися на питаннях, чому літак
iз державною делегацією взагалі
вилетів при наявній інформації
про погані погодні умови в районі

яких Туск доклав щодо повернення бортових самописців. Уламки
та самописці досі залишаються в
Росії і та відмовляється їх повернути.
Після трагедії 2010 року польська урядова комісія дійшла схожого висновку, що й російська комісія: найімовірнішою причиною
авіакатастрофи стало те, що пілоти президентського літака, попри густий туман, вирішили йти
на посадку. Зараз, однак, польські слідчі встановили нові обставини трагедії. За їхніми даними, літак почав розвалюватися в
повітрі ще до зіткнення з наземними об’єктами. Про це 10 квітня заявив голова підкомісії з роз-

забезпечити «незалежну оцінку».
З 2015 року справу також розслідує урядова комісія. Вона потроху проводить ексгумацію тіл
жертв авіакатастрофи та досліджує їх на наявність слідів вибухових речовин.
Згідно з висновками підкомісії польського міністерства національної оборони з розслідування причин смоленської авіакатастрофи, дуже багато даних свідчать
про те, що 10 квітня 2010 року на
борту Ту-154М стався вибух. Позавчора у Військовій технічній
академії у Варшаві під час засідання підкомісії було представлено результати слідства. Презентація розпочалася з демонстрації
фільму, в якому було зображено
реконструкцію трагічного рейсу.
Серед численних експертиз
підкомісія провела також аналіз,
що стосувався розташування і
стану тіл жертв катастрофи. Підкомісія дійшла висновку, що серед уламків літака було виявлено щонайменше чотири тіла загиблих, що мають ознаки впливу
високої температури. Як сказано
у фільмі, цих слідів не можна пояснити пожежею, яка сталася на

Дата 10 квітня 2010 року ділить новітню історію Польщі на період «до» і «після»
катастрофи, оскільки жодна з європейських країн в один момент не втратила
президента, високопосадовців уряду, парламенту, збройних сил і духовенства.
Смоленська і чому він пішов на
посадку, хоча за таких умов він
не повинен був цього робити?
Наразі ж у провладних ЗМІ
та польському суспільстві домінує лише «друга» правда, право
власності на яку має Ярослав Качинський. Консервативний уряд
Польщі, який прийшов до влади
в 2015 році, ініціював повторне
розслідування трагедії, тому що в
країні не вщухають дискусії, а також обговорюються численні теорії катастрофи президентського
літака, в тому числі й версія теракту.
Тепер за справу була змушена взятися польська судова система: міністр оборони Антоні Мацеревич подав до суду заяву щодо
Дональда Туска. Екс-прем’єра
звинувачують у «дипломатичній
зраді», що приблизно відповідає «державній зраді» в кримінальних кодексах інших країн.
У Польщі за цей злочин загрожує ув’язнення терміном до десяти років. Уряд Туска звинувачують у тому, що він припустився серйозних помилок у розслідуванні авіакатастрофи та був
поступливим щодо Москви.
Як вважає Мацеревич, Туск
не виконав своїх обов’язків та
легковажно віддав Росії ініціативу в розслідуванні причин катастрофи. Екс-прем’єр також зробив надто мало для повернення
до Польщі уламків літака, яке
обіцяв тодішній президент Росії
Дмитро Медведєв. Звинувачення
стосується й недостатніх зусиль,

слідування авіакатастрофи Вацлав Берчинський в інтерв’ю польському телеканалу TVP. За його
словами, стара велика береза,
яку, згідно з російською версією
катастрофи, літак зачепив, iдучи
на посадку в густому тумані, жодним чином не причетна до аварії.
Деякі уламки літака знайшли на
значній відстані від цього дерева,
додав він.
До речі, про нові обставини
авіатрощі, які спливають лише
тепер, в «Україні молодій» писав
iще минулого року колишній народний депутат України Григорій
Омельченко у серії статей, зокрема «Смоленський туман» (номер
від 26.04.2016) та «Кремль-убивця» (номер від 05.05.2016).

землі вже після авіакатастрофи.
Як було сказано під час показу
фільму, тіла було відкинуто мінімум на кільканадцять метрів уперед у порівнянні з зонами, де мала
місце пожежа. Три тіла мали опіки другого і третього ступенів.
Четверте тіло мало рану із обвугленням. Три особи, чиї тіла знайдено серед руїн, були пасажирами літака, а ще одна — членом
екіпажу. Підкомісія все ще працює над з’ясуванням кількості
тіл, що мали сліди впливу високої температури, серед знайдених
поза зонами пожежі на землі. Все
це вказує на вибух на борту літака
термобаричного вибухового пристрою великої ударної сили.

Сліди теракту

«Лише тепер наближаємося
до правди про катастрофу»

Тепер обговорюють численні
теорії катастрофи президентського літака, в тому числі й версію
теракту. Польща також шукає
сліди вибухівки у рештках літака
Качинського. Чинний польський
уряд у лютому висловив підозру,
що авіакатастрофа під Смоленськом не була нещасним випадком.
У березні Варшава змогла залучити союзника, який повинен допомогти повернути уламки, — аргентинця Луїса Морено Окампо.
До 2012 року він був прокурором
Міжнародного кримінального
суду в Гаазі. Як пише польська
газета «Дзеннік», Окампо бачить
своє завдання «винятково як експерт та радник у контексті міжнародного права». Він також хоче

Учора колишній міністр закордонних справ в уряді Туска Радослав Сікорський надав
свідчення в іншій справі. В ній
ідеться про можливе невиконання польськими дипломатами
своїх обов’язків у зв’язку зі смоленською авіакатастрофою. Крім
того, польські високопосадовці
зараз звинувачують російських
авіадиспетчерів у тому, що вони
начебто навмисне «заманили»
польський літак у туман iз лихими намірами. Мотивом, за цією
логікою, було знищення Леха Качинського, який завжди був критиком тодішнього прем’єра, а тепер президента Росії Володимира
Путіна.
Раніше завдяки запису радіо-

повідомлень стало відомо, що
двом авіадиспетчерам на лісовому аеродромі під Смоленськом,
який рідко використовувався,
безнадійно бракувало компетентності. Вони намагалися по телефону отримати пораду від керівництва й урешті-решт вирішили дати
президентському літакові дозвіл
на посадку в умовах густого туману — замість того, щоб закрити аеродром. Тепер же звучать звинувачення, що вони «навмисне» діяли
помилково. Враховуючи той факт,
що сім років після авіакатастрофи
уламки польського літака надалі
залишаються на території Росії, і
Москва відмовляється їх віддати,
аргументуючи це своїм слідством,
Польща планує звернутися з позовом проти Росії до Міжнародного
суду в Гаазі.
Онук загиблої в катастрофі легенди польської «Солідарності»
Анни Валєнтинович Пйотр Валентинович наголошує, що тільки тепер поляки стали наближатися до правди про катастрофу: «Ми рішуче наблизилися
до правди, бо ми взагалі почали
з’ясовувати причини цієї катастрофи, попередні дії були лише імітацією. Насправді від нас приховували все те, що могло якимось
чином похитнути встановлений
ізверху наратив, який нав’язала
Росія, і що також активно намагалася підтримати комісія Єжи
Міллера. Нам говорили, що не існує записів із камер з аеропорту,
що немає фотографій, окрім тих,
які надали нам росіяни, тепер виявилося, що є і аудіозаписи, і фотографії. Задля приховання правди про ці події залучено дуже багато осіб».
Осмислення Смоленська досі
розділяє Польщу. Цю подію використовують також у внутрішній політиці: покладаючи провину на ту чи іншу сторону, партія «ПіС», яка нині перебуває при
владі, хоче надати трагічній події
політичного мотиву. Це ставить
авіакатастрофу в ряд попередніх
національних трагедій, як-от Катинський розстріл. Дата 10 квітня
2010 року ділить новітню історію
Польщі на період «до» і «після»
катастрофи, оскільки жодна з європейських країн в один момент
не втратила так, як Польща, президента, високопосадовців уряду,
парламенту, збройних сил і духовенства.
Депутат польського Сейму
Корнель Моравєцький зазначає,
що дуже хотів би, аби ця велика
трагедія дала Польщі силу: «На
мій погляд, помилки, порушення були й польською, й російською сторонами. Але ми повинні
вийти з цього нещастя і ні в якому
разі не ділити суспільство, бо на
цьому виграють інші, а ми втрачаємо. Нам треба шукати правду,
я дуже радію, що комісія активно
працює вже півтора року. Націю
не можна годувати нещастям, бо
це її затруює. Нині ми послаблені, а це дозволяє росіянам нас
розігрувати. Тому наше основне
завдання — дійти згоди». ■

РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ СКАНДАЛ

Сміття в хаті «Самопомочі»
Чому важливі тендери в Дніпрі виграє одна й та ж фірма і як до цього причетні
однопартійці Андрія Садового
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Минулого тижня в центрі Дніпра всім
бажаючим роздавали «на халяву» спеціальний випуск місцевої газети «Лица».
Публікація в кольорі на цілий розворот
цього друкованого видання, яке виходить у чорно-білому форматі, мимоволі
наштовхувала на припущення, що її замовили конкуренти у політичній боротьбі. Бо, по-перше, «Лица» у Дніпрі просто
так задарма не роздають. А по-друге,
сама назва цієї публікації — «Сімейна
«Самопоміч»: як секретар міськради
Дніпра допомагає бізнесу батька» — на
двозначність не страждала.

