Кримськотатарська автономія.
Краще пізно, ніж ніколи?

Наталія Шелепницька:
Голос треба тренувати щодня

Амбіційна
й мотивована

Президент озвучив
необхідність змін до
Конституції, пов’язаних
з анексованим Кримом

Настанови співачці давали
Назарій Яремчук, Софія
Ротару, Павло Дворський
і Дмитро Гнатюк

Після перемоги на престижному
турнірі в Римі найсильніша
тенісистка України стала
шостою ракеткою планети
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,37 грн.
1 € = 29,48 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Ілюзії від Кабміну
Влада демонструє оптимізм щодо зростання ВВП і наповнення держбюджету,
але досягає цього не традиційним шляхом зростання економіки,
а чиновницькими хитрощами
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

2

УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«Адже який би великий термін не дали йому куплені судді Росії, впадати
у відчай не варто через той факт, що режим Путіна тривалий час не
протримається й на свободу Ільмі Умеров вийде набагато раніше терміну».

■ ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Їхнiми
молитвами
В окупованому Росією
Криму анонсували перше
судове засідання у справі
Ільмі Умерова
Ірина КИРПА
Уже відомо, що слухання за кримінальною справою стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу пройде 31 травня у закритому режимі
в районному суді міста Сімферополь. На
офіційному сайті підконтрольного Кремлю суду поширено інформацію про те, що
матеріали справи передані для вивчення
судді Андрію Кулішову.
Рік тому співробітники ФСБ Росії порушили кримінальну справу проти Ільмі Умерова за 280 статтею КК Росії («Екстремізм»). Через три місяці активіста перевели до психіатричного диспансеру Сімферополя на примусову експертизу, де він
провів три тижні.
— Судді окупованого Криму відхилили всі три наші скарги, — розповів адвокат одного з лідерів Меджлісу Микола Полозов. — Мій підзахисний провів десять
місяців у жахливих умовах СІЗО, та лише
21 березня йому вручили обвинувальний
акт.
За словами правозахисників, так довго слідство тягнулося з тієї причини, що
зібрати доказову базу проти заступника
голови Меджлісу виявилося вкрай складно. Уже зараз зрозуміло, що справа проти Ільмі Умерова матиме історичний характер та суттєво погіршить і так украй
зіпсований імідж Росії. Захист підготував вагомі аргументи та готовий зробити
все можливе для того, щоб судовий процес
отримав максимально великий громадський резонанс і закінчився перемогою Ільмі Умерова.
— Я хочу сказати своєму бойовому товаришеві слова підтримки, — заявив в
одному зі своїх інтерв’ю лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв,
— Адже який би великий термін не дали
йому куплені судді Росії, впадати у відчай
не варто через той факт, що режим Путіна
тривалий час не протримається й на свободу Ільмі Умеров вийде набагато раніше
терміну. Окупація Криму — це тимчасове
ганебне явище, яке також впаде з відходом
iз поста нинішнього лідера країни-агресора.
Ільмі Умеров упевнений, що судовий
процес тільки згуртує кращих представників кримськотатарського народу. Так,
у річницю порушення кримінальної справи проти активіста Меджлісу, на урочистий молебень зібралося понад 300 людей,
що прийшли підтримати політв’язня. А
перед цим у Бахчисараї пройшов ще один
масовий молебень, приурочений до річниці арешту чотирьох мешканців міста Бахчисарай за «справою Хізб ут-Тахрір».
На думку Умерова, правоохоронна система Російської Федерації відпрацьовує у
Криму тиск на адвокатів. Усі четверо правозахисників, найнятих для його захисту
в суді, стикалися із залякуванням та погрозами з боку силовиків Росії.
Анонс про початок судового процесу
над заступником голови Меджлісу викликав гучний громадський та міжнародний
резонанс. Зокрема, євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс зазначила, що за долею людей, які потрапили у жорна російського свавілля у Криму та на сході України, стежить весь світ. Посилення санкцій
проти Росії має змусити окупаційну владу залишити територію півострова Крим i
припинити репресії проти представників
кримськотатарського народу. ■

Мустафа Джемілєв
лідер кримськотатарського народу

■ НА ФРОНТІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Агресор діє «втемну»
На Авдіївку останніми днями припадає половина всіх
ворожих обстрілів на донецькому напрямку
Іван БОЙКО
Найгарячішою точкою
східного фронту залишається місто Авдіївка. Лише минулої неділі окупанти гатили з важкого озброєння по
позиціях ЗСУ в районі міста
впродовж шести годин.
«Донецький напрямок.
Тут ситуація не змінилася: ведуть активні бойові
дії з масштабним застосуванням важкого озброєння
з боку противника. В неділю по наших позиціях було
випущено близько 170 мін.
Понад половина з них припадає на Авдіївку, де ворожі
обстріли вчора тривали понад шiсть годин», — повідомив речник Міноборони з
питань АТО Андрій Лисенко.
Окрім того, бойовики терористичної «ДНР» здійснили вогневий наліт на Донецьку фільтрувальну станцію в неділю ввечері. Стратегічний об’єкт обстріляли
з мінометів калібру 120 мм.
У пресс-центрі штабу
АТО наголошують, що під
обстріл «знову потрапив
об’єкт, який має важливе
значення для десятків тисяч
людей, які проживають як
на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях». Адже До-

❙ Ситуація у зоні АТО стає напруженішою.
❙ Фото штабу АТО.
нецька фільтрувальна станція централізовано забезпечує водою Авдіївку, саме
через це вона багато разів
ставала об’єктом обстрілу з
боку російських окупаційних сил.
«Таким чином окупанти
вкотре поставили на карту
своїх злочинних планів екологічну безпеку всього регіо-

Тарас ЗДОРОВИЛО
У День пам’яті жертв політичних
репресій, що відзначається в Україні
21 травня, Президент України Петро
Порошенко вшанував пам’ять жертв
сталінських репресій, відвідавши Національний історико-меморіальний
заповідник «Биківнянські могили»,
що під Києвом. Про масові розстріли
не лише українців, а й польських патріотів Президент, зокрема, сказав: «Биківнянський ліс — місце нашого спільного болю з поляками. Сьогодні я так
само схиляю голову і покладу квіти до
пам’ятного знаку польських поховань.
Тут разом з українцями покояться й тисячі польських патріотів, розстріляних
за наказом Сталіна», — і поклав квіти на польські могили, де спочивають
і жертви так званого українського катинського списку.
Нагадаємо, що у Биківнянському
лісі розташовано найбільше в Україні
місце поховання жертв масових політичних репресій комуністичного
режиму. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС (будівництво
якого таємно розпочалося ще у 1936
році), де наприкінці 30-х — на початку
40-х роках відбувалися масові захоронення понад 100 тисяч розстріляних та закатованих. Після війни свої
страшні злочини радянська влада
«списала» на німців. Трагедія Биківні
стоїть поряд із такими злочинами,
як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин
Яр та Катинський розстріл.
Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» відкрили у 1994 році,
а в 2001 році — КМУ під керівництвом
Віктора Ющенка прийняв постанову
«Про створення державного історикомеморіального заповідника «Биків-

ну та добробут мирних мешканців», — констатують у
штабі АТО.
Упродовж неділі поранення отримали двоє захисників України (сталося це в
районі Новотроїцького).
При цьому майже три
чверті ворожих обстрілів
припадає на темну пору
доби. Прикметно, що на лу-

Близько 20 бойовиків терористичної «ДНР» загинули або
зазнали поранень унаслідок вибуху в приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів на блокпосту поблизу окупованого міста
Ясинувата.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, окупанти, «нехтуючи заходами безпеки, вживали
спиртні напої та палили в цьому
приміщенні».
До того ж у ГУР Міноборони
констатують, що в лавах російських окупантів і місцевих бойовиків продовжує зростати кількість злочинів і надзвичайних
подій.
Зокрема, двоє бойовиків
«самовільно залишили передову позицію зі зброєю, побоюючись самосуду з боку військовослужбовців розвідувального підрозділу полку, спостережний пост якого вони обстріляли
у стані алкогольного сп’яніння,
тяжко поранивши трьох розвідників».
В окупованому Новоазовську виникла суперечка між російськими морськими піхотинцями,
яка переросла у збройну стрілянину.
«У результаті один військовослужбовець загинув та одного
тяжко поранено», — повідомляють у розвідці.
ганському напрямку дещо
знизилася активність противника, проте обстріли з
важкого озброєння не припиняються.
До того ж у ніч на суботу
ворог гатив iз систем залпового вогню «Град» по позиціях ЗСУ в Попаснянському
районі області. ■

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Місце спільного болю
Вшанування жертв комуністичного терору в Биківні

❙ Вшанування пам’яті 100 тисяч жертв політичних репресій комуністичного режиму
❙ в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».
нянські могили», й у 2006 році, вже за
свого президентства, Ющенко підписав
Указ про надання заповіднику статусу
національного.
Додамо, що цьогоріч не обійшлося й
без невеликого інциденту поблизу комплексу: в соцмережі з’явилося відео,
на якому Президент Порошенко залишає територію заповідника під свист

людей, які кричать йому вслід: «Ганьба!». На відео видно, як кілька десятків учасників мітингу оточили Президента й почали ставити йому запитання: чути, як хтось запитав, чому «в
найбіднішій державі Європи настільки багатий Президент». Порошенко не
став відповідати та разом із дружиною
залишив заповідник. ■