Тендери для батька від сина
Як уже писала наша газета, після перемоги на виборах міського голови в обласному центрі у 2015 році ставленика
«УКРОПу» Бориса Філатова, який її виборов у принциповій боротьбі з висуванцем Опозиційного блоку Олександром
Вілкулом, у новообраного мера склалася
доволі непроста ситуація. Адже в міській раді отримати лояльну більшість
виявилося для нього доволі складним
питанням. Більше того, опозиційні до
Бориса Філатова Опоблок та «Громадська сила» стали докладати чимало зусиль для того, щоб сформувати свою коаліцію.
За такої ситуації потрапляння до
міської ради такої собі «темної конячки» у традиційних політичних розкладах мегаполісу, якою стала «Самопоміч», мимоволі почало перетворюватися на «золоту акцію». І справді, до пори
до часу партійці львівського міського голови Андрія Садового займали вичікувальну позицію. Аж доки не отримали
якщо й не «золоту акцію», то, зважаючи на кількісну нечисельність фракції,
щось близьке до цього. Адже один висуванець «Самопомочі», В’ячеслав Мішалов, став секретарем міської ради, а другий, Артем Хмельников, очолив постійну Комісію з питань міського бюджету,
фінансів і місцевого самоврядування. А
тепер обоє опинилися в епіцентрі грандіозного скандалу.
Як тепер уже стало всім відомо, за
час доволі нетривалого перебування
В’ячеслава Мішалова на посаді секретаря міськради бізнес його батька став
постійно перемагати в найсерйозніших
тендерах і встиг отримати з міського бюджету немалі кошти.
Сам Дмитро Мішалов у Дніпрі — бізнесмен доволі впливовий. Зокрема, він
є власником групи будівельних компаній «Майстер». У 90-ті роки був ключовим партнером групи «Приват» у девелоперських проектах. У часи Віктора
Януковича Мішалов будував майданчики для гелікоптерів, футбольні й льодові
арени. А після перемоги Євромайдану з
системи розподілу бюджетних коштів
він випав.
Усе повернулося на круги своя для
бізнесмена після того, як «Самопоміч»
потрапила до Дніпропетровської міської
ради. Усього-на-всього за півроку перебування сина на посаді фірми його батька виграли тендерів на суму понад 466
мільйонів гривень.

Гроші на міст чи на вітер?
Причому чималі бюджетні кошти скеровувалися на недешеві проекти, нагальна необхідність яких викликає сумніви. Одним із них став капітальний ремонт центрального у Дніпрі
Нового мосту. Востаннє його ремонтували в 2002 році. Тодішній міський голова Іван Куліченко заявляв, що після цього масштабна реконструкція тут
знадобиться щонайменше років через
сорок. Проте «припекло» набагато рані-

❙ В’ячеслав Мішалов та Артем Хмельников після того, як розгорівся корупційний скандал,
❙ запевняли журналістів, що їх обмовляють.

ніхто не сумнівався. Аж доки не

❙ Необхідність докорінної реконструкції Нового мосту через Дніпро тепер викликає
❙ у містян сумніви.
ше. Тендер на реконструкцію стратегічного об’єкта виграв бізнес батька секретаря міської ради. Наразі на мосту кипить грандіозна робота — переобладнують електромережі, міняють мостові
перекриття, зовнішнє освітлення, тролейбусні мережі, встановлюють навіга-

виплив назовні скандал із «Самопоміччю»…
Сам В’ячеслав Мішалов розцінив це
як помсту за низку важливих для міста
рішень і закликав лідера «Самопомочі»
Андрія Садового втрутитися, провести чесне розслідування і дати по руках

У часи Януковича Мішалов будував майданчики для гелікоптерів,
футбольні й льодові арени. А після перемоги Євромайдану
з системи розподілу бюджетних коштів випав, доки до міськради
не потрапив його син.
ційну сигналізацію, посилюють дефектні балки. На ці масштабні перетворення
з бюджету міста буде витрачено близько 177,79 мільйона гривень. А що, Дніпро може собі це дозволити, адже завдяки
децентралізації у 2016 році бюджет міста склав близько 9 мільярдів гривень,
що майже вдвічі більше показників минулих років.
Причому тендерна пропозиція фірми
Мішалова-старшого ТОВ «Завод «Майстер-Профі» щодо реконструкції Нового
мосту виявилася однією з найдорожчих,
проте перевагу чомусь надали саме їй.
І хоч містяни через цей капітальний
ремонт нині мають значні незручності —
по одній половині мосту дозволено рух
тільки маршрутних автобусів, а тролейбуси і автотранспорт тепер потрапляють на лівий берег і назад через вузенький Старий міст біля залізничного вокзалу, в необхідності таких перетворень

тим, хто займається розвішуванням ярликів.
«Ми не можемо говорити про справедливість, розділяючи один одного на
вгодних і невгодних людей. Також наполягаю на тому, щоб мені перестали мстити за те, що Дніпро припинив приймати
львівське сміття, не підтримав блокаду
ОРДЛО, збирався збудувати новий аеропорт», — наголосив В’ячеслав Мішалов,
пообіцявши надати чіткий, підкріплений необхідними документами фактаж,
«здатний знищити політичні кар’єри
тих, хто так ними дорожить». При цьому секретар міськради запевнив, що переворот у Дніпрі не вдасться за жодних
обставин, а «проплачені ЗМІ, різного
роду провокації і брудна брехня — усе
це марна трата часу».
І хоча з таких аргументів неможливо
зрозуміти, кого ж конкретно В’ячеслав
Мішалов вважає своїми головними опо-
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нентами, адже, наприклад, те, що «Дніпро перестав приймати львівське сміття», апріорі може бути помстою хіба що
з боку… Андрія Садового.

«Самопоміч» у Дніпрі винна перед
людьми»
Керівництво «Самопомочі» на скандал у Дніпрі відреагувало оперативно, чітко давши зрозуміти, що сміття у
своїй хаті тримати будь-якою ціною не
збирається. Минулої п’ятниці народний
депутат України від фракції партії Андрія Садового Роман Семенуха разом з
керівниками обласної та міської парторганізацій Олександром Лигіним та Андрієм Толстих провели в обласному центрі прес-конференцію, на якій чітко визначили свою позицію.
«Робочою групою було, насамперед,
встановлено, що ні паном Мішаловим,
ні паном Хмельниковим не було вжито
кроків чи надано доказів, які б засвідчували те, що наявна у нас інформація є нічим іншим, як обмовлянням. Нами було
встановлено, що справді у тендерах брали участь і надалі перемагали фірми, які
належать батьку та колишній дружині
пана Мішалова», — повідомив журналістам Роман Семенуха.
Озвучив нардеп від «Самопомочі» і
деталі ще одного «ефективного» використання бюджетних коштів, що також
стало предметом антикорупційних перевірок. Це — кампанія з оснащення шкіл
Дніпра інтернетом. На такі, здавалося б,
благородні наміри з бюджету міста виділили відразу 40 мільйонів гривень. Однак, як наголосив Роман Семенуха, «всі
конкурси для шкіл прописувалися під
одну компанію». Ще трагікомічніше:
всі школи, яких «ощасливили» цими
40 мільйонами на інтернет, доступ до
мережі… отримали раніше.
Отож партійці повідомили, що виконавчий комітет «Самопомочі» рекомендував своїй фракції у Дніпропетровській
міській раді виключити В’ячеслава Мішалова та Артема Хмельникова зі свого
складу та ініціювати їхнє відкликання з
посад, а також про негайне звернення до
Національного антикорупційного бюро
щодо необхідності перевірки інформації
про зловживання колег по партії, яких
уже називають колишніми.
«Самопоміч» у Дніпрі винна перед
людьми. Скажу більше: настільки слабкої підтримки немає в жодному обласному центрі України. У тому ж Харкові
«Самопоміч» — це друга фракція міськради. І тому я твердо вважаю, що головне завдання моїх колег — відновити
довіру до партії, показати, що ми різко
відрізняємося від загального політичного спектра і є партією, а не політичним
проектом», — наголосив Роман Семенуха.
Проте одна з першопрохідців «Самопомочі» в Дніпрі Катерина Дворніченко повідомляє, що активісти-старожили, дізнавшись про намір включити до
партійного списку на місцевих виборах
у Дніпрі Мішалова і Хмельникова, ще в
2015 році поїхали до представника партії в Києві Олега Лаврика, якому виклали своє занепокоєння. «Усі наші доводи, у тім числі й документальні, не мали
взагалі ніякого впливу. Нам обіцяв Олег
Лаврик, що наші документи розглянуть
і всіх людей, які замішані в якихось корупційних схемах або ж мають, говорячи фігурально, «чорне минуле», викинуть зі списку, залишать тільки гідних.
Це, я вважаю, не було виконано», — заявляє Катерина Дворніченко.
До цього можна додати, що «Самопомочі» катастрофічно не щастить на Дніпропетровщині взагалі. Ще не стерлися з
пам’яті недавні вибори міського голови в
Кривому Розі. Після того як висуванець
цієї політичної сили Юрій Милобог мізерно програв ставленику Опозиційного
блоку Юрію Вілкулу, «Самопоміч» організувала у місті гірників масові акції
протесту. Зрештою, Верховна Рада призначила в Кривому Розі перевибори. Проте цього разу «Самопоміч» протиставила
бувалому і добре знаному містянами Вілкулу «легіонера», та ще й «людину без
біографії», як висловилася нардеп Ірина
Геращенко, Семена Семенченка. Звісно,
за таких обставин «опозиціонер» переміг
із величезним відривом. ■
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■ ПРОКАТНИЙ СТАН