ІнФорУМ
■ Є ПРОБЛЕМА

Тишком
нишком
Львівський
непотріб продовжує
«мандрувати» Україною
Дар’я БАВЗАЛУК
Мер Львова Андрій Садовий нещодавно заявив, що у місті накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які
нікуди вивозити, оскільки меморандум, підписаний з очільниками низки українських міст 21 квітня, не виконується. За його словами, тільки
три міста погодилися брати загалом
80 тонн відходів зі Львова на добу. Однак, недобросовісні перевізники продовжують скидати сміття де заманеться.
Днями у Житомирській області виявили фуру, яка вивантажила
«львівське» сміття. Правоохоронці
затримали транспортний засіб уночі
після повідомлення жителя села Ягодинка Пулинського району про те, що
від місцевого смітника від’їжджає невідома вантажівка. «Жителі району
страждають від забруднення сміттям,
яке скидають вночі водії вантажівок.
Серед побутових відходів знаходили докази того, що вони потрапили в
район із Львівської області», — повідомляють в поліції.
Вантажівку вдалося наздогнати
тільки в сусідньому селі Веселе. Автомобіль і водія доставили в Пулинське відділення поліції для з’ясування
обставин події. Виявилося, що перевізником є підприємець з міста Новоград-Волинський.
Наступного дня львівський непотріб виявили у селі Підгірці Обухівського району Київської області. Як
повідомляє прес-служба поліції
Київської області, у ніч на неділю в
селі Підгірці громадяни побачили,
що вантажівки зсипають сміття на
землю, а бульдозер розрівнює поверхню. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. З’ясувалося,
що транспортні засоби мають номерні
знаки Київської області та міста Києва, а згідно з накладними документами, 20 тонн небезпечних для довкілля
відходів привезли зі Львівщини, частину з яких уже встигли розвантажити. Автомобілі доставили на штрафмайданчик.
У Садового швидко відреагували
на ці інциденти. «Усі, хто здійснює
скидання сміття поза межами полігонів, поза межами укладених договорів, мають бути притягнені до відповідальності», — йдеться у заяві
Львівської міськради. «Наразі інформація, що сміття, яке скинули у
Київській області, саме зі Львова, —
не підтверджена», — заявив заступник мера Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, коментуючи повідомлення
про скидання нібито львівського сміття у с. Підгірці Київської області. Він
додав, що ЛМР зробила запит до правоохоронців для отримання оперативних даних про затримані вантажівки.
«Якщо буде встановлено свідомий
зв’язок між львівськими перевізниками і цими агентами, які скинули сміття поза межами полігону, до львівських перевізників будуть застосовані
жорсткі санкції шляхом розірвання
договору», — заявив Бабак.
Нагадаємо, 21 квітня мери 20 міст,
Львівська ОДА, Львівська облрада та
Львівська міськрада підписали меморандум, згідно з яким міста погоджуються приймати сміття зі Львова впродовж двох років. А з бюджету Львівської області та Львова за цей час на потреби зазначених міст заплановано
виділити понад 200 млн. грн. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Танки Т-80, розроблені
й випущені у Харкові на виробничих потужностях «Укроборонпрому», після глибокої
модернізації поповнили військовий парк повітряно-десантних підрозділів, що дислокуються в зоні АТО. Бойові
машини такого класу досі не
стояли на озброєнні цього
типу військ, тому, на думку
фахівців, нова техніка у кілька разів підвищить вогняну
міць штурмових бригад.
Після відновлення двигуна, трансмісії і ходової частини Т-80 може набирати швидкість до 70 кілометрів за годину. Завдяки цим показникам
десантники назвали оновлені
бронемашини «літаючими
танками». Вони оснащені су-

■ УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Танк, що «літає»
Повітряно-десантні війська України
в зоні АТО отримали партію
модернізованих бронемашин
часним електронним обладнанням, новими системами
захисту й управління вогню.
Після модернізації техніка
пройшла обкатку на військовому полігоні й отримала високу оцінку спеціалістів.
Недавно також стало відомо, що Міністерство оборони
за підтримки концерну «Укроборонпром» планує відродити при Національному техніч-

ному університеті «ХПІ» Інститут танкових військ. Такий
підрозділ уже колись тут був,
але через загальне скорочення у ЗСУ і тодішню військову
політику його закрили. Хибність цього кроку не раз була
доведена в зоні АТО, тому військові та виробничники прийняли рішення разом працювати над створенням навчально-матеріальної бази центру

■ НЕБЕЗПЕКА

Ядерний курорт
Існує ймовірність, що на окупованому півострові
Москва розміщує ядерну зброю
Олена КАПНІК
Практично з моменту окупації українського Криму Росією експерти заговорили про розміщення на півострові
ракетних комплексів та ракет, які дозволяють нести снаряди з ядерною «начинкою». Попри це, у департаменті Головного управління розвідки Міноборони України заявили, що в окупованому Криму немає ядерної зброї, але є її
носії.
Крім військових експертів, думку
щодо розміщення ядерної зброї в Криму висловлювали й лідери кримськоЛюдмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Черкаські лісівники не
на словах знають про те, як
люди безсовісно захаращують сміттям лісові масиви.
Це не тільки залишене на галявині сміття після пікніків,
а й цілі стихійні сміттєзвалища, котрі ростуть, наче гриби після дощу, і прибирання
яких завжди лягає на плечі
працівників лісу.
Тільки недавно в лісах одного Корсунь-Шевченківського лісгоспу було ліквідовано
понад 20 стихійних сміттєзвалищ. Над прибиранням сміття працювали кілька тижнів
усім колективом, в усіх лісництвах цього лісгоспу.
За словами інженера охорони і захисту лісу КорсуньШевченківського лісгоспу
Олександра Ткача, окрім прибирання, косметичного ремонту рекреаційних пунктів,
цьогоріч на прилеглих територіях лісництв висадили декоративні дерева і кущі, які
є нехарактерними для Черкащини і до цього часу тут не
росли.
Як розповідає «УМ» прессекретар Черкаського обласного лісового та мисливського господарства Наталя Сегеда, одними з найактивніших
були працівники Яснозірського лісництва. У рамках акції «За чисте довкілля» вони
провели прибирання та оновлення рекреаційних пунктів, що розташовані на території держлісфонду, а їх чимало, адже через яснозірські
ліси проходить траса Київ—

татарського народу. За словами Мустафи Джемілєва, окупований Крим зараз
«перетворено на військову базу». За інформацією контррозвідки Меджлісу,
на півострові близько 70 тисяч російських військових та представників ФСБ.
«Крим зараз перетворили на військову
базу, у нас навіть є інформація, що зараз
там шість ядерних боєголовок. Тому розгортати військові дії там дуже небезпечно», — каже Джемілєв. На думку лідера
кримських татар, військові дії у Криму
можуть призвести до етнічних чисток.
Завезення до Криму ядерної зброї має
на меті погрози Заходу, кажуть експер-
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підготовки танкістів. «Оглянувши фонди факультету Військової підготовки університету, ознайомившись iз організацією навчального процесу, можу констатувати, що
за порівняно невеликий проміжок часу зроблено дуже
багато для поліпшення життєдіяльності цього вишу, —
повідомив міністр оборони
Степан Полторак. — Тому я
ініціюватиму роботу з підготовки відповідної постанови уряду щодо створення на
базі факультету військового
інституту, де готуватимуть
майбутніх офіцерів танкових
підрозділів».
Планується, що перший
набір курсантів за технічними спеціальностями з подальшим розширенням переліку
випускних спеціалізацій відбудеться вже цього року. ■

ти. Відтак Росія планує укріпити свої позиції, аби в майбутньому не піднімалося
питання повернення Криму Україні.
«Кремль абсолютно ігнорує інтереси населення, інтереси півострова як потенційно туристичного регіону і курорту. Москва створює тут військову базу,
форпост, який призначений абсолютно
не для того, щоб погрожувати Україні,
використовує мілітаризацію Криму для
погроз Заходу і для укріплення своїх позицій у цьому регіоні, щоб ніколи не піднімалося питання повернення Криму,
— каже директор Центру досліджень
армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. — Перекидання, можливо,
ядерної зброї в Крим, зокрема захоплення українських громадян і проголошення їх шпигунами, а також різні інсинуації проти України — все це пов’язане з
одним. Це все — нагадування адміністрації новообраного президента США, що
Росія хоче сісти за стіл переговорів на
рівних і домовлятися про перерозподіл
світу, фактично домовлятися про новий
формат відносин із США». ■

■ ДОБРА СПРАВА

Санітари лісу
На території одного тільки Корсунь-Шевченківського лісгоспу
було ліквідовано більше 20 несанкціонованих сміттєзвалищ

❙ Креативний бігборд від Смілянського лісгоспу.
❙ Фото прес-служби Черкаського лісового та мисливського господарства.
Черкаси. Тому попід дорогою
розташовано велику кількість пунктів відпочинку для
зручності та комфорту подорожуючих.
«Обов’язок лісівників —
підтримувати їх усі в належному стані. Полагодили та відновили альтанки й парканчики, пофарбували їх, обкосили
територію рекреаційних пунктів і, найголовніше, прибрали сміття уздовж траси. Ліс-

ничий Яснозірського лісництва Леонід Буруль, працівники лісової охорони разом
з учнями шкільного лісництва гарно попрацювали. Тепер справа за подорожуючими та місцевими — підтримувати чистоту та лад», — наголошує пані Наталя.
До речі, аби достукатися
до таких «любителів природи», котрі повадилися вивозити до лісу лантухи зі своїм

непотребом, черкаські лісівники навіть повстановлювали у лісах креативні бігборди із закликами на кшталт:
«Будьте людьми, не свинячте в лісі», «Мурашка, комашка і хрущик благають iз тоненької гілки: «Не кидай у
беззахисний кущик порожні
пляшки від горілки», «У лісі
не смітити! Контроль ведуть
тренованими дикими тваринами!». ■
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ПОЛIТИКА

«Історична справедливість по відношенню до кримськотатарського
народу нарешті має бути відновлена. Та сама справедливість, якої
кримські татари не змогли добитися за 23 роки, що передували російській
окупації».

Рефат Чубаров
голова Меджлісу
кримськотатарського народу

■ ІНІЦІАТИВА

Кримськотатарська автономія.
Краще пізно, ніж ніколи?
Президент озвучив необхідність змін до Конституції,
пов’язаних з анексованим Кримом
Наталія ЛЕБІДЬ

Нещодавно Президент Петро Порошенко заговорив про необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар.
А відтак Конституційна комісія прийняла рішення про створення
робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до
Конституції України стосовно Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь. «Можна лише побажати приступити робочій групі до
роботи 22 травня о 10-й годині ранку в залі засідань Києво-Могилянської академії», — заявив після позитивного голосування щодо
складу групи головуючий на засіданні, суддя Європейського суду з
прав людини у відставці, заступник голови Конституційної комісії
Володимир Буткевич.
22 травня було вчора — якраз під час підготовки цього номеру «УМ»
було розпочато довгий і складний шлях до «вписування» автономії
кримських татар у «тіло» Основного закону України. Перед втіленням такої ініціативи голова Меджлісу Рефат Чубаров нагадав, що 18
травня Україна вже вчетверте відзначила День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який відбувся в умовах російської окупації Криму. «Цього року, як і в попередні роки, увага кримськотатарського народу буде прикута до столиці нашої держави,
до Києва. Бо саме тут історична справедливість по відношенню до
кримськотатарського народу нарешті має бути відновлена. Та сама
справедливість, якої кримські татари не змогли добитися за 23 роки,
що передували російській окупації», — сказав він.