■ АРТ-ПРОСТІР

Зароджується
Всесвіт

Герб міста iз... тіста
Ніжинська мисткиня Юлія Петренко зобразила
на великодньому яйці і картуш-сувійчик, і огірок

У фільмі «Мандрівка часу»
цілуються... риби

Тетяна СИДОРЕНКО

Інна УСТИЛОВСЬКА
Земля зароджується заново у фільмі «Мандрівка часу», який
презентує в Україні компанія «Артхаус Трафік». «Мандрівка часу»
покаже історію Всесвіту від Великого вибуху через зародження життя до наших днів.
Документальний епос американського режисера Терренса Маліка
— це дев’яностохвилинний фільм без чітко окресленого сюжету і дійових осіб. При цьому це картина, під час якої шкода зайвий раз кліпнути повіками, щоб не пропустити наступний кадр. Постає закономірне запитання: чим тоді режисер утримує глядача і забезпечує його занурення у стрічку — аж до того, що вона претендувала на «Золотого
лева»? До речі, і сама прем’єра відбулася не деінде, а на Венеційському кінофестивалі. Відповідей може бути декілька.
Перше, що захоплює, — це картинка, плани і місця, які рідко побачиш навіть на National geographic. Терренс Малік зняв фільм у надсучасних форматах 4K та IMAX, зйомки проходили в США, Ісландії,
Чилі, Палау, Папуа-Новій Гвінеї та інших точках Земної кулі. На екрані
з’являються досконало зняті океани, вічні сніги, гейзери, зелені простори, ліси та небо. Операторська робота надзвичайна і виявляється в
тому, як досконало знято усе — від гігантських айсбергів до крихітних
комашок, які літають у долині. Вражають рідкісні кадри — поцілунок
риб або танець крокодила, які вдалося «спіймати» знімальній групі.
У свою чергу, картини зародження Всесвіту, які ми бачимо на початку фільму, ніби наділені магічною здатністю затягувати глядача у
свій простір та час. Він опиняється в ситуації, коли може спостерігати, як з’являється наш спільний дім за мільярди років до народження кожного зі спостерігачів.
Друге, чим тримає фільм, — це відчуття болісної провини. Він
створенний, щоб привернути увагу людей до екологічних проблем, і
режисер для досягнення цього вдало грає на контрастах як зорових,
так і слухових. Він показує льодовики в океанах до дій людини і ті невеликі їх залишки, що існують тепер. Так само на противагу тиші, що
панує в природі, картину ніби розколює навпіл звук від бомби, яка знищує все на своєму шляху. Щодо звуку, між іншим, не можна не пригадати, що музичний супровід до фільму «Мандрівка часом» написав
композитор — володар «Оскара» Енніо Морріконє.
З іншої сторони, у фільмі не повністю відсутні сюжет та герої.
Насправді, як можна назвати безсюжетним фільм, який оповідає про
народження та розвиток Всесвіту? З огляду на масштаби, скоріше,
це наймогутніший сюжет з усіх можливих. Щодо героїв, то глядача
веде за собою голос персонажа — людини, яка не з’являється в кадрі. Але він розмірковує, запитує і, головне, має міцний зв’язок зі світом зовнішнім — тим Всесвітом, Землею чи природою, яку називає
Матір’ю.
Упродовж усієї картини посилюється конфлікт — неможливість
персонажа знайти цю Матір, до якої він звертається. У якийсь момент
він говорить: «Я боюся тебе, хоча мав би любити», і слова виражають
наш підсвідомий острах того, що те велике, проти чого ми повстаємо,
руйнуючи все живе, колись має помститися людині. Одна з останніх
картин демонструє багатоповерхівки та тонни асфальту, які покривають планету — так стають видимими слова, які герой увесь час повторює: «Мати, я не можу тебе знайти», — адже за всім штучним ми
перестаємо бачити природне.
Із багатьох філософських реплік, які лунають з екрана, одна з
найкращих — «Світ — забитий бик, покинуте дитя, стара жінка», яка
слідує за документальними кадрами кориди, де на биків, що помирають, спокійно дивляться діти і нічого не видається для них дивним.
Режисер епосу «Мандрівка часу» Терренс Малік відомий за картинами «Древо життя» та «Тонка червона лінія». Українську версію
озвучила Саша Кольцова, лідер гурту «Крихiтка». ■
Валентина САМЧЕНКО
У Театрі оперети в Києві показали
прем’єру оригінальної інтерпретації комічної опери Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Постановка Бориса
Струтинського помітно відрізняється від
того, що було створено двісті років тому за
сюжетом однойменної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше.
«Ця опера надзвичайно популярна у
театральному світі. Цікавий той факт,
що, пройшовши крізь роки, вона нині
теж залишається надзвичайно затребуваною у репертуарах, — каже режисерпостановник вистави, народний артист
України Богдан Струтинський. — Нескладно пояснити, чому. Адже ми сьогодні проживаємо цю історію і можемо з
легкістю простежувати в ній паралелі з
сьогоденням. Приміром, прототипом головного героя є своєрідна версія сьогоднішнього іміджмейкера (чи навіть політтехнолога), який, як і класичний Фігаро,
намагається служити двом господарям.
«Севільський цирульник» містить безліч

Нещодавно Юлії Петренко зателефонували з
відділення доставки й сказали таке: «Вам надійшла
великогабаритна посилка. Занести її у приміщення пошти неможливо, — в
двері не проходить. Прийдіть, отримайте під поштою».
То була заготовка для
Великодньої
писанки.
Юлія кілька тижнів на неї
чекала. Бо вирішила взяти участь у Всеукраїнському параді писанок. І її
яйце вийшло, як сонце!
Малюнок наповнений ніжинською символікою.
У Києві вона — серед рекордних 585 писанок, які
вже прикрасили Софійську і Михайлівську площі,
а також Володимирський
проїзд.
А починалося все —
конкурси, перемоги в
них, лауреатства, заслужене визнання майстерності й непідробного авторського
художнього
почерку, який виразно
простежується в усіх картинах, художніх виробах
декоративно-прикладного мистецтва Юлії Петренко — з любові до звичайного кольорового олівця, з-під «сердечка» якого
аж випурхували пташки,
зорі, квіти. Вони радували білий світ спочатку на
шпалерах, потім — на зошитах і шкільних підручниках, а згодом — на студентських конспектах...
Після школи Юлія закінчила ще три навчальні
заклади: училище культури й мистецтв імені
Марії Заньковецької, Ніжинський держуніверситет імені Миколи Гоголя та Львівську академію
мистецтв (відділ художня
кераміка). І скрізь творила свої великі й малі шедеври декоративно-ужиткового мистецтва.
Значущий факт у
мистецькому житті Юлії

❙ Юлія Петренко та її мальованка.
❙ Фото Валерія КИЧКА.
Петренко — її глибоке занурення в старожитнє й
автентичне
національне мистецтво, захоплення й відродження старих
як світ художніх технік.
Одна з них — робота з солоним тістом.
— Ще у дохристиянські часи наші предки з першого помолу борошна, iз
зерна нового врожаю круто замішували солоне тісто й ліпили з нього обереги, — ділиться художниця
своїми знаннями про витоки дивовижної художньої
техніки. — Я обожнюю
працювати з солоним тістом. Через нього я відчуваю добротворну енергетику землі, її родючість і
життєдайність.
Найперша Юлина картина «Рідні мотиви», навіяна враженнями від побаченого в Пироговi, виконана саме в цій техніці ще в 2001 році. Потім
з’явилася «Берегиня», а
вже від неї — однойменний проект, який згодом
виборов грант Президента України для обдарованої молоді. Із тіста Юлія
створила серії картин «Гоголівські мотиви», «Шевченківські мотиви» й
своєрідний Герб Ніжина.

Герб уже близько сімнадцяти років прикрашає
одну зі стін малої зали засідань Ніжинського міськвиконкому. У центрі картини — Юрій-змієборець
на коні, небесний покровитель міста. Загалом картина зіткана з багатьох ніжинських образів-символів: церковні куполи,
ліхтарі, картуш-сувійчик
як натяк: Ніжин — місто козацьке й письменних
людей і, звісно ж, знаменитий ніжинський огірок.
Дивовижна картина! Та
ще й нижньою своєю частиною нагадує форму людського серця...
Уже у Львові у творчому житті Юлії Петренко
тісто на певний час замінила кераміка, з якої художниця виконала бакалаврську свою роботу, —
серію тарелів «Свята» та
надглазурний розпис на
керамічних кахлях — магістерська робота — панно
про Ніжин. Львівська академія мистецтв подарувала цю роботу Ніжинському краєзнавчому музею,
де вона перебуває й нині,
прикрашаючи один із залiв художнього відділу.
До 190-річчя Тараса Шевченка Спілка ху-

■ ЧАС «Т»

Фігаро тут
У «Севільському
цирульнику» можна
побачити відео... Сталіна
таких паралелей».
Коли у новій постановці йдеться про
поговір, що стосується класичних дійових осіб, то на сцені з’являється навіть відео зі... Сталіним. Коли йдеться про вірність, збоку на сцені виводяться, змінюючи одне іншим, слова: війна — вірна —
віра — вір.
До традиційних графа Альмавіва, Розіни, її опікуна Бартоло, Фігаро та ще кількох персонажів додаються Люди у чорному — вони їздять по сцені на роликах,
катають сушарки для волосся, під подіб-

❙ «Севільський цирульник». Граф Альмавіва
❙ і Розіна
ними куполами яких принаймні кілька
глядачок прем’єри перед виставою сиділо
у київських перукарнях... У першій дії
костюми основних дійових осіб відповідають добі, коли опера була створена. А

дожників України організовувала конкурс на
честь вшанування Кобзаря. Юлія виграла той конкурс, отримавши нагороду, — поїздку до Гурзуфа
на пленери. А в Москві на
конкурсі, який організовувала Асамблея мистецтв
у 2007 році, художниця
виборола перше місце за
серію картин «Україна».
Цю радісну конкурсно-переможну статистику творчого життя Юлії
Петренко можна продовжувати, поглиблювати
й по-доброму дивуватися багатству ідей та способів їх реалізації. А проте найперше визнання таланту художниці відбулося не в Україні, а в Канаді
ще в 2001 році. На запрошення української діаспори в Торонто, під час шевченківських свят, Юлія
виставила там свої ілюстрації до поеми «Катерина», за які журі їй присудило почесне друге місце
у спеціальному конкурсі.
— Я не створюю ярмаркових робіт. Ніколи
не думаю: продасться чи
не продасться моя картина? — каже Юлія. — Я
малюю, ліплю, творю, бо
інакше не можу. Кожну
вільну хвилину використовую для творчості. Постійно занотовую образи,
деталі, щоби потім вони
«ожили» на моїх картинах. Мої твори — це мої
думки, це стан моєї душі,
моя внутрішня оптика,
зрештою. А мій потяг
до архетипних образівсимволів — це те, що поглиблює тематику й закладені ідеї в те чи інше
художнє полотно. Образи
пташки, сонця, рушника, дерева, книги та ще й
у поєднанні з ніжинськими краєвидами — це моя
творча стихія. Художник же розповідає серцем. Тому серце художника повинно бути світлим, щедрим, позитивно зарядженим. Тоді світ
тобі відкривається щиро,
без фальші.
Окрім усього іншого,
Юлія Петренко — викладач училища культури й
мистецтв, автор кількох
навчально-методичних
книг, майстриня з виготовлення авторської ляльки й автор сувенірної колекції листівок «Ніжин
— місто мрійників». ■

в другій — Розіна вже у сукенці на бретелях довжиною до коліна. Кульмінація
контрасту епох — коли у глибині сцени
у вікнах демонструють тогочасні па персонажі з ХVIII століття, а ближче до глядачів — танцюють по-сучасному Люди у
чорному.
Для «Севільського цирульника» спеціально пошили 140 костюмів. За словами художника з костюмів Олени Левченко, наряди у стилі бароко почасти розшиті
стразами Сваровськи. Декорації, які переносять глядачів у ХVIII століття, часто на
сцені трансформуються. На питання про
кошторис постановки Богдан Струтинський відповів журналістам: «Дуже дорого
поставити».
Гендиректор-художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський сподівається, що «Севільський
цирульник» стане для театру проектом-візиткою оперного мистецтва у його стінах.
Тим часом частина глядачів не сприйняла
новаторства у класиці про спритного Фігаро; інших воно зацікавило. Кого більше —
покаже заповненість залів. ■
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■ НОБЕЛІАНТ

Океан на острові
Робінзонокрузовий Дерек Волкотт
Ігор ПАВЛЮК

Один за одним відходять у вічність поети
— лауреати Нобелівської премії: 30 серпня 2013 р. — ірландець Шеймас Джастін
Гіні; 26 березня 2015 р. — швед Томас
Єста Транстремер; зовсім недавно, 17
березня 2017 р., — карибський (дехто
пише тринідадський) англомовний поет
і драматург Дерек Волкотт, про смерть
якого першим повідомив мені листом
Нобелівський лауреат Мо Янь, який заочно-епістолярно й познайомив мене із
Дереком, в гості до якого невдовзі мав
летіти. Не судилося.
Земля їм небом.
Географічні маркери земного життя світового поета Дерека Волкотта поетичні для українського чутливого вуха і
мудрого серця: Кариби, Ямайка, Тринідад. Та з екзотикою контрастують назви
університетів, де цей другий після Воле
Шоїнки темно- та тонкошкірий лауреат
Нобеля викладав: Гарвард, Бостон, Альберта.
Хлопчик народився 23 січня 1930
року на острові Сент-Люсія у сім’ї вчителів; далі ріс сиротою в англомовній
католицькій громаді — словом, вже апріорі був білою вороною.
Білі ворони помирають або стають
Поетами. А Поети відходять, щоби воскреснути — стати джерелом-резонатором тонких енергій для різних світівчасів-народів. Білою вороною був і
Христос.
Вірші, які Волкотт почав писати у
ранньому віці, були й рано надруковані окремими книжками: «25 віршів»
(1948), «Епітафія для молодих» (1949).

По закінченні Університету Вест-Індії
(Кінґстон на Ямайці) працював шкільним учителем, журналістом. Поетична
збірка, яка принесла йому серйозний
успіх, вийшла у місцевому видавництві
1953-го, а наступну книжку «В зелену
ніч» (1962) вже друкували в метрополії,
в Лондоні. Там же, а також у Нью-Йорку та Бостоні виходили всі його наступні твори: «Вибрані вірші» (1964), «Вигнані та інші вірші» (1965), «У Перській
затоці та інші вірші» (1969), «Інше життя» (1973), «Морські грона» (1976),
«Вибрані вірші» (1977), «Зірково-яблуневе Королівство» (1980), «Вдатний
мандрівник» (1981), «Середина літа»
(1984), «Поетична колекція: 1948-1984»
(1986).
Волкоттівська міфологізована інтерпретація історії його народу — поема дантівсько-гомерівського, «ілліадного» стилю Omeros (1990) — із
інкрустаціями розмашисто живих житейських, суто карибських деталей та
персонажів, де музика фрази, оригі-

нальні рими, еквілібристська гра формозмістами, підтекстами, мислями і
смислами — дали підстави для нагородження темпераментного поетичного аристократа у 1992 році Нобелівською премією з літератури «за яскраву
поетичну творчість, наповнену історизмом, яка є результатом відданості
культурі у всій її багатоманітності».
Твір очевидно подібний до Маркеса
світоглядною заземленістю, а до Лорки — театральною анґажованістю.
Д.Волкотт вивчав театральне мистецтво у Нью-Йорку, керував театральною студією на Тринідаді, ставлячи у
ній і свої віршовані п’єси, яких у нього більше десяти, а деякі навіть були
інсценізовані в Лондоні. До всього, він
був іще й художником, чиї виставки
картин демонструвалися, починаючи
з 1950-го. Це природно, адже театр —
це синтез, симфонія мистецтв.
У поезії цього енергетично місткого,
драматично-вулканічного поета читачі
та критика помітили витончений сплав
парадоксальної думки, чарівливе взаємопритягання карибської розмовної та
класичної європейської писемної традицій через поетичну інтерпретацію загальнолюдських та конкретно вітчизняних для Волкотта проблем: соціальної
нерівності, колоніальності, еміграції —
словом, любові та ненависті, вірності та
зради, відчаю та надії, світлого й темного, Божого і... небожого. Як тільки цього волею долі і долею волі світового поета
не називали: і «поет Вест-Індії», і «метафізичний реаліст»; «поет, який кинув
виклик усій англійській поезії», «острівний поет»...
Окрема життєтекстна сторінка його
легенди — взаємовпливна дружба з Йосипом Бродським, який назвав Дерека
«кращим поетом, який пише англійською мовою». Або й так: «Метричне і
жанрове його розмаїття у мене просто
викликає заздрість... Його вірші — це
сплав мови та океану».
В Україні Дерека Волкотта наразі
перекладали небагато. Спробував перекласти кілька його речей сам, як-от:

■ МИНУВШИНА

Бойова історія для 72-ї
Чекаємо указу про Чорних запорожців
Костянтин ДИКАНЬ

Наразі в Україні на державному рівні відзначають 100-річчя революції 1917—1921 років; відбувають урочистості, пошановують видатних діячів тогочасся. Святкуємо не гучно, війна ж бо на дворі. Та
дивує, що попри незмінність вікового ворога українців і Української державності, наші військові підрозділи продовжують вести історію від частин совєтських: армії без жодних традицій лицарства,
шляхетності, добросердя.
З різних причин століття
тому українці створили кілька військових формувань: Українські січові стрільці, Українська галицька армія, Армія
Української Держави, Армія
Української народної Республіки. Прообразом сучасних добровольчих батальйонів стало
Вільне козацтво. Кожне військо за лічені місяці встигло виробити власні звичаї й традиції
бойової звитяги. Всі мали бодай одну — славну непереможну, — як тоді казали, «ударну»
частину.
Найуспішнішим українським підрозділом був 1-й кінний полк Чорних запорожців
Армії УНР полковника Петра
Дяченка. Командарм Михайло Омелянович-Павленко так
охарактеризував своїх степових орлів: «Рідко яка частина в армії могла похвалитися
такими бойовими трофеями,