Трохи ретроспекції
Отже, кримськотатарська
автономія. Ідея, нерозривно
пов’язана з деякими «незручними» питаннями. Зокрема, із тим,
а чи не запізно держава Україна
надумала творити подібну автономію? Можливо, якби такий замисел втілити раніше, результати кримського «референдуму» в
2014-му були б інакшими? Другий момент: чи не є деокупація
півострова більш актуальним
завданням, аніж виписування
норм, якi можуть бути прийняті
на папері, але не можуть бути імплементовані в реальному житті
(принаймні на даному етапі)? І,
нарешті, третє питання: чи допоможе автономія повернути Крим
Україні, чи в даному разі йдеться
про не пов’язані між собою речі?
Розберемо кожен iз цих пунктів
окремо.
Але почнемо з того, що у
нинішній редакції Конституції де-юре вказується на те, що
АРК є невід’ємною складовою
частиною України і вирішує
питання, віднесені до її компетенції, в межах повноважень,
визначених Конституцією України. Водночас де-факто кримська автономія, створена за територіальною ознакою, була
автономією російських і російськомовних радянських громадян в унітарній Україні, що
фактично консервувало всі соціокультурні процеси, створювало потенційні конфлікти і
практично не враховувало повною мірою реального етнічного
різноманіття Криму і питань, з
цим пов’язаних.
Дискусії про статус АРК в
Україні тривали фактично з
моменту проголошення автономії. Частина експертів вважала, що Крим має стати рядовою областю у складі України,
інші наполягали на збереженні статусу територіальної автономії. Меджліс виступав за закріплення права на внутріш-

нє самовизначення і визнання
Криму кримськотатарською
національною автономією у
складі України. Але в цілому
українське суспільство протягом 2000-х років ставилось до
питання статусу автономії досить індиферентно, як і політичне керівництво.
Іронія долі та історії: майже два десятиліття тому, під
час підготовки Конституції
1996 року, у розширенні прав
кримських татар та у введенні
в правовий вокабуляр поняття
«корінних народів» вбачали потенційну загрозу сепаратизму.
Зараз — навпаки — у нереалізованих повною мірою задумах
кінця 1990-х бачать запобіжник від розхитування країни.
Але, як стверджує одна заяложена банальність, «історія
не знає умовного способу». Це
дійсно так. Ми можемо лише

❙ Кримські татари чекають на підтримку з боку України.
ня кримських татар та українців не виявляли ознаки міжнаціональної ворожнечі та не були
помічені у прагненні опинитися
під російським прапором.
Чи могли б події 2014 року
розвиватися за іншим сценарієм, якби корінний народ
Криму мав на той час свою автономію? На це питання не існує
однозначної відповіді. Адже
чисельна російська «діаспора»
все одно домінувала б над 12%
кримськотатарського населення. Проте, напевно, така автономія могла б стати одним iз тих
превентивних заходів (разом
із виведенням Чорноморського флоту, державною політикою з українізації тощо), якi в
майбутньому унеможливили б
анексію півострова. Але так, на
жаль, не сталося. Тому повернемося до реалій, на які доводиться зважати зараз.

У гру вступає Росія
А реалії ці є досить сумними.
І справа тут не лише у російській окупації Криму. Як випливає зі слів Рефата Чубарова про
потребу відновлення історичної

тися на право, яке вам це дозволить», — говорить Чубаров.
Відтак зрозуміло, що закріплення кримськотатарської автономії в українській Конституції
— навіть попри неможливість її
втілення в теперішніх реаліях
— для зацікавлених осіб важить
дуже й дуже багато. Бо обертає
поки що віртуальну, віддалену
у часі мрію про збереження своєї
самобутності на юридично закріплене майбутнє, хай і тимчасово відтерміноване, але не зняте з порядку денного.
Та Україні важливо взятися до роботи не лише задля
підтримки морального духу
кримськотатарського
народу. Україні важливо зіграти на
випередження, адже Росія намагається зараз запропонувати
кримським татарам свою альтернативу. А, точніше, псевдоальтернативу. Московський
«Держкомітет Криму» в особі
його голови Заура Смирнова
повідомив, що незабаром буде
створена «федеральна національно-культурна автономія»
кримських татар.
«Триває робота в Санкт-Пе-

«Уявіть собі на хвилину, що ви — кримські татари. Зі своєю дуже складною, десь
трагічною, десь величною попередньою історією. Сьогодні ви думаєте про те, як
зберегтись на своїй землі зі своєю мовою, культурою, звичаями, традиціями. Ви
хочете того, чого хочуть усі. Усі народи. І якщо ви намагаєтесь такими зберегтись,
ви маєте спиратися на право, яке вам це дозволить».
фантазувати на тему, що було б,
якби кримські татари отримали
свою автономію ще у 1996-му
та якби Кучма і Єльцин не домовилися б рік по тому про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в Криму
(що потягнуло за собою подальше зросійщення півострова).
Доведеним фактом залишається тільки те, що під час
«російської весни» особливу агресію та наполегливість у випрошуванні собі «каменів з неба»
проявили ті населені пункти півострова, де російськомовне чи
російське населення становило
понад 50-70 відсотків. Натомість
райони компактного проживан-

справедливості, кримські татари не вважали і не вважають
свої права забезпеченими Україною повною мірою. Але водночас покладають усі свої надії
саме на Україну — проблеми
вибору на кшталт «з ким бути»
тут просто не існує.
«Уявіть собі на хвилину, що
ви — кримські татари. Зі своєю
дуже складною, десь трагічною,
десь величною попередньою історією. Сьогодні ви думаєте про
те, як зберегтись на своїй землі
зі своєю мовою, культурою, звичаями, традиціями. Ви хочете
того, чого хочуть усі. Усі народи. І якщо ви намагаєтесь такими зберегтись, ви маєте спира-

тербурзі, в Астраханській області, у Москві зі створення регіональних національно-культурних автономій кримських татар.
Після цього кримські татари отримають право створити національно-культурну автономію
федерального рівня», — говорить Заур Смирнов. За його даними, головою такої автономії
стане Ейваз Умеров — цілковито лояльний до Кремля діяч.
Від самого початку анексії
російська влада активно використовувала тему створення національно-культурної автономії
для кримських татар за прикладом аналогічних складових інших меншин, — створення єди-

ної підконтрольної владі організації. Але цей сценарій сьогодні
так і не реалізувався, реалізується інший — «виховання лояльності» шляхом використання
сили і тиску відносно непідконтрольного Меджлісу, переслідування і спроба радикалізації
кримських татар, щоб, можливо, потім із «чистою совістю» боротися з «тероризмом» у Криму.
Так звана конституція регіону, що з’явилася через 2 тижні
після анексії, продовжує формальне декларування радянської рівності й тотально підкоряє Крим центру. У статті 57
вказуються напрямки подвійного підпорядкування, які визначені в 72-й статті Конституції
Росії. У цьому випадку питання децентралізації і самоврядування в самій Росії має досить
умовний характер, адже до компетенції федерального центру в
суб’єктах федерації відносяться
практично всі питання соціально-економічного і політичного
життя — від освіти, податків,
економічної політики до екології і культури.
Простіше кажучи, Москва
активно будує «потьомкінську
дєрєвню», за фасадом котрої зяятиме порожнеча, але на фасаді
красуватимуться «правильні слова» про «автентичність
малих народів» та про «розвиток їхньої мови і національної
культури», якими вже зараз iз
насолодою жонглюють кремлівські пішаки. Тепер — слово
за Україною, а краще не тільки слово, а й діло також, адже
питання про те, що є нині важливішим — автономія чи деокупація, вочевидь, має тільки
одну правильну відповідь, і відповідь ця — «і перше, і друге».

Наостанок
І, нарешті, про те, чи допоможе впровадження автономії
визволити півострів з-під кремлівської окупації. Власне, прямої залежності тут немає. Але
Україна не має права знову зрадити надії кримських татар.
Тим паче, що під п’ятою Путіна
вони живуть аж ніяк не в добробуті, а терплячи репресії та
гоніння за свою чітко виражену проукраїнську позицію.
У цих умовах, у спробах формування політики деокупації з
боку її авторів, тема подальшого статусу автономії актуальна
для України у внутрішньому і
міжнародному контексті. Зокрема, визнання кримських татар корінним народом України
в березні 2014 року і подальший
розвиток цієї тези в українському законодавстві, в тому числі
й у конституційному, дає можливість того, що всі питання,
пов’язані зі статусом Криму, ресурсами, безпекою, системою організації влади, не можуть бути
вирішені без урахування думки
корінного народу Криму.
Прописавши у Конституції
автономію кримських татар,
Україна з більшим моральним
правом апелюватиме до різного
роду міжнародних судів, на чию
допомогу в поверненні наших
земель держава сподівається. І
все ж автономію не слід розцінювати ані як панацею від усіх
можливих негараздів, ані як
двигун, що пришвидшить деокупацію. Не впадаючи в екстаз від теперішньої своєї «щедрості», держава має просто виконувати свою роботу. І роботу над помилками зокрема, час
якої давно настав. ■

СВIТ
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Як «своя людина» до своїх

Рубає вікно
в Європу
Петром

Перше закордонне турне Дональд Трамп розпочав із Близького Сходу
Ігор ВІТОВИЧ

Минулої суботи президент
США Дональд Трамп вирушив
у своє перше закордонне турне, яке охопить Близький Схід
та Європу. Прізвище Трампа
перекладається з англійської як «козир» чи «козирна
карта», або ж у сленговому
варіанті як «хороша людина»
чи «друзяка». Обігруючи це,
можна сказати, що «хороша
людина» під час своєї першої закордонної подорожі
вирішила відвідати передусім
своїх «друзяк», тобто головних, на думку Трампа, закордонних союзників США.

Володимир Путін прибуде
з незапланованим
візитом до Франції
Олег БОРОВСЬКИЙ

З Рексом, дружиною і
донькою
Адміністрація президента очікує, що довге закордонне турне посприяє пониженню градуса політичної
кризи на батьківщині, де на
Трампа та його оточення все
більше насідають із приводу їх сумнівних контактів з
Росією. «Любі американці!
На цих вихідних я вирушаю
у першу подорож за кордон
на посаді президента. Цей візит має історичне значення
для американського народу.
Я зустрінуся з лідерами багатьох країн світу, аби зміцнити наші дружні зв’язки, побудувати нове партнерство
та об’єднати весь цивілізований світ у боротьбі з тероризмом», — оголосив Трамп перед поїздкою. У поїздку він
узяв солідну делегацію, зокрема державного секретаря
Рекса Тіллерсона, дружину
Меланію і доньку Іванку.
20 травня першою зупинкою на маршруті Трампа стали
Саудівська Аравія — головний,
після Ізраїлю, союзник США
на Близькому Сході. «Це величезний імпульс для наших відносин. Саудівська преса дуже
позитивно відгукується про візит Трампа до королівства. Усе
це зрозуміло, адже це справді
історична подія. Це візит безпрецедентного масштабу», — зазначив політичний коментатор
Салман аль-Ансарі. Ще до поїздки стало відомо, що Вашингтон та Ер-Ріяд мають підписати
угоду про поставки до Саудівської Аравії зброї на 110 млрд. доларів. Буде продано 150 сучасних гелікоптерів Blackhawk
(«Чорний яструб») амери-

❙ Поїздка Трампа до Саудівської Аравії принесла контракти на мільярди доларів.
канської корпорації «Локхід
Мартін». Згідно з підписаною в
суботу угодою, складання американських гелікоптерів відбуватиметься на потужностях саудівських підприємств. Завдяки угоді в Саудівській Аравії
буде створено майже 450 робочих місць.
Водночас ще одна американська корпорація -— технологічний гігант «Дженерал
Електрік» — уклала контрактів iз Саудівською Аравією на
загальну суму 15 млрд. доларів. Спектр охоплених угодами галузей досить широкий
— від нафтогазового сектору
до електрогенерації та медицини. Крім того, було також
підписано кілька меморандумів про порозуміння, що передбачають подальше поглиблення співпраці між підприємствами Саудівської Аравії
та США. Очікують, що кінцева вартість підписаних контрактів сягне впродовж найближчих 10 років гігантської суми в 350 млрд. доларів.
Трамп не приховував задоволення: «Це був визначний
день, хочу всім подякувати.
Наш військово-промисловий комплекс радіє. Ми хочемо подякувати Саудівській
Аравії за сотні мільярдів доларів інвестицій у Сполучені

Штати, за робочі місця».