як Чорні, — десятки великих
і малих гармат, сотні кулеметів, тисячі бранців, про обози й згадувати не приходиться. Ніде не було більше забитих
та поранених у боях, як серед
Чорних».
Довгі чорні шлики, розвіяні
вітром, смертельний блиск вигострених шабель, списи з прапорцями, гасло «Перемога або
смерть!» на чорному прапорі й
полковник Петро Дяченко попереду навіювали жах на ворогів — рятувалися від Чорних
(хто встигав) втечею. Цокіт копит, шерех збитої землі й ворожу стрілянину перекривало
тисячоголосе «Слава!», — так
згадують бойові побратими.
На своїх раменах винесли вони тягар Першого зимового походу (6 грудня 1919
— 6 травня 1920). Доки Головний отаман Симон Петлюра вів «Мінські» — чи то пак

Варшавські — переговори, Українська армія партизанила на
рідних теренах. На початку операції полк Чорних запорожців
нараховував 212 шабель, 20 кулеметів, 1 гармату. За п’ять місяців вони подолали 1800 км
ворожого запілля, не маючи достатньо набоїв, амуніції, не програвши жодного бою, атакували
ворога тільки будучи впевненими у перемозі, після розвідки,
котру принципово вів сам 25річний Петро Дяченко.
«Полк завше був готовий
до бою, але бився тільки тоді,
коли хотів його командир, а
не тоді, коли хотів ворог. За
час Зимового походу захоплено в полон 40 денікінських офіцерів, 27 комісарів, 338 червоноармійців, а скільки їх було
порубано… Військова здобич велика», — пише Роман Коваль
у новій книзі «Чорні перемага-

Прийде той час,
коли із захопленням
ти зустрінеш самого себе
у дверях своїх і в дзеркалі своїм,
і кожен посміхнеться в такт іншому
і скаже: сядь. Поїж.
Ти знову полюбиш
чужого, що колись був тобою.
Дай хліба. Дай вина. Віддай все серце
собі, чужому, що тебе любив
все життя, кого лишав ти для інших,
тому, хто знає напам’ять тебе.
Дістань із шафи купу палких листів,
відчайдушних записок, фотографій,
зріж шкірку своїх зображень
з люстер. І сядь. Життя це відсвяткуй.
А оце знайшов в інтернеті переклад
Волкоттової «Моряцької пісні» Левом
Грицюком:
Посеред гавані
Рибина порушує день одпочинку
Стрибком сріблястим.
Луска опадає з неї
Дзвенькотом церковних дзвонів.
Вулиці міста — оранжеві
Сонячним світлом тижневої доспілості,
Балансуючи на бушприті,
Молодий моряк грає
Дідову моряцьку пісню
На тремтячій гармоніці.
В’ється музика — розвіюючись,
Наче дим із синіх галер,
Аби біля гір — розчинитися.
Розсотується музика:
М’якими голосними заток,
Хрещенням суден,
Назвами волоків,
Кольорами морського винограду.
Відчуваєте, його вірші — вербальна
стенограма гекзаметрового океанічного
прибою. Тобто направду, робінзонокрузовий Дерек Волкотт — це поет-амфібія,
поет-океан обатьківщиненого космосу
моря.
Дерек Волкотт зловив свою золоту
рибку в океані поезії і залишив цьому
світові, щоби вона виконувала бажання... ■

ють: Спомини про прадідів козацтва 72-ї бригади» (К.: Історичний клуб «Холодний Яр»;
Українська видавнича спілка
ім. Юрія Липи, 2017), підготовленій спеціально для сучасних українських козаків, які
воюють із російськими окупантами.
Як і сто років тому, в нашій армії є частина, вояків
якої вороги прозвали «Чорними». Це 72-га Окрема механізована бригада. Книгу складено з урахуванням специфіки
життя воїна: вона має маленький («захалявний») формат,
м’яку обкладинку, а головне
— це збірка невеличких новел, прочитати які можна під
час короткої перерви між бойовими пригодами. Книгу вже
презентували на Черкащині —
на Батьківщині Вільного козацтва, у Києві. Серед учасників були увінчані нагородами
й овіяні блиском перемог офіцери 72-ї бригади ОМБР. Слово письменника знаходить відгук у вояцьких серцях: хлопці
з радістю називають себе «Чорними».
Відчуття тяглості поколінь
у переможному протистоянні з
однією з найбільших військових потуг світу не лише створює славні бойові традиції, а
й допомагає долати тяжкості й
негаразди військової служби.
Бо, як зазначає поет, композитор, волонтер 72-ї бригади Валерій Мартишко, «за Україну
за 11 тисяч не воюють. Щоб помирати в бою, треба мати в серці щось більше».

Роман Коваль багато зробив для відновлення в українському суспільстві пам’яті
про Національну революцію
1917—1921 років. Особливо залюблений він у воїнів-переможців, таких як Чорні запорожці
та їх командир Петро Дяченко: «Від виходу на партизанку і до повороту полк Чорних
запорожців, маючи спеціальні
завдання, місяцями блукав без
зв’язку з іншими частинами,
що виробило у старшин і козаків почуття сили і впевненості в собі. До того ж старшини
і козаки безмежно вірили командирові полку, за яким — і
то без зайвих питань — ішли,
куди він вів». Такими є й їхні
духовні й бойові спадкоємці —
воїни 72-ї Окремої механізованої бригади.
Президент і члени Історичного клубу «Холодний Яр»
звернулися до Президента України з пропозицією відновити
в підрозділах ЗСУ славні традиції Української армії й розпочати цей процес із присвоєння 72-й бригаді імені Чорних
запорожців: «Нехай пам’ять
про наших славетних прадідів,
які били московські полки сто
років тому, наснажує до перемог козаків і офіцерів 72-ї бригади та інших частин. Слава
українській зброї! Козакам слава!».
Кажуть, П.Порошенко не заперечував. Чекаємо указу. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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УКРАЇНА МОЛОДА
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Великдень приходить величаво. Коли свято уже на порозі
— припиняються відголоски
зими і природа сповнюється посправжньому весняними барвами й ароматами.
А величність Великодня починається ще з Всеношної. «Там
так правиться, — розповідала
нам наша бабуся Текля, — що
сорочка з плечей спадає». Ми з
двоюрідною сестричкою Любою
погоджувалися йти з бабусею на
Всеношну і жваво уявляли, як з
наших плечей там буде спадати
сорочка. У церкві всю ніч чекали
того і забували про все під ранок, коли починали творитися
справжні дива: у кошиках, розставлених на зеленому килимі
трав навколо церкви, розквітали
цілі букети барвистих пасочок —
одна одної краща, вища, заквітчаніша. Від урочистого церковного співу, від сотень запалених
свічок, від розмаїття запашної
великодньої випічки і від сотень щасливих вітань «Христос
Воскрес — Воістину Воскрес!»
душа сповнювалася невимовною
радістю і посиленою вірою.

Любов і добро —
всепереможні
Паски — головні з діючих
осіб Великодніх святкувань.
Це і символ перемоги Христа
над смертю, і обрядова страва,
яка зближує родини, а відтак і
народ. Рецептів пасочок дуже
багато, є з чого вибрати і в кого
повчитися. Утім, кожна господиня має свій перевірений рецепт, і саме він дивним чином
щоразу вдається найкраще. Я
не раз із цікавістю спостерігала, як бабуся готувалася до випікання пасок. Це було ціле
дійство, бо починалося воно заздалегідь. Найкраще борошно
лежало «до Великодня», масло збивалося найсвіжіше, яєць
треба було багато і також свіжих, утім їх не бракувало, бо
кури навесні починали гарно
нестися, а в піст яйця не споживали. Тому десятків 7-8 яєць
для випікання пасок — це було
ще «середньою міркою».
А тісто замішували ще в середу звечора, точніше, готували опару. Ставили її в тепле місце на ніч у великій мисці. І разів
три бабуся до неї вставала ще й
уночі: помішати, подивитися,
чи тепло і чи росте. Зранку додавали борошно, домашнє масло, сметану і безліч яєць, збитих окремо білки від жовтків,
трохи горілки, щоб довше свіжими були, цукор, сіль, мед — і
місили-місили-місили. Чим довше місити, тим більше гості хвалитимуть, пояснювала бабуся.
Вона була гарно вбрана, урочиста і незвично сувора, що нас
спонукало на веселі жарти. Ми
не мали робити протягів, гасати туди-сюди без діла, галасувати і таке інше, щоб тісто не впало. Бабуся розповідала біблійні
легенди, та так, що найпершою
проймалася своїми ж розповідями, стаючи повільнішою у
вимішуванні тіста і ще поважнішою та урочистішою.
Тоді ми, діти, дізналися про
великий шлях Христа, який
кожним кроком свого земного
життя довів, що життя насправді вічне і неоціненне. І малювалися картинки про любов і зраду, про добро і зло, і закарбовувалася закономірність, що любов і добро — всепереможні.
Тому випікання пасок — це
справді таїнство, дійство, яке
об’єднує, зміцнює коріння роду
і віру. І посилює відчуття Великодня, тому випікати їх важливо, і добре, хто це робить.