...І до Папи заїде
Якщо субота була присвячена економіці, то неділя —
політиці. В Ер-Ріяді господар Білого Дому взяв участь
у саміті країн Перської затоки, де головною темою стала боротьба з тероризмом, у
першу чергу, в регіоні. Президент США Дональд Трамп,
промовляючи перед лідерами
50 арабських країн, включно з 37 главами держав та
урядів, закликав до боротьби з тероризмом. Теперішня
боротьба з тероризмом є битвою між «добром та злом»,
між «порядними людьми»
та
«злочинцями-варварами», заявив президент США.
Він також закликав арабські
країни не давати прихисток
терористам. Ну думку Трампа, це — не питання боротьби
цивілізацій чи релігій. Проблему тероризму можна подолати лише спільними зусиллями, наголосив глава Білого
дому. Водночас він закликав
учасників зустрічі серйозно
протистояти «кризі ісламістського екстремізму». Він також оголосив про угоду з
країнами Перської затоки,
яка передбачає протидію фінансуванню тероризму.

Трамп також розкритикував політику Ірану та звинуватив Тегеран у відповідальності за нестабільну ситуацію на Близькому Сході. За
його словами, Іран фінансує
закупівлю озброєнь і вишколює як самих терористів, так
і різні збройні угруповання.
Крім того, в риториці іранського уряду часто чути слова про масове винищення,
знищення Ізраїлю та смерть
Америці, додав Трамп. Поки
«іранський режим» не демонструватиме готовності
бути партнером для досягнення миру, всі країни змушені будуть співпрацювати,
аби ізолювати його, наголосив президент США.
Учора після дводенного перебування у Саудівській Аравії Трамп вирушив до
Ізраїлю, де сьогодні запланована його зустріч у Вифлеємі
з палестинським лідером
Махмудом Аббасом. У середу
шлях Трампа проляже до Європи, де в Брюсселі він зустрінеться з очільниками ЄС та
НАТО, а також візьме участь
у саміті «Великої сімки» на
Сицилії. По дорозі з Брюсселя до Сицилії Трамп зробить
зупинку в Римі, де у Ватикані
зустрінеться з Папою Франциском. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Швейцарці проти мирного атома
Громадяни Швейцарії на референдумі підтримали енергетичну реформу, яка передбачає поступову відмову від атомної енергетики. 58% швейцарців проголосували за перехід на відновлювальні
джерела енергії. Жодної специфічної дати повного
переходу на альтернативну енергетику швейцарські
законодавці не встановили — згідно з реформою,
це має статися, коли спливе термін експлуатації
всіх п’яти АЕС у країні. Наразі ці п’ять АЕС виробляють третину від обсягів електроенергії, які споживає Швейцарія. Найбільшу частину електроенергії
виробляють гідроелектростанції. Енергетична реформа також передбачає посилення уваги до енергоефективності. Реформі чинить опір права Швейцарська народна партія — вона заявляє, що нова
енергетична політика призведе до зростання рахунків за електроенергію. Швейцарська влада почала
підготовку до закриття АЕС у 2011 році після катастрофи на японській Фукусімі. Уряд Конфедера-

ції торік ухвалив план розвитку енергетики до 2050
року, під час якого вирішили не будувати більше нових АЕС, а поступово переходити на енергію вітру,
сонця і на біопаливо.

нації. Деякі медики попереджають про ризики для
здоров’я від певних видів щеплень.

Нещеплених італійців
штрафуватимуть

Ємену загрожує епідемія холери, усього за місяць від неї померло 250 людей, сотні захворюють
щодня, попередила благодійна організація «Врятуйте дітей». За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, хвороба швидко розповсюджується охопленою громадянською війною країною. Найбільше
хворих — у столиці Ємену Сані, де влада оголосила
надзвичайний стан. За даними ООН, дві третини населення тут не мають доступу до чистої питної води.
Це близько 8 мільйонів людей. Холера передається
через забруднену воду і їжу. Серед симптомів — гостра діарея і блювота. Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» закликає міжнародну спільноту
надати термінову допомогу Ємену, щоб зупинити
спалах захворюваності. ■

Уряд в Італії постановив, що діти повинні бути
обов’язково вакциновані проти 12 найпоширенiших захворювань. Якщо діти не щеплені, їхніх батьків штрафуватимуть на суму від 500 до 7,5 тисячi євро. Італія
зафіксувала цього року майже утричі більше випадків,
наприклад, кору, ніж торік. «Це не надзвичайний стан,
але це викликає занепокоєння, на що уряд має реагувати. Я переконаний, що з необхідними і поступовими
кроками буде забезпечено набагато вищий за нинішній рівень захисту дітей», — заявив прем’єр-міністр
Італії Паоло Джентілоні. Нові заходи запроваджуються після інтенсивних дебатів. Проти них виступають
популістський рух «П’ять зірок» і противники вакци-

У Ємені від холери померло 250
людей

Наступного понеділка, 29 травня,
президент Росії Володимир Путін прибуде до Франції з незапланованим візитом, під час якого може зустрітися з новим президентом Франції Еммануелем
Макроном, про це повідомив сайт газети «Комєрсант» iз посиланням на власні джерела в Парижі та Москві. Офіційним приводом відвідин Путіним Парижа стане відкриття у Версалі виставки, яка присвячена російському цареві
Петру І. Але, за інформацією «Комєрсанта», візит навряд чи обмежиться
урочистою церемонією у Версальському палаці.
У Кремлі з гіркотою сприйняли
поразку на президентських виборах
російської ставлениці Марін Ле Пен і
з настороженістю та тривогою очікують розкриття карт та плану дій у закордонній політиці Макроном, який до
обрання президентом мав дуже критичне ставлення до Кремля, але вже на посаді глави держави чи то ще не визначився, чи то ще не бажає наразі оприлюднювати напряму своїх дій у відносинах iз Росією. Ймовірно, завданням
Путіна буде підкоригувати цей напрямок у бажаний Кремлю.
Джерело «Комєрсанта» зазначає,
що «важко собі уявити, щоб пан Путін
відправився до Франції, не отримавши
згоди зустрітися й познайомитися з
новим президентом Макроном». Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не підтвердив, але і не спростував можливість такого візиту, пообіцяв, що з цього приводу буде зроблено офіційну заяву.
Виставка у Версалі присвячена 300річчю візиту до Франції Петра Першого. Вона відбуватиметься у Великому Тріаноні і триватиме до 24 вересня
цього року. За інших обставин вона навряд чи удостоїлася б честі бути відкритою самим президентом РФ. Але відколи Путін став небажаним гостем у Європі, доводиться використовувати й
такі формальні приводи, аби там показатися... й на гостину до нового президента Франції напроситися.
Перша телефонна розмова між Макроном і Путіним відбулася 18 травня.
У жовтні минулого року Володимир
Путін вирішив відкласти візит до Парижа «з огляду на заходи, які випали з
програми», нагадує Міжнародне французьке радіо. В Єлисейському палаці
тоді повідомили, що в ході переговорів
iз Кремлем французька сторона запропонувала провести двосторонню робочу
зустріч по Сирії за умови, що тодішній
президент Франсуа Олланд не буде брати участі в інших заходах. Певне, малося на увазі відкриття російського культурно-духовного центру на набережній
Бранлі.
«Комєрсант» також зазначає, що,
коли Путін ймовірно відвідуватиме Париж, неподалік у Брюсселі буде перебувати на саміті НАТО президент США
Дональд Трамп. А раніше повідомлялось, що обговорювалася зустріч двох
президентів під час європейського турне Трампа, але пізніше було офіційно
оголошено, що перша зустріч Трампа і Путіна відбудеться в рамках саміту «Великої двадцятки» у липні у Гамбурзі. Та не виключено, що російський
президент вирішив прискорити події і
«вбити одним пострілом» відразу двох
зайців: Макрона і Трампа. ■
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■ ТЕНДЕНЦІЇ

Ляшко: Мета
уряду — знищити
пенсіонерів як клас

Ілюзії від Кабміну

Урядова пенсійна реформа — це
катастрофа для українців, наголошує
лідер Радикальної партії. І пропонує
свою альтернативу
Галина ПЕЧЕРИЦЯ

Влада демонструє оптимізм щодо зростання ВВП і наповнення
держбюджету, але досягає цього не традиційним шляхом зростання
економіки, а чиновницькими хитрощами
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Економіка України показує плюс. Так, за оперативними даними Держстату України, ВВП держави за підсумками першого кварталу нинішнього
року зріс на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Раніше, нагадаємо, Держстат підвищив прогноз річного зростання нашого
валового внутрішнього продукту в 2017 році: з 4,7 до 4,8%. Торік, як відомо, за цілий рік економіка зросла на 2,3%. Державний бюджет нинішнього року було зверстано, виходячи з тривідсоткового зростання ВВП,
але потім через блокаду ОРДЛО ці цифри переглянули у бік зменшення.
Втішають і деякі інші статистичні дані. Але уважний аналіз ситуації дозволяє бачити і низку проблем, які допустив уряд, і шлях, що веде у
глухий кут.