■ ТРАДИЦІЇ

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Куштуй для благодаті
Любов, віра і ласка — секрети смачної паски
Коли тісто збільшиться вдвічі
Так, як бабуся, я не роблю —
нема печі для опари і для випікання, потрібно багато часу, та
й велика кількість пасочок від
бабусиного замісу виходить.
Можна зробити менше і швидше, повторивши головні кроки, спростивши деякі. Пасочки також вдаються високі, гарні і дуже смачні.
На кілограм просіяного борошна потрібно півлітра молока, 8 яєць, 40 г свіжих пресованих дріжджів (вони мають приємно пахнути молоком і бути
схожими на м’який пластилін
— вибір дріжджів — це важливо), 2 столові ложки меду, 300 г
цукру, 300 г масла, 150 г родзинок, по жмені горіхів i цукатів,
пакетик ваніліну і половина
чайної ложки солі.
Інгредієнти треба викласти з холодильника заздалегідь,
щоб вони не були занадто холодними, масло розтопити, мед
розігріти на водяній бані.
Спочатку опара: 300 г борошна заварити гарячим молоком і добре розтерти, аби не
було грудочок. Масу остудити, влити розведені теплим молоком дріжджі, добре вимішати й поставити в тепле місце,
накривши рушником. Як підійде, додати розтерті з цукром та
ваніллю жовтки, мед, сіль, решту борошна й добре вимішати.
Потім покласти збиті до густої
піни білки, продовжувати місити, поки тісто не стане відставати від стінок посуду. Поставити
в тепле місце, щоб підходило.
Коли тісто збільшиться
вдвічі, влити тепле масло, додати помиті і притрушені борошном родзинки, подрібнені
горіхи, цукати, добре вимішати. Не чекаючи, поки тісто підійде, викласти в змащені форми
так, щоб воно займало не більше половини висоти, а коли підніметься на три чверті форми,
поставити в не дуже гарячу духовку на годину.
Для глазурі збити білки з
цукровою пудрою (краще брати магазинну — легше збивається), поступово, по краплі, додаючи сік лимона (глазур
має бути, як густа сметана, на 3
білки йде десь 200 г пудри, але
регулювати треба залежно від
отриманої консистенції: якщо
не густа — додати ще пудри).
Змастити пасочки і присипати
чи декоративною присипкою,
чи шоколадом, чи пелюстками
мигдалю, цукатами чи ще чимось смачним і гарним.

Чим більше пасочок
покуштуєш — тим більше буде
благодаті
Якщо запаслися мигдалем
і полюбляєте ці запашні горіхи, можна спекти мигдалеву паску — вона дуже пухка, запашна,
просто дивовижна. Я в «рамках
куштування якнайбільше пасочок» (чули про такий народний звичай? Чим більше пасочок на Великдень покуштуєш,
тим більше буде благодаті. Але
не переплутайте кількість пасочок із вагою: покуштувати
можна і тонкий шматочок, насолоджуючись смаком, а не цілою паскою, хоча це вже — хто
як може і хоче) куштувала у
кумів — враження якнайкращі. Кума, тезка Тетяна, вели-

❙ Таїнство народження Великоднього хліба.
❙ Фото УНІАН.
ка шанувальниця всіх горіхів,
які знає, а знає вона їх багато,
каже, що вичитала рецепт з мережі і що він удався з першого
разу: інгредієнти розраховані з
математичною точністю.
Отож інгредієнти: 0,5 кг борошна, 250 мл молока, 150 г
цукру, 60 г свіжих дріжджів, 5
жовтків, 100 г вершкового масла, пакетик ваніліну, 50 г меленого мигдалю, цедра одного лимона, 100 г родзинок.
Насамперед розтерти зі столовою ложкою цукру дріжджі.
В миску всипати 120 грамів борошна, долити гаряче молоко
і перемішати, щоб не було грудок. Як вистигне — змішати з
дріжджами і залишити опару в
теплому місці. Жовтки розтерти
з цукровою пудрою і додати до
опари. Додати решту борошна,
цукор та ванільний цукор. Місити тісто до тих пір, поки там не
будуть з’являтись бульбашки.
Не перестаючи розтирати тісто,
влити розтоплене масло. Додати
мелений мигдаль, лимонну цедру, розпарені родзинки і перемішати. Тісто буде дуже липким.

Поставити форму з тістом у тепле місце на 40 хвилин.
Випікати пасочки при 180
градусах 45-50 хвилин. Коли
пасочки охолонуть, змастити
їх глазуррю.

Сирна паска
Мої малі племінниці замовили мені привезти тропічних
фруктів: манго, ківі («А можна
ананас?» — кричить у слухавку наймолодша, Таїса), карамболу. Малі ласунки-кулінарки
віднайшли чудовий рецепт сирної паски з екзотичними фруктами.
Потрібно: півтора літра молока, 250 г сметани, 5 жовтків,
сік лимона, 100 г цукрової пудри, 150 г масла, пакетик ваніліну, ківі, половина манго, ще обрані фрукти.
Молоко влити у велику каструлю і додати сметану з жовтками і лимонним соком. Добре перемішати і починати підігрівати на
повільному вогні, час від часу помішуючи. Молочна суміш повинна добре згорнутися. Потім зняти з вогню і дати повністю охолонути. Відцідити отриманий сир

Із цедрами
Викладач Тернопільського Національного економічного університету Світлана Саченко ділиться рецептом паски, яку пече вже кілька років
поспіль. Каже, що паска дуже смачна:
«Сусідка не дасть обманути».
Визнання твоїх кулінарних досягнень сусідками — це дуже важливо, кожен знає. Тому вже це спонукає
і собі спекти таку. Жартую — хотіла
паску з цедрою. Навіть з цедрами, як
ось у пані Світлани. А її рецепт такий:
Інгредієнти: 1 кг борошна, півлітра
молока, 150 г масла, 100 г маргарину,
2 стакани цукру, 5 яєць, 75 г дріжджів,
150 г родзинок чи кураги (на любителя можна і те, і те), столова ложка
ванільного цукру, цедра апельсина і
цедра лимона.
Готуємо опару: в теплому молоці розчиняємо дріжджі, додаємо стакан
цукру, 2-3 столові ложки борошна, старанно розмішуємо, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце.
Білки відділяємо від жовтків. Окремо розтираємо жовтки з цукром і
ванільним цукром, а білки розтираємо в густу піну з 2 столовими ложками
цукру і дрібкою солі.
Коли опара збільшиться удвічі, додаємо розтоплені масло та маргарин,
решту борошна, розтерті жовтки і замішуємо тісто. Місити доти, поки воно
почне відлипати від рук. Якщо тісто
буде прилипати до рук, треба додати
ще трішки борошна. Накриваємо рушником і залишаємо у теплі.
Додаємо в тісто цедру апельсина
та лимона (потерти тільки верхній шар,
біле дасть гірчинку) і помиті та посушені
родзинки, вимішуємо тісто, насамкінець
обережно додаємо збиті білки і також
— уже обережно — вимішуємо тісто.
Вистелені папером (чи паперові куповані) формочки заповнюємо наполовину тістом. Випікаємо при температурі
180°С 35-45 хвилин. Готовність можна
перевірити дерев’яною шпажкою.
через густе сито і залишити сир
у ситі під гнітом на ніч.
Наступного дня у великій
мисці змішайте масло, цукрову пудру і ванілін. Добре перемішайте до однорідності і
викладіть в застелену харчовою
плівкою форму. Залишити на
годин 5 охолоджуватися, потім
перекинути паску на тарілку і
прикрасити подрібненими екзотичними фруктами. Можна
ще й полити медом — матимете кулінарний шедевр!
Смачних усім пасок і щасливого Великодня! ■

■ РЕЦЕПТИ

М’ясце і сальце — саме те
Готуємося розговітися
Тетяна ЗІНЧЕНКО
На Великдень і стіл, без перебільшення, великий. Вінчає
його, звичайно, паска з крашанками. А чудово доповнюють м’ясні
страви, різноманітні салати, квашенина і солонина, риба та інші
смаколики — щедрість і гостинність наших господинь безмежна. Буженина в перці та вині чудово впишеться у «великодній ансамбль пригощань». Потрібно 2 кг свинини, 5 зубчиків часнику, 3 столові ложки оливкової олії, 3 столові ложки білого сухого вина, 2 столові ложки соєвого соусу, чайну ложку чорного
перцю, 2 чайні ложечки пахучого перцю, столову ложку паприки, лавровий листок, чайну ложку солі.
Насамперед м’ясо помити й обсушити паперовим рушником.
Часник подрібнити й нашпигувати ним м’ясо. Горошини перців
потовкти у ступці, вимішати з олією, соєвим соусом, сіллю і паприкою. Намастити цією сумішшю м’ясо з усіх боків, накрити його
й залишити в холодильнику на 12 годин.
Затим перекласти м’ясо в банячок з товстим дном, влити
вино, покласти лавровий листочок, долити 4 столові ложки води
і відправити в духовку на 3 години.
І що ще варто зробити — приготувати ароматну, пікантну
підчеревину, таку, що аж тане в роті.
Потрібно буде 2 кг підчеревини з якнайбільшими м’ясними

прожилками, 2 цибулини, морквина, білий корінець (петрушка,
пастернак або селера), 2 гвоздики, 4 лаврових листочки, сіль за
смаком.
Для натирання: 2 головки часнику, спеції за смаком: приблизно по чайній ложці мелених перців — чорного і духмяного,
паприки, коріандру, столова ложка солі. Налити в каструлю таку
кількість води, щоб сало повністю покрилося водою, але не плавало у ній. Сало помити (шкірку не зрізати), опустити його в окріп разом із почищеними овочами, додати спеції та сіль. Варити
протягом 45-60 хвилин — залежно від товщини сала. Дати салу
трохи настоятися, потім вийняти з бульйону і залишити в мисці під кришкою до неповного охолодження. Краї сала не повинні
обсохнути, а саме сало краще натирати теплим, але не гарячим.
Щоб приготувати натирання, потрібно до подрібненого часнику
додати спеції, сіль і старанно перемішати. У підчеревині залежно від розмірів і товщини зробити надрізи приблизно за 7-10 см
один від одного. Щедро змастити сало з усіх боків і в надрізах
часниково-пряною сумішшю, загорнути у фольгу і покласти в холодильник на 8-10 годин.
Підчеревина надзвичайно смакує з хроном, гірчицею, овочами, зеленню і, звичайно, з чорним хлібом і великодніми крашанками.
Смачного і щасливих свят! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ 2017

СПОРТ
Артем Смирнов

«Було дійсно приємно та комфортно виступати як лідеру
за національну збірну».