Радість бюджету і стогін
підприємців

❙ Олег Ляшко вимагає збiльшення пенсiй для простих людей.
Олег Ляшко стверджує: задачею справжньої пенсійної реформи має бути підвищення пенсій. Проте запропоновані владою нововведення містять низку драконівських
норм, які лише погіршать стан пенсіонерів, переконаний
головний радикал.
Так, за словами Ляшка, під ініціативою уряду підвищити трудовий стаж потрібно розуміти збільшення пенсійного віку.
«Сьогодні людина може вийти на пенсію у 60 років,
якщо у неї є 15 років страхового стажу. Наголошую, на
мінімальну пенсію. Що пропонує уряд? Якщо у людини немає 15 років страхового стажу, вона може вийти на
пенсію у 65 років. Якщо страховий стаж не дотягує до 25
років, наприклад 24,5 року, людина може вийти на пенсію
у 63 роки, не раніше. Таким чином, з 1 січня 2018 року
уряд хоче збільшити трудовий стаж до 25 років для мінімальної пенсії, а потім — ще плюс 10 років, щоб отримати
більшу пенсію. Тобто, коли людина виходитиме на пенсію,
їй потрібно 35 років трудового стажу. Це більше, ніж зараз, на 20 років!» — підрахував лідер РПЛ.
Обурився політик і тим, що влада хоче ліквідувати право пільгового виходу на пенсію учителів, лікарів та соцпрацівників.
«Сьогодні люди цих професій мають право виходити на пенсію у 55 років. Уряд хоче забрати у них це право і перевести на загальне обчислення пенсій. Це означає, що в сільських школах учителів не буде, куди їх і зараз на аркані не затягнеш. Бо людина зараз iде працювати вчителем у село, розраховуючи хоч на пільговий вихід
на пенсію. Натомість суддям і прокурорам достроковий
вихід на пенсію залишають. Що це за вибірковість така у
цих реформаторів?» — акцентував увагу Ляшко.
Він звернув увагу і на маніпуляції з формулою нарахування пенсій, яка закладена у новій пенсійній реформі.
«Сьогодні коефіцієнт для нарахування пенсії 1,35.
Умовно кажучи, якщо у людини є 30 років трудового стажу, він помножується на коефіцієнт 1,35. Відповідно до
того проекту пенсійної реформи, який зараз пропонує
уряд, коефіцієнт зменшується до 1. Це означає, що майбутні пенсіонери отримуватимуть меншу пенсію», — розповів народний депутат.
На його думку, запропонованими нововведеннями
нинішня влада намагається знищити пенсіонерів як клас,
і за рахунок цього ліквідувати дірку в бюджеті Пенсійного
фонду. Адже, за підрахунками головного радикала, в результаті цієї реформи із 12 мільйонів пенсіонерів, які є сьогодні
в Україні, через 5 років залишиться максимум 5 мільйонів.
Усі інші не матимуть права на отримання пенсії.
Єдиним виходом вирішити проблему з дефіцитом
Пенсійного фонду фракція Радикальної партії бачить
підвищення пенсій за рахунок збільшення та детінізації
зарплат.
«Як може бути нормальна пенсія в Україні, якщо 4
мільйони людей отримують мінімальну зарплату? А якщо
людина отримує малу зарплату, відповідно, отримуватиме
і малу пенсію і при цьому 35 років ще має працювати. Замість того щоб збільшувати пенсійний вік, ми пропонуємо збільшити пенсії. Для цього потрібно одне — підвищувати зарплати, створювати робочі місця, підтримувати національного виробника», — підсумував Ляшко. ■
Продовження теми — стор. 8—9

Зростання ВВП у нас відбувається на тлі ще однієї позитивної тенденції: державний бюджет
отримав доволі суттєві надходження. Особливо, якщо порівняти суми з минулорічними. Так,
у першому кварталі нинішнього
року доходи Дербюджету становили 174 млрд. гривень. Торік було
129 мільярдів. Отже, приріст становить 45 мільярдів! Тобто маємо
зростання більш ніж на третину.
Здається, чудова нагода радіти. Адже зростання надходжень
до бюджету, як видається на перший погляд, має бути досягнуто
найбільш традиційним і розповсюдженим шляхом: активізації
роботи економіки. Але статистичні дані показують, що цього якраз
немає. Індекс виробництва промислової продукції падає із 2014
року, причому, приблизно на одну
і ту ж саму величину рiк у рік і з
місяця у місяць. Так, за підсумками 2014 року ми отримали 92,5%
щодо попереднього періоду, а вже
у 2015 — 80,3% у порівнянні з показниками 2014 року.
Не тішив українців і 2016 рік:
падіння промислового виробництва у нашій державі становило
цю ж саму «зачаровану» цифру.
Ось січень 2016, індекс промислової продукції — 79,9%, лютий —
83,3%, березень — 82,9%. І так iз
невеличкими коливаннями аж до
грудня, коли цей індекс був максимальним — «аж» 85,4%!
Не вийшла із зачарованого
кола Україна і цьогоріч. Так, у січні 2017 р., індекс промислової продукції становив 84%, у лютому —
81,8%, у березні — 80,5%.
Якщо ж порівнювати показники місяць до місяця, то картина
вимальовується хоча і трохи краща, але не занадто. У січні ми мали
невеликий плюс: 105,6%, але вже
у лютому цей ріст практично вичерпав себе: результат місяця —
100,4%, а у березні — 99,3%.

така статистика пояснюється хитрощами із мінімізацією податків.
Під цим же ж кутом зору аналітики розглядають 47% збиткових
структур, які пов’язані з мистецтвом, спортом, відпочинком та розвагами. І 45% збиткових фірм, що
працюють у галузі нерухомості.
Де-факто маємо тіньовий сектор,
який, попри всю очевидність цього
факту, не працює напряму на зростання економіки.
Але може сприяти економічній
активності опосередковано. Так,
на тлі суцільних падінь і мінусів
демонструє чудеса зростання роздрібний товарообіг, який показує
напрочуд оптимістичні споживчі настрої українців. У першому
кварталі нинішнього року він зріс
на 3,1%, але якщо порівняти березень із травнем, то побачимо плюс
15,6%!
Але навіть ці радісні штрихи не
можуть компенсувати нам «діру»
у торговельному балансі. За два місяці нинішнього року експорт становив 6,2 млрд. доларів, а імпорт
— 6,6 мільярдів. Ситуація вже є
не такою критичною, як буквально нещодавно, — завдяки тому, що
експорт у порівнянні з даними перших місяців 2016 року зріс більш
ніж на третину, тобто на 32,7%.
Але принаймні до торговельного
паритету, тобто до ситуації, коли
експорт дорівнюватиме імпорту,
справа на разі не наближається.
Не кажучи вже про плюс у балансі,
який гарантуватиме надходження
до України валюти, а отже, нестиме підстави для укріплення національної валюти, а не нестиме постійні ризики для її обвалу.

П’єш імпортний віскі — рятуєш
країну двічі!
Ще один великий мінус для
економіки — податок на прибуток підприємств зменшився на 1,5
млрд. гривень. Це близько 10%.

Ще одна «пробоїна» — зменшення надходжень від оподаткування депозитів громадян. У грошах це небагато, — близько 1,5
млрд. гривень, але у відсотках —
цілих 25%.
Інші негативні тенденції нашої економіки — зростання заборгованості зi сплати житловокомунальних послуг в Україні.
Ця цифра зростає, попри весь оптимізм уряду Володимира Гройсмана. За даними цього ж Держкомстату, за перші місяці нинішнього року населення оплатило
лише 85% нарахованих коштів.
Цікаво, що найбільші суми боргу зафіксовано на заході та сході
країни. Наприклад, близько 65%
оплати за «комуналку» у Чернівецькій та Івано-Франківській областях та 62% — на Луганщині. У
столиці платить 95% населення.
Відтак виникає цілком закономірне питання: а яким чином
за подібних негативних цифр
вдалося отримати зростання надходжень до бюджету, а відтак оптимізму щодо зростання ВВП?
Аналітики вбачають декілька «драйверів» цього процесу:
підвищення мінімальної заробітної плати, збільшенням акцизів
та зростання імпорту.
Жоден із них, як ми бачимо,
не несе у собі тривалих позитивних тенденцій для економіки, але
може спричинити короткочасне
досягнення позитивного результату. Так, наповнення бюджету
країни завдяки збільшенню акцизів — це, де факто, ситуація,
коли держава залізає у гаманці
своїх громадян. Навіть і заради
амбітної мети, — відучити їх від
поганих звичок. Збільшення заробітних плат спричинило зростання податкової бази. Відтак держбюджет отримав джерело коротких грошей. Які певною мірою
спричинили поліпшення споживчих настроїв українців, але не у
змозі зробити нас багатшими завтра і післязавтра.
Отже, глобально Кабмін Володимира Гройсмана наразі не
продемонстрував тих самих реформ, про які він любить говорити і які можуть гарантувати нам
успіхи завтра. Високооплачувані
нинішні чиновники, як і їхні попередники, продовжують іти найлегшим шляхом, — вони латають
дірки і перетягують ковдру з одного місця на інше. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Високодуховна і дуже ображена

Збиткове мистецтво,
прибуткова рілля
Не особливо весело виглядає
картина, якщо аналізувати наші
успіхи у розрізі галузей економіки. Чи не найкращі показники демонструє будівництво: у першому
кварталі нинішнього року темпи
зростання становлять 20%. Утiм
щомісячний індекс показує, що
швидкість знижується: у січні індекс становив 135%, у лютому —
121%, у березні — 119%.
Прибутковим залишається в
Україні сільське господарство. У
цій сфері за підсумками минулого року зафіксовано всього лише
10% збиткових підприємств. За
експертними даними, у реальності
ця цифра є навіть ще вищою, а саме

Російська Федерація скерувала до органу вирішення суперечок Світової організації торгівлі запит на проведення консультації через санкції, які «Україна постійно впроваджує щодо Росії». Керівник міністерства економіки РФ Максим Орєшкін пояснив, що запит стосується обмежень, заборон, особливих вимог і процедур щодо російських товарів
на українському ринку, а також транзиту через Україну.
Пан Орєшкін, як випливає з його слів, хвилюється саме за українську економіку, оскільки заявив, що запроваджені санкції шкодять насамперед нам. Тобто Україні і нашій
економіці.
Також принциповий російський міністр переконаний, що наші обмеження на російську експансію до України під час воєнних дій проти України з боку РФ є значним порушенням норм СОТ. «Україна свідомо і системно порушує свої міжнародні зобов’язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі, інші норми міжнародного права», — додав російський міністр.
Поза його увагою залишилися, втім, численні торговельні війни Росії проти нашої держави, які нинішня держава-окупант веде із 2004 року, тобто, одразу після завершення
Помаранчевої революції. Наслідки «сирної», «м’ясної», потім «шоколадної» війн були напрочуд згубними для української економіки і призвели до втрати українськими власниками значної частини своїх доходів, — ці підприємства скупили за низької ціною представники російського капіталу.

СЕЛЯНИ I КО
Оксана СИДОРЕНКО
Станом на кінець тижня посів
ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,8 мільйона
гектарів, або на 94 відсотках від запланованого. Ранні ярі зернові та зернобобові посіяні на площі 2,3 мільйона
гектарів. Із них:
— ярої пшениці посіяно 172 тис. га,
або 97% до прогнозу;
— ярого ячменю — 1,56 млн га, або
95% до прогнозу;
— вівса — 197 тис. га, або 95% до прогнозу;
— гороху — 382 тис. га, або 116% до
прогнозу.
Пізніші культури також здебільшого посіяли. Кукурудзи — 4,2 млн.
га, або 94 відсотки, на раніше засіяних площах відзначається утворення
сходів та поява 3-5-го листків.Соняшнику — 5,1 млн. га, або 95 відсотків.
Сої — 1,7 млн. га, або 88 відсотків. На
ранніх посівах відзначається утворення сходів. Цукрових буряків посіяли
309 тис. га, або 106 відсотків, на ранніх посівах триває листоутворення, на
пізніх є сходи. Стан посівів зернових
та технічних культур, за інформацією
прес-служби Мінагрополітики, переважно добрий та задовільний. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017

■ ВЕСНЯНА РАХІВНИЦЯ

■ СПІВПРАЦЯ

Сходить соняшник,
сходить горох...

Коли пісок
ефективніший,
ніж чорнозем?

Залишилось засіяти 400 тисяч гектарів

Ізраїль стає важливим
аграрним партнером України
Оксана Сова

❙ Крім завершення весняної посівної додалося клопоту з пересіванням озимини
❙ через пізні морози.
❙ Фото з сайта unian.net.

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Олена Ярошенко

Рибко, страхуйсь!
Держава підтримає майно рибних господарств

❙ Рибництво легалізувалося на теренах страхового ринку.

Верховна Рада схвалила проект «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких термінів та понять)». Відтепер
підприємці рибної галузі зможуть залучитися підтримкою держави при страхуванні своєї
продукції. «Це спростить умови роботи та
зменшить ризики в рибництві, а також допоможе фермерам галузі планувати свою діяльність у Довгостроковій перспективі», — повідомив голова Держрибагентства Ярема Ковалів. — «Закон надасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам рибної
галузі користуватись можливістю страхового захисту своїх майнових інтересів у разі настання різних страхових випадків».
Нагадаємо, раніше деякі проблемні ризики рибних господарств не мали можливості законодавчого захисту через страхування та не
підпадали під право держпідтримки. Нинішнє
внесення змін та доповнень до Закону України
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»
стосується заміни термінів та доповнення поняття «сільськогосподарський страховий ризик» у відповідності із Законом України «Про
рибне господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Рекорди експорту
В Україні 17 травня зафіксували новий рекорд: у поточному маркетинговому році ми експортували 39 мільйонів 142 тисячі
тонн зернових, що на 120 тисяч
тонн більше, ніж за весь 2015/2016
маркетинговий рік. Такого результату вдалося досягти за рахунок значного збільшення експорту ячменю,
якого вiдправили на зовнішні ринки
5,14 мільйона тонн. За весь минулий маркетинговий період цієї культури було експортовано 4,4 мільйона тонн. У розрізі зернових, за даними ДФС, на сьогодні експортовано: пшениці — 16,28 млн. тонн;
ячменю — 5,14 млн. тонн; жита —
4 тис. тонн; кукурудзи — 17,5 млн.
тонн. Окрім зернових, експортовано
ще й 306 тисяч тонн борошна.

Їжі вдосталь
Внутрішній ринок України наповнений продовольчими товарами у повному обсязі. Забезпечення
потреб ринку і надалі гарантує наявність достатніх потужностей із виробництва харчових продуктів та запасів сировини. Це підтвердили на
відкритому засіданні Робочої групи
з моніторингу продовольчих ринків.
Зустріч відбулася за ініціативи Антимонопольного комітету України у
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рамках Меморандуму про співпрацю між АМКУ, Міністерством аграрної політики та продовольства
України і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Мінагрополітики регулярно
проводить моніторинг продовольчого ринку щодо його наповненості харчовими продуктами, тому заяви деяких політичних рухів про небезпеку голоду в країні не мають
під собою жодних підстав. Аналіз
свідчить, що Україна стабільно виробляє достатню кількість продовольства для забезпечення внутрішніх потреб, повідомив директор Департаменту продовольства
Мінагрополітики Микола Мороз.
На основі даних Держстату та обласних державних адміністрацій
Мінагрополітики здійснює аналіз
стану насичення ринків основними продуктами харчування, як на
загальнодержавному,так і на регіональному рівні.

Фітосанітарія
інтегрується в ЄС
Відбулося перше засідання
Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами (СФЗ) Комітету Асоціації Україна — ЄС у торговельному складі.

Зустріч пройшла за участю начальника відділу двосторонніх міжнародних відносин Генерального Директорату з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Європейської Комісії
(DG «SANTE») Ван Діка. Голова Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів Володимир Лапа поінформував про перші результати
впровадження системних реформ у
сфері СФЗ. Європейські колеги підтвердили надання фінансової і технічної допомоги Україні для проведення реформ у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів. Схвалили рішення Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними
заходами, затвердивши Правила
процедур.

Кваліфікація з німецьким
акцентом
Німецько-український аграрний демонстраційний та навчальний центр (АДНЦ) запрошує керуючих працівників, спеціалістів аграрного сектору, викладачів вузів
та студентів на курси підвищення
кваліфікації. Проект надає можливість оновити професійно-технічні знання, отримати практику в
проведенні експериментальних до-

слідів на полі, наприклад, з посіву
або обробітку ґрунту. Програма
семінарів має кілька навчальних
напрямків: досягнення стандартів ЄС при зберіганні та продажу зерна; створення карт врожайності; навчання водіїв зернозбиральних комбайнів; виготовлення
грубих кормів; техніка для захисту рослин; аналіз ґрунтів. Детальнішу інформацію можна знайти
за посиланням http://adfz-ukraine.
de/ua/pro-proekt.
Німецько-український проект АДНЦ (аграрний демонстраційний та навчальний центр) здійснюється у співпраці між Державною науковою
установою «Український науководослідний інститут прогнозування
та випробування техніки та технологій для сільськогосподарського
виробництва ім. Леоніда Погорілого» та консорціумом, до якого
входять такі фірми, як IAK, AFC та
DEULA-Nienburg (DEULA-Нінбург).
Кожна з цих фірм має великий досвід проведення різних проектів, у
тому числі і в Україні, а також виконує низку основних завдань у
таких сферах, як консультації в галузі сільського господарства, аграрного фінансування, навчання
та підвищення кваліфікації фахівців аграрного сектору. ■

Як новостворена держава за рахунок грамотного розвитку кібуців на території піщано-кам’яних напівпустель створила експортоздатну аграрну систему? Чому ми, маючи
плодовиті ґрунти-чорноземи, досі закуповуємо в Ізраїлі не лише cередземноморську
садовину, а й цілком традиційні для нашого клімату овочі? Чи можемо ми домовитися
з країною, де наука і практика перемагають
несприятливі обставини, про взаємовигідну співпрацю? Попри деякі непорозуміння
на рівні міжнародних рішень, офіційний візит Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана до Їзраїлю таки відбувся і в його
рамках пройшла давно запланована зустріч української делегації з міністром сільського господарства та розвитку сільських
територій Держави Ізраїль Уріємом Аріелем.
У першу чергу обговорювали перспективи доступу української аграрної продукції
до ізраїльського ринку. «Домовилися про
відновлення експорту українського яйця
столового на ринок Ізраїлю, а також закінчення офіційної процедури відкриття ринку яловичини для наших виробників. Щодо
обох питань ми отримали запевнення з боку
ізраїльських колег у всебічній підтримці.
Сподіваємось, що наші яйця та м’ясо найближчим часом постачатимуть до Ізраїлю,
адже маємо велику кількість запитів від
ізраїльських імпортерів на таку продукцію», — повідомила заступник міністра з
питань євроінтеграції Ольга Трофімцева за
результатами зустрічі.
Українська та ізраїльська сторони також
обговорили можливості прискорення перемовин щодо Угоди про зону вільної торгівлі
між двома країнами та можливі компромісні рішення щодо чутливих для сторін груп
товарів. Найближчим часом буде проведена скайп-конференція, щоб додатково спланувати позиції доступу аграрних та харчових продуктів до ринків України та Ізраїлю. Обидві сторони зацікавлені у завершенні перемовин щодо ЗВТ до кінця поточного
року.
Окрім торговельних питань, сторони обговорили пріоритетні напрямки співпраці в аграрній сфері. Ізраїль запропонував
найближчим часом опрацювати пропозиції, які посприяють реалізації проекту зі
створення кластерів iз виробництва молока
з поголів’ям корів 1000—1200 голів в Україні, використовуючи ізраїльські технології. За дорученням Прем’єр-міністра України, делегація представників Мінагрополітики України та зацікавлених профільних асоціацій відвідає найближчим часом
Ізраїль, щоб провести перемовини і почати
запровадження даного проекту.
Під час відвідування провідного інституту аграрних досліджень Волкані обговорювали також можливості співпраці в галузі аквакультури, вдосконалення системи фітосанітарних заходів у зерновому
господарстві та розвитку прикладних досліджень у різних секторах аграрної науки.
Представники інституту Волкані підтвердили зацікавленість розвитком практичного співробітництва у галузі life Sciences,
де високі технології в аграрній, харчовій,
медичній та інших сферах тісно переплітаються. «У центру Волкані є надзвичайно цікаві та корисні напрацювання саме в
прикладній науці, коли розробки науковців безпосередньо знаходять шлях до комерційного використання. А це те, чого
сьогодні не вистачає нашій науці в Україні», — відзначила Ольга Трофімцева.
За інформацією прес-служби Мінагрополітики, ізраїльська сторона готова до перемовин щодо створення спільного хабу інновацій у галузі life sciences. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017

■ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
Майя ОРЕЛ

Уже втретє за останні чотирнадцять років в Україні наважилися на
пенсійну реформу. Вперше це відбулося у 2004 році, коли було
взято курс на створення страхової пенсійної системи. Вдруге — у
2011-му, коли зазіхнули на пенсійний вік для жінок і збільшили
розмір страхового внеску. Нині знову йдеться про черговий і рішучий наступ на пенсійні негаразди — уряд підготував відповідний
законопроект.
Яким він буде в підсумку — побачимо. Дискусії щодо новацій тривають, і останнє слово скажуть народні депутати, проголосувавши
або відхиливши пропозиції уряду. Наш сьогоднішній експерт—директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, академік Елла Лібанова.