український тенісист
Григорій ХАТА
Як і в національній
хокейній першості, в чоловічому турнірі найсильніших баскетбольних клубів України все
йде до того, що в фіналі
«плей-оф» змагатимуться дві кращі команди регулярного чемпіонату.
Утім, якщо для першого
номера посіву — «Будівельника» — півфінальна серія з «Черкаськими мавпами» лише розпочалася, то другому
колективу «регулярки»2016/2017, а заодно й переможцю попереднього
ЧУ — «Хіміку» для потрапляння до вирішального етапу змагань залишилося зробити лише
один крок. У півфінальній серії до трьох перемог
проти «Дніпра» колектив
із Южного веде перед —
2:1. Щоправда, четверте побачення «хіміків»
із «дніпрянами», як і попереднє, відбудеться на
майданчику останніх, де
в понеділок підопічним
Дениса Журавльова вдалося розмочити рахунок
у серії...
Без сумніву, команда
Віталія Степановського,
як, загалом, і сам наставник, добре запам’ятали
невдалий досвід протиборства з «Дніпром» у
півфіналі Кубка країни2017. Але, з огляду на
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■ БАСКЕТБОЛ

На краю прірви
Переможець «регулярки» вітчизняного чемпіонату
упевнено розпочав півфінальну серію, а другий
колектив суперліги загальмував на вирішальному етапі
виграні два стартові поєдинки півфіналу ЧУ, роботу над помилками в
Южному провели на високому рівні. Утім і дніпровський клуб налаштований рішуче. Підійшовши до краю прірви, далі,
як-то кажуть, відступати команді Журавльова
просто нікуди.
За таких обставин,
коли командні лідери
позбавляються тягаря
відповідальності, саме
у них і відкривається
умовно друге дихання.
За підсумками «регулярки» центровий «Дніпра»
Сергій Загреба опинився
в числі кращих гравців
у своєму амплуа. Проте
в перших двох поєдинках із «Хіміком» перебував у тіні. Однак дозволити собі погано зіграти у рідних стінах він
не міг, особливо в умовах, коли другу гру поспіль через травму про-

пускав один із головних
снайперів дніпрян Олександр Мішула. У підсумку Загреба став найрезультативнішим гравцем третього півфіналу між «Дніпром» та
«Хіміком». І, що головне, зберіг своїй команді
надію на чемпіонство.
Розпочинаючи в понеділок на паркеті столичного
«Меридіану»
свою півфінальну серію
проти «мавп», баскетболісти «Будівельника»
особливих підстав для
нервування не мали. Їхні
попередні стосунки з черкаською командою складалися для них доволі
непогано. Лише два з 14
попередніх побачень завершилися на користь
черкащан.
При цьому про важливість повної поваги до
суперника, котрий, до
слова, регулярний сезон
завершив на четвертому

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. «Плейоф». Півфінальна серія до
трьох перемог.
«Будівельник» — «Черкаські мавпи» — 78:66 (Дугат (15)
— Девіс (26)). Рахунок у серії
— 1:0. «Дніпро» — «Хімік» —
71:62 (Загреба (18) — Сміт
(14), Конєв (14)), 52:71, 73:76
ОТ. Рахунок у серії — 1:2.
місці, «гладіаторам» нагадував невдалий вояж
у гості до «мавп» під час
поточної «регулярки».
Зрештою, лише в третій
чверті першого півфінального матчу гравці «Будки» дозволили
собі трохи розслабитися, а супернику — здобути «локальний успіх».
Після надпотужно проведеної другої «десятихвилинки», по завершенні якої перевага столич-

■ ТЕНІС

❙ Центровий «Дніпра» Сергій Загреба пригальмував чинного
❙ чемпіона з Южного на шляху до фіналу «плей-оф».
❙ Фото з сайта dnipro.ua.
них баскетболістів сягнула 14 очок, у фаворита
чемпіонської гонки було
достатньо «простору для
маневрів». «Можемо до-

■ ТАБЛО

Непідйомний тягар
Чоловіча збірна України втратила нагоду поборотися за місце
у Світовій групі Кубка Девіса

Кубок Девіса. Друге коло Першої групи Євро-Африканської зони.
Португалія — Україна — 4:1 (Еліаш
— Смирнов — 6:4, 7:6, 6:7, 3:6, 6:1.
Ж. Соуза — Маштаков — 6:0, 6:3, 6:0.
Еліаш/Ж. Соуза — Молчанов/Смирнов
— 7:5, 1:6, 3:6, 4:6. Ж. Соуза — Смирнов — 7:6, 7:6, 6:2. П. Соуза — Білобородько — 6:0, 6:1).

Григорій ХАТА
У різноспрямованих напрямах у нинішньому сезоні рухаються українська чоловіча та жіноча збірні. Якщо наші тенісистки
наприкінці року матимуть реальну нагоду повернутися до когорти найсильніших збірних світу в
Кубку федерації, то вітчизняним
майстрам великої ракетки у вересні доведеться займатися питаннями збереження своєї прописки
в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Після того
як минулих вихідних наші хлопці, поступившись у гостях португальцям, втратили нагоду пробитися до «плей-оф» Світової групи
КД, наступним їхнім кроком стане стиковий матч за виживання у
Першій групі ЄАЗ в Ізраїлі.
Незадовго до моменту оголошення складу на матч проти збірної Португалії капітан «синьо-жовтих» Андрій Медведєв виступив з
офіційною заявою, в якій повідомив, що на Піренеях наша команда
гратиме в далеко не найсильнішому складі. Олександр Долгополов
та Ілля Марченко — через травму,
Сергій Стаховський — з інших, як
наголосив капітан, «об’єктивних
резонів», залишилися поза заявкою на відповідальну гру.
Тож змушений був Медведєв
повезти до Лісабона необстріляну молодь, доповнивши компанію
досвідчених Артема Смирнова та

❙ У матчі проти Португалії в Кубку Девіса Артем Смирнов спробував себе
❙ в ролі лідера тенісної збірної України
❙ Фото з сайта sapronov-tennis.org.
Дениса Молчанова молодими та
маловідомими Микитою Маштаковим та Іллею Білобородьком. У
Португалії Андрій Медведєв дозволив обом юнакам — 18-річному
Микиті та 15-річному Іллі — дебютувати за збірну України в Кубку Девіса. Утім їхнє знайомство
з суворими дорослими реаліями
пройшло доволі болісно. Маштаков вийшов на корт під час дру-

гого поєдинку матчевої зустрічі, й
у двобої з Жоао Соузою зміг взяти
лише три гейми, програвши при
цьому «під нуль» одразу два сети.
Для Білобородька «дегустація» великої гри пройшла в значно спокійнішій атмосфері, коли долю україно-португальського протистояння
було вже вирішено. Утім і його також очікувало болісне побиття. В
укороченому регламентом поєдин-

ку, що в умовах відсутності турнірної інтриги обмежується лише двома сетами, наймолодший учасник
матчевої зустрічі за 40 хвилин ігрового часу отримав майстер-клас
від Педро Соузи, спромігшись взяти лише один розіграш — 0:6, 1:6.
Загалом, лише в парній зустрічі українська збірна, котру
представляли Смирнов та Молчанов, змогла показати зуби, здобувши єдину для «синьо-жовтих»
перемогу на лісабонському ґрунті. По суті, вся відповідальність
за результат української команди в Португалії лежала на плечах 29-річного уродженця Горлівки Артема Смирнова. Утім для
тенісиста, котрий у рейтингу АТР
посідає лише 507-й рядок, тягар
видався непідйомним. На рівних
Артем зміг зіграти лише з 97-ю ракеткою планети Гестао Еліашем,
програвши йому в напруженому
п’ятисетовому марафоні — 4:6,
6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 6:3, 1:6. Натомість у його зустрічі з 36-м тенісистом планети Жоао Соузою особливої інтриги вже не було, хоча у
двох перших партіях суперникам
довелося грати «тай-брейк» — 6:7
(3:7), 6:7 (2:7), 2:6.
Не дивно, що після провального візиту до Португалії українська
збірна в національному рейтингу
втратила одразу десять позицій,
опинившись після оновлення протоколу на 32-й сходинцi. ■

дати у своїй грі — особливо в захисті», — відповідально заявив після
гри наставник киян Володимир Коваль. ■

■ ХРОНІКА
Футбол
Перша ліга. 24-й тур.
«Інгулець» — «Геліос» — 0:0,
«Оболонь-Бровар» — «Миколаїв» — 2:0, «Арсенал-Київ»
— «Черкаський Дніпро» — 0:0,
«Гірник-Спорт» — «Буковина»
— 0:0, «Авангард» — «Колос»
— 0:1, «Суми» — Іллічівець» —
0:2, «Десна» — «Тернопіль» —
2:0, «Полтава» — «Нафтовик»
— 1:1, «Скала» — «Верес» —
0:3.
Лідери: «Іллічівець» — 58,
«Десна» — 50, «Верес» — 49,
«Колос» — 43, «Нафтовик»,
«Геліос» — 39.

Футзал
Чемпіонат Європи-2018.
Груповий раунд відбору (Київ).
1-й тур. Україна — Бельгія —
1:0, Хорватія — Чорногорія —
4:0. 2-й тур. Україна — Чорногорія — 4:2, Хорватія — Бельгія — 6:1.
Турнірне становище: Хорватія, Україна — 6, Чорногорія,
Бельгія — 0.

Волейбол
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. «Плейоф». Фінал. «Барком-Кажани» — «Локомотив» — 3:1
(25:21, 25:23, 25:27, 25:14) і 1:3
(23:25, 25:16, 18:25, 22:25). Рахунок у серії — 1:1.

Спортивна гімнастика
Отримавши від НОК України титул найкращого спортсмена минулого року, олімпійський
чемпіон Ріо-2016, володар «золота» у вправах на брусах, гімнаст Олег Верняєв підтвердив
закономірність такого визнання
й виграв загальний залік Кубка
світу-2017. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Прийдіть і поклоніться
Хоч раз у житті треба побувати в Єрусалимі — в місті, де люди вперше сказали одне одному
«Христос воскрес!». Спецiальний репортаж «України молодої» зi Святої землi

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ 2017

❙ Ірина
❙ Шейк.

■ БЕБІ-БУМ

Великі конспіратори
Ірина Шейк та Бредлі Купер
два тижні приховували
народження доньки
Аліса КВАЧ

Ната НЕТУДИХАТА
У нашому глобалізованому
житті все менше лишається місця для безпосереднього спілкування з живою природою. І все
більшим стає страх, що звичні
для наших предків речі для нас
виявляться непідсильними.
Допомогти таким людям подолати власні страхи взялася канадська родинна ферма Бельбек, що неподалік Онтаріо. Одним із напрямів їхнього бізнесу є
здавання курей в оренду. У комплекті до несучок вони пропонують невеличкий курник, корми, а
також книгу про те, як доглядати
за птахами. Свій товар вони го-

❙ Бредлі Купер.
дівчинки, яку назвали Леа
де Сейн Шейк Купер, і що
«обоє батьків дуже схвильовані й відчувають благословіння небес», а тому навряд
чи зупиняться на одному малюкові.
До речі, папараці розгледіли на безіменному пальці лівої руки Ірини обручку
зі смарагдом, що породило
чутки про можливе майбутнє весілля. Відомо, що модель почала зустрічатися з
Бредлі два роки тому, практично одразу після того, як
розійшлася з відомим футболістом Кріштіану Роналду.
І народження малечі свідчить,
що цей роман їй подобається набагато більше. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №45

■ НОУ-ХАУ

Курка напрокат
У Канаді можна взяти домашніх
птахів в оренду на півроку
тові відвезти замовнику в радіусі
80 км і особисто навчити господарів давати раду живності.
За словами власниці ферми
Кейт Бельбек, їхнє ноу-хау дає
можливість повірити у власні
сили тим, хто боїться такої відповідальності. Не сподобається

— їх завжди можна повернути.
Як бонус — усі знесені за час
оренди яйця дістаються новим
власникам.
Зазвичай, стверджує Кейт,
вони дають птахів у оренду на
півроку, хоча бувають і винятки
— дехто, наприклад, хоче зай-

матися птахами лише влітку чи
взимку. Також Бельбеки пропонують електроінкубатори для
тих, хто мріє побачити, як курчата вилуплюються з яєць. Така
послуга користується особливим попитом у школах, дитячих садочках та інших освітніх
закладах. А курчат можна потім
повернути на ферму.
Нова послуга настільки сподобалася деяким канадцям, що
вони після завершення терміну
оренди просили дати їм знову ту
саму птицю. Так, дивись, і членом родини півник чи курка стане. А там і від супу чи борщу з
курятиною доведеться відмовитися. Родичі ж, як-не-як. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +4...+6; удень +12...+14.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +5...+7; удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +6...+8; удень +16...+18.
Курорти Карпат: хмарно, помiрний дощ. Трускавець:
уночi +6...+8; удень +9...+11. Моршин: уночi +6...+8; удень
+9...+11.

Північ
мінлива
хмарність

редував появі бароко, Відродження. 7. Річка на Кавказі. 9. Письмовий стіл з висувною кришкою і шухлядами для паперів, за яким писали
стоячи. 12. Місце початку змагань
з бігу. 13. Воскоподібна сіра речовина, яку виділяють кашалоти, що
високо цінується і застосовується
в парфюмерії. 14. Стислий переказ змісту твору. 17. Лоб. 18. Груба
шкіра, що утворює рубці, якщо рана
довго не гоїться. 19. Швидкий, енергійний темп у музиці. 20. Мисливський пес. 23. Невільники, захоплені
турками чи татарами для продажу в
рабство. 24. Спортивна гра, суть якої
полягає у змаганні вершників на конях у вправності забивання ключкою
м’яча у чужі ворота. 25. Шахова фігура, схожа на фортецю.
Кросворд №44
від 11 квітня

Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 14—15 квітня

■ ПРИКОЛИ

12 квiтня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно, дощ. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi +4...+6, удень +10...+12.

По горизонталі:
1. Острівна держава у Карибському морі. 5. Одна з річок Месопотамії. 7. Риба з родини осетрових. 8.
Ореол над головою святих. 10. Дірчаста тканина, мережка. 11. Овочі чи
фрукти, перетерті на однорідну масу.
12. Період у російській історії після
смерті Бориса Годунова. 14. Давньогрецьке місто-держава, яке славилося
своїми воїнами. 15. Давньогрецький
глечик-ваза із довгим вузьким горлом. 16. Ескіз малюнка. 19. «Земляний горіх», який широко використовують у кондитерській промисловості.
21. Геніальний словацький фізик і винахідник, який зробив прорив у вивченні електрики. 22. Поширений вид
покарання у часи козаччини. 24. Річка в Карпатах. 26. Столиця Норвегії.
27. Природна печера у скелі з широким входом, часто — у воді. 28. Слабоалкогольний напій із переброджених яблук, національний напій Країни
Басків. 29. Знаменита картина Леонардо да Вінчі.
По вертикалі:
1. Дерев’яна палка для гри у
бейсбол. 2. Екс-прем’єр Великобританії (1997—2007 роки). 3. Національна валюта Греції, яка була в
обігу до введення євро. 4. Інструментальний музичний твір і з трьохчотирьох різних за характером і темпом частин. 5. Швидкість руху. 6.
Великий культурний період, що пе-
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Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
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
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Ось що значить подруга! Вчора
після вечірки дотягла мене додому
на п’ятий поверх і здала чоловікові
в руки! Хоча я живу на першому і не
заміжня.
***
Напис на могильній плиті: «Господи, прийми її з тим же задоволенням, з яким я її до тебе посилаю».
***
— Софіє Абрамівно, ви не підкажете, де продається «Віагра» для
жінок?
— Та в будь-якому ювелірному
магазині.

***
Купила ліки. Читаю побічні
ефекти:
— Сонливість, біль в очах, шум
у вухах, нервозність, безсоння, судоми, сухість у роті, блювання, гастрит,
діарея, закреп, головний біль. Сиджу і думаю — може, чорт забирай
той нежить.
***
Співала сьогодні в караоке.
Підійшов якийсь чоловiк, дав мені
500 гривень з умовою, щоб я замовкла. Зрозуміла, що тепер можу цим
заробляти.
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Хочете випробувати друзів —
довірте їм свою таємницю. Очевидно, що у відомої голлівудської парочки — моделі Ірини Шейк та зірки фільмів Бредлі Купера «Мій
хлопець — псих» та «Афера по-американськи» — друзі таки справжні.
Бо за всю вагітність Ірини вони не
лише і словом не прохопилися про
те, кого ж чекає пара (а знали ж, бо
не так давно Ірина та Бредлі, за американським звичаєм, влаштували
вечірку на честь майбутньої появи
на світ їхнього первістка), але навіть промовчали про сам факт народження дитини.
Цю таємницю і батькам, і друзям
пари вдалося приховувати аж два
тижні. Доки Ірина та Бредлі не «засвітилися» з малечею на прогулянці в Веніс-Біч у Лос-Анджелесі. Родина зайшла до кафе на морозиво,
чим одразу привернула до себе увагу. Після цього мовчати далі було
нікуди, тож журналістам вдалося
витягти з друзів інформацію, що відома модель стала мамою чарівної