Вік живи — вік працюй?
Елло Марленівно, щоразу, коли мова заходить про реформування пенсійної системи,
порушується питання віку виходу на пенсію. Мовляв, цього
хоче МВФ. Востаннє пенсійний
вік збільшували у 2011 році. Тепер за нього взялися знову. Вже
йдеться про підвищення пенсійного віку і до 65 років. Але ніхто не гарантує, що це рішення є
остаточним хоча б на найближчу перспективу. На вашу думку,
який пенсійний вік для українців є оптимальним?
— Для початку зауважу:
МВФ зазвичай у своїх рекомендаціях орієнтується на те,
як зменшити навантаження на
публічні фінанси, тобто це і держбюджет, і фонди соціального
страхування. В такі деталі, як
пенсійний вік, МВФ не входить.
Це вже наші вітчизняні напрацювання в пошуку фінансової
економії.
Тепер щодо пенсійного віку.
Наскільки я завжди була прихильницею його підвищення,
зокрема жінкам до 60 років, настільки зараз я кажу, що за 60 не
варто переходити. І не тому, що
людина спрацьована. Тут питання в тому, що людина на пенсії
живе приблизно стільки ж,
скільки вона працює. Середня
очікувана тривалість життя наших чоловіків у шістдесятилітньому віці становить 14 років. У
жінок трохи довша, але не принципово. Нам просто нікуди
підвищувати пенсійний вік.
■ Але ж після виходу на
пенсію у нас майже всі якщо не
працюють, то підпрацьовують.
— Підпрацьовують, насправді, 3-5 років. І роблять це
зазвичай не від великого бажання. По-перше, на пенсію важко,
часто неможливо прожити, а подруге — якщо людина пенсійного віку не працює, вона фактично викреслюється з соціуму. Їй
пропонується лікарня і цвинтар. Усе. Яке змістовне дозвілля? Яка самореалізація? Для
пенсіонера вихід на роботу є
часто єдиною можливістю контактувати із соціумом.
■ Чи виправданою є однаковість пенсійного віку для жінок і чоловіків?
— У нас жінки до 2011 року
йшли на пенсію у 55. І цю практику треба було змінювати,
адже виходило, що років життя на пенсії у жінки було більше, ніж років трудового стажу.
Погодьтеся, що це була нелогічна ситуація. Жінкам підвищили пенсійний вік до 60 років — і
він став, як у чоловіків. На мою
думку, це було цілком виправдано. Взагалі, звідки взялася
ця різниця в 5 років? Згадаймо,
коли наприкінці ХІХ століття
солідарна пенсійна система, запропонована Бісмарком, почала
ширитися світом, жінки зазвичай не працювали. Вони могли
отримувати пенсію за померлого чоловіка. Для розрахунку
цієї пенсії бралися дані, які не
мають жодного стосунку до нашої сучасної ситуації. Напри■

клад, середня різниця у віці між
подружжям. Тепер жінка отримує свою, власноруч зароблену
пенсію, а не чоловікову. А ми й
досі воліємо оглядатися на речі,
які були актуальними на кінець
ХІХ — початок ХХ століття.
■ На які ж фактори сьогодні
треба зважати, визначаючи вік
виходу на пенсію?
— Це комплекс факторів.
Треба, зокрема, дивитися на
демографічну ситуацію: середня тривалість перебування на
пенсії не може бути більшою
за середній стаж. Треба враховувати економічну ситуацію.
Щоб не вийшло так: бажаючи
підвищити пенсійний вік, ми
не зможемо забезпечити робочими місцями людей молодого і середнього віку. Адже часто буває, що старші займають
ті робочі місця, на які залюбки
пішла б молодь, якби вони були
вакантними. Треба з’ясувати,
наскільки пенсійна система забезпечена коштами і які фінансові навантаження вона може
витримати. Ще один важливий
фактор — можливість збільшити надходження до ПФУ і зменшити його витрати.

Змінити формулу нарахування
■ Щодо останнього фактору, можна детальнiше? Адже
йдеться про тривалість страхового стажу, розмір внеску й розширення кола страхувальників. А це теж найбільш болючі
питання пенсійної реформи.
— На моє глибоке переконання, треба, по-перше, якщо не до
нуля, то до мінімуму звести всі
пільги зі сплати страхових внесків. Єдиний соціальний внесок
має бути сплачений за кожну
особу — чи державою, чи роботодавцем. А у формулі визначення
розміру пенсії акцент треба перенести з розміру заробітної плати і сплачених внесків на тривалість страхового стажу.
По-перше, тому що в нашій
країні далеко не завжди зарплата віддзеркалює суспільну значимість тієї чи іншої роботи —
згадайте вихователів, санітарок тощо. Не провина освітян
чи бібліотекарів, що за свою

❙ Елла Лібанова є визнаним експертом у питаннях соцзахисту.

Куди не кинь —
Що треба змінити у пенсійному забезпеченні,
аби гарантувати українцям достойні виплати?
Ну й щодо зменшення витрат ПФУ: оскільки у нас пенсійна система сьогодні солідарна,
вона має бути мінімально диференційована.
■ Але ж у нас стільки говорено про диференціацію розміру пенсій!
— Я не кажу, що всі повинні
отримувати однаково. Диференціація пенсій має бути досягнута за рахунок індивідуальних
накопичень.
■ Повернімося до страхового стажу. Не так давно міністр

гом, але опісля ти йдеш на роботу вже не у важкі умови праці
і пенсію отримуєш усе одно в 60
років. А твої десять шкідливих
років винагороджують зарплатою. До речі, за такою ж логікою і пенсії за вислугу років
треба скасувати. Залишити хіба
що військовим, справжнім, які
життям ризикують.
■ Тобто ви пропонуєте ввести обмеження терміну перебування на певній шкідливій посаді замість пільгових пенсій?
— Так, я за цей шлях. Ро-

Треба,по-перше, якщо не до нуля, то до мінімуму звести всі пільги зі сплати
страхових внесків. Єдиний соціальний внесок має бути сплачений за кожну
особу—чи державою, чи роботодавцем. А у формулі визначення розміру
пенсії акцент треба перенести з розміру заробітної плати і сплачених внесків на
тривалість страхового стажу.
соцполітики озвучував такі
дані: за умови, якщо загальний
стаж людини (не страховий!)
визначити на рівні 30 років, то
лише 8% зможуть претендувати на пенсію.
— Думаю, такі розрахунки з’явилися тому, що в Мінсоцполітики подивилися, з
яким стажем люди виходять на

І якщо ми не будемо висувати жорсткі вимоги до
стажу, ми ніколи не заохотимо людей працювати
легально і сплачувати страхові внески. Але
підвищувати вимоги до тривалості стажу треба
поступово, щоб у людей був час його заробити.
важливу для суспільства роботу вони отримували мізерну
платню, відтак приречені на мізерні пенсії. А по-друге, людина починає реально працювати
в 20 років, припиняє реально в
60 років, тобто маємо 40 років
праці. Отже, страховий стаж
цілком може бути 30 років. Тоді
30 років будуть сплачуватися
внески до ПФУ. Нехай хоч які
маленькі, але вони сплачуються. Як на мене, я йшла б таким
шляхом.

років, адже вони не так активно,
як жінки, користуються правом
декретної відпустки.
■ До речі, про жінок. Чи доцільно збільшувати стаж за дітей?
— Я б цього не робила.
Пенсія — то пенсія, а народжуваність — то народжуваність і
не треба все змішувати в одну
купу. Пенсійний фонд має виконувати винятково свої функції — платити страхові, зароблені пенсії. Все решта — будь
ласка, але з держбюджету. І

пенсію. І загальний, і страховий
стаж у людей зовсім не великий,
адже значна частина працювали в тіні. От і все. І якщо ми не
будемо висувати жорсткі вимоги до стажу, ми ніколи не заохотимо людей працювати легально і сплачувати страхові внески.
Але підвищувати вимоги до тривалості стажу треба поступово,
щоб у людей був час його заробити. Можливо, чоловікам варто при 60-річному пенсійному
віці стаж підняти до понад 30

тоді нехай собі депутати приймають які завгодно рішення —
це не позначиться на фінансовому стані ПФУ.
■ Чому, скільки б не реформували пенсійну систему, постійно зберігають поділ стажу
на загальний і страховий? Це
ж протирічить страховому принципу.
— Зберігають, тому що до
страхового постійно щось додають, якісь пільгові роки.
Доходить до того, що страховий стаж, тобто реально відпрацьований, за який сплачено страхові внески, іноді складає лише половину загального
стажу чи й менше. Я за те, щоб
запровадити облік тільки страхового стажу. За умови ліквідації пільг зі сплати внесків це б
спрацювало. Крім того, доцільно було б i ліквідувати право на
достроковий вихід на пенсію.
Мені з цього приводу кажуть:
що, балерині чи там рентгенологу до 60 років працювати? А
я відповідаю: якщо йдеться про
шкідливу для здоров’я роботу,
треба просто через відповідну
кількість років вивести людину з цього робочого місця. Тобто ти можеш працювати, припустимо, 10 років рентгеноло-

зумію, що він непопулярний, і
не знаю, чи його можуть вибрати наші політики, що переймаються завжди миттєвим результатом.
■ Якщо ми вже заговорили про шкідливі умови праці, то ось питання: що робити з
професійними пенсіями? Професійних же пенсійних фондів
і досі немає.
— Усіх людей, що працюють у шкідливих умовах, треба було давно переводити у накопичувальну систему, іншого
виходу немає. Відповідний же
закон ще в 2003 році прийняли. Але на цей крок теж немає
політичної волі. Щоб перевести
професійні пенсії у накопичувальну систему, наших олігархів треба трошки поскубати. Не
знаю, хто і коли на це піде.

Оптимізувати розмір внеску
■ Скажіть, а ви бачите логіку в тому, що в 2011-му піднімають пенсійний вік, послаблюючи трохи фінансове навантаження на пенсійну систему, а згодом зменшують майже
вдвічі розмір страхового внеску і знову забирають iз пенсійної системи гроші?
— А яка в цьому може бути

СУСПІЛЬСТВО
логіка? Я б ніколи в житті не
зменшувала розмір страхового
внеску. Я криком кричала, що
цього не можна робити. Але,
зменшуючи розмір єдиного соціального внеску, очікували детінізації, підвищення заробітної плати. А роботодавець на це
не пішов. Різницю від розмірів
ЄСВ він пустив не на зарплати,
а залишив собі.
■ Яким повинен бути розмір
ЄСВ з огляду на інтереси пенсіонерів?
— Грубо кажучи, дуже грубо: якщо ми хочемо, щоб середня пенсія становила 50% середньої зарплати, внесок від роботодавця має становити 50%.
Це дуже проста арифметика.
Але роботодавець на це ніколи
не піде. Відтак пенсія в солідарній системі, де майже однакова
кількість пенсіонерів і працюючих, апріорі не становитиме
хоча б 50 % середньої зарплати. Трохи ситуація покращилася, коли підвищилася мінімальна зарплата, Пенсійний

можуть платити більшу «мінімалку», ніж встановлено державою. Але навіть і в цих галузях платять «мінімалку». Бо,
відповідно до Генеральної угоди, не можна платити менше.
Роботодавці не платять менше,
але не платять і більше.
Я хочу наголосити, що
пенсійна ж система не автономна, абсолютно. Пенсійна політика не може бути відірваною від
політики оплати праці й політики податкової. Коли пішли
на 22% із ЄСВ, пішли на поводу
у великих підприємств, бо вони
від цього виграли, безперечно.
А пенсійна система не отримала
того, на що сподівалася.
■ Тобто заохочування і загравання з роботодавцем...
—... вони ні до чого не призводять. Ми вже двічі таким шляхом йшли — і «соціалка» програла. Перший раз, коли від прогресивної шкали оподаткування доходів населення перейшли
до пропорційної. Надходження від цього не збільшилися, а

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017
— Треба, щоб iз будь-яких
доходів сплачували однаковий
відсоток внесків і податків. А у
нас сплачують різні. І називають
це стимулюванням людей займатися підприємництвом, створювати робочі місця. Теоретично це непогано. Але в контексті
пенсійного забезпечення це не
дає ефекту.
■ Тому що підприємці все
одно у підсумку вийдуть на мінімальну пенсію?
— Так. Хоча формально вони
можуть відкладати кошти на
банківський депозит або у недержавні пенсійні фонди. І мати за
рахунок цього додаткові пенсійні кошти. Але народ не дуже
хоче відкладати гроші на потім,
бо хто знає, що буде потім. Тим
більше, що грошей часто не вистачає і на сьогодні.

З яких доходів накопичувати?
Нині йдеться про те, що
можна буде заднім числом купити страховий стаж. На вашу
думку, що краще: купити стаж
■

усюди клин
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■ ОФІЦІЙНО
Кабінет Міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при Президентові України. Передбачається, що реформа має стартувати з 1 січня 2018 року.
Вона, зокрема, передбачає скасування з 1 січня 2018 року призначень пенсій на
особливих умовах, у тому числі за вислугу років для всіх держслужбовців, крім військових і окремих списків людей важких і шкідливих професій. Крім того, для молодих шахтарів буде введена накопичувальна система з персональними рахунками в
Пенсійному фонді, на який роботодавці будуть перераховувати кошти для забезпечення більш раннього виходу на пенсію.
Урядовий законопроект передбачає гнучку політику стосовно підвищення пенсійного віку.
— Нашим завданням було не допустити підвищення пенсійного віку, і ми з
цим завданням справилися, — зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. —
Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, що мають страховий стаж
25 років. Є люди, котрі не мають стажу. І це величезна проблема. Такі люди матимуть можливість вийти на пенсію у 63 роки. А якщо в людей є менш ніж 15 років
стажу, то, відповідно, у 65 років. Більшість українських громадян (понад 70%) виходитимуть на пенсію у 60 років.
Передбачається, що в рамках реформи вже з 1 жовтня 2017 року для працюючих пенсіонерів буде скасовано оподаткування їхніх пенсій.
свідчує: накопичувальну систему треба запускати тоді, коли
тільки-тільки починається економічний підйом. Тоді це економічно найвигідніше. Це перша теза. Друга: якщо нема економічного зростання, хоч яку
пенсійну систему візьми, хоч
солідарну, хоч накопичувальну, результат все одно буде ніякий.
Для накопичувальної треба
нормальний рівень доходів у населення, щоб люди мали з чого
відкладати кошти на майбутнє. При наших зарплатах яка
може бути накопичувальна система?! Я не розумію, яким чином люди будуть відкладати від
своєї зарплати 3-5-7% у накопичувальну систему. Так само
не ясно, куди вкладати ці кош-

пенсію. Як вигідніше для державних і пенсійних фінансів:
тільки пенсія чи тільки зарплата для пенсіонера? Чи ці ходи
все одно нічого суттєво не покращать?
— Не покращать, бо економіка не працює так, як вона повинна була б працювати. І подібні новації не вирішать проблему. До речі, йдеться зовсім не
про новації. Подібний вибір —
пенсія чи зарплата — існував і
на початку незалежності, і в Радянському Союзі. У СРСР система була така: за тими професіями, де був дефіцит робочих кадрів, можна було повністю отримувати і пенсію, і зарплату
без обмежень. За другою категорією, де великого дефіциту не
було, можна було в певних роз-

Треба , щоб з будь-яких доходів сплачувався
однаковий відсоток внесків і податків. А у нас
сплачують різні. І називають це стимулюванням
людей займатися підприємництвом, створювати
робочі місця. Теоретично це непогано. Але в контексті
пенсійного забезпечення це не дає ефекту.

❙ Українці завжди з тривогою чекають на реформи — не було би гірше.
фонд отримав більше грошей.
Але, за логікою речей, другим
кроком після підвищення мінімальної зарплати повинне стати підвищення зарплати в бюджетній сфері. Це змусило б підприємців збільшити зарплату
й у приватному бізнесі. Від цього виграли б усі, в тому числі й
пенсіонери, адже до Пенсійно-

зменшилися. Я рахувала: питома вага податків від населення у
ВВП впала. Після цього ще розмір ЄСВ зменшили... У нас, на
жаль, у стосунках iз роботодавцями пряник не працює.
■ А всі ці розмови про соціальну відповідальність бізнесу?
— Є підприємці, які мають
совість, але совість — це не еко-

Для накопичувальної системи треба нормальний
рівень доходів у населення, щоб люди мали з чого
відкладати кошти на майбутнє. При наших зарплатах
— яка може бути накопичувальна система?! Я не
розумію, яким чином люди будуть відкладати від
своєї зарплати 3-5-7% у накопичувальну систему. Так
само не ясно, куди вкладати ці кошти за нинішньої
ситуації в економіці.
го фонду надходило б більше
коштів. Однак поки що такої
ланцюгової реакції ми не спостерігаємо. Я вже років 15 говорю: давайте зберемо капітанів
бізнесу і домовимося, що вони
піднімуть зарплату своїм найманим працівникам. Є достатньо галузей, які без проблем

номічна категорія.
■ Ще один аспект щодо розміру внеску. У нас бюджетники сплачують одну суму, фізичні особи-підприємці — іншу, хто
працює за цивільно-правовим
договором, — ще іншу. Така різноманітність на користь пенсійній системі?

чи покласти гроші «на старість»
у банк?
— Добре класти в банк,
коли в банку платять 20% річних. Але як довго банк зможе
платити такі відсотки? Сьогодні в європейських країнах уже
практикують вирахування грошей із вкладника за те, що тримають і обслуговують його гроші в банку. Що може гарантувати людині банк на довгострокову перспективу? Бо гроші
на старість — це довгострокова перспектива. Чи буде банк
платити — я не знаю. Чи буде
цей банк взагалі існувати на той
час, коли його вкладник виходитиме на пенсію?
А від Пенсійного фонду людина матиме хоча б мінімальну, але гарантовану пенсію. І
взагалі, я вважаю, що зароблену пенсію кожна людина має отримувати від держави. Держава, яка вона не є у нас, пенсіонерам за будь-яких обставин буде
платити.
■ Свого часу передбачалося,
що у 2017 році в Україні запрацює загальнообов’язкова накопичувальна система. Вже ясно,
що не запрацює. Що з нею не
так?
— Досвід інших країн за-

ти за нинішньої ситуації в економіці.
У нас був момент, коли економічне зростання розпочалося. Тоді саме Тігіпко був віцепрем’єром і робив свою соціальну реформу. Але тоді накопичувальну систему не запустили.
Хоча, знаєте, з огляду на війну
іта економічну кризу, може, й
краще, що не запустили — менше втрат. Тим більше що зараз відповідні державні органи дуже чистять фондовий ринок: був час, коли практично
будь-яке підприємство могло
свої акції розміщувати на фондовому ринку. Зараз так звані
«сміттєві» акції прибирають iз
ринку. Для пенсійної системи
це дуже добре, бо це означає,
що в разі потреби кошти будуть
вкладати в ті підприємства, які
реально працюють.
■ У добровільну накопичувальну систему можна вкладати не 5-7% зарплати, а 100 чи
200 гривень щомісяця.
— Сьогодні добровільна система теж ледь животіє — з тих
самих причин. До того ж, відкладати 100-200 гривень не
вигідно, бо такі маленькі кошти просто з’їдають адміністративнi видатки.
■ Тобто ресурсів нашої економіки вистачає тільки на те,
щоб трішки підрихтувати солідарну систему?
— На жаль, сьогодні — так.
■ Ще одна новація, яка обговорюється нині досить жваво, — заборона працюючим пенсіонерам отримувати

мірах отримувати і пенсію, і зарплату. За третьою категорією
можна було працювати тільки
два місяці на рік. За 4-ю — взагалі не можна було працювати: або пенсія, або зарплата. Ця
система була досить гнучка і логічна.
Зараз ставити пенсіонера перед вибором можна було б лише
за однієї умови: високий розмір
пенсії. На 1300—1500 грн. прожити неможливо. Навіть якщо
є власний город і діти, що допомагають. Треба спочатку підняти пенсію до такого рівня,
щоб на неї можна було прожити, тоді від людини можна вимагати вибору. На мінімальну зарплату у 3200 грн. теж не
проживеш. А от якщо одночасно і пенсія, і зарплата — нехай
навіть мінімальні, то вже якось
можна і прожити. ■

■ ПІДСУМКОВІ ТЕЗИ
Щоб оптимізувати солідарну пенсійну
систему, було б доцільно:
* ліквідувати всі пільги зі сплати страхових внесків, так щоб усі платили однакову ставку від свого доходу в усіх
галузях.
* Поступово, покроково, підвищити
страховий стаж до 30 років
* поставити розмір пенсії в залежність
від стажу, а не від зарплати і суми
сплачених внесків через низькі зарплати в багатьох галузях економіки.
* У встановленні розміру страхового внеску орієнтуватися на потреби
пенсійної системи, а не лише на інтереси роботодавців.
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■ НОУ-ХАУ

Ігор ВІТОВИЧ

Кількість пластикових відходів, які людство продукує щороку, набрала таких катастрофічних розмірів, що в останні роки вже говорять про глобальну «епідемію пластикових пляшок». Близько
700 видів морської фауни перебувають під загрозою зникнення
з огляду на неймовірну кількість пластикового сміття в ареалах
їх проживання. Усьому світу відомо про Великий тихоокеанський
сміттєвий острів, який розростається щороку. «УМ» уже повідомляла про цей «новий континент» планети, який за площею в два з
половиною рази більший, ніж територія України. Вчені вже охрестили це сміттєзвалище на воді «раковою пухлиною» світового океану. Сміттєвий континент пролягає від західного узбережжя США
до Японії і від Гавайських островів до Каліфорнії. З часом 70%
цього сміття осідає на океанське дно. Тобто сміттєвий континент
на поверхні є лише вершиною токсичного «пластикового супу» в
Тихому океані. Й розпадатися цей пластик буде ще тисячі років.

«Ухо» проти сміття
Людство саме ж і створило
цього отруйного пластикового
монстра. Лише мешканці США
щороку викидають на сміття 50
мільярдів використаних пластикових пляшок, з яких тільки
20 відсотків ідуть на переробку,
а решта (38 мільярдів пляшок)
потрапляють у землю та світовий океан. Ситуація з переробкою пластикових відходів у решті світу ще гірша. До того ж,
на виробництво пластику, який
швидко перетворюється на сміття, щороку у світі витрачається
17 млн. барелів нафти.
І ось тепер з’явився проблиск надії на хоча б частковий порятунок від глобального
пластикового терору. У Великій Британії розпочалися роботи над впровадженням у життя
нової технології «бутелювання» води. Проект здійснює лондонська фірма Ooho. Він отримав солідне фінансування, тому
є надія, що вода в новому пакуванні вже невдовзі з’явиться
в магазинах. Сама технологія
формування рідин без твердої
упаковки була розроблена ще
в 1946 році й отримала назву
«ферментація». Тепер вона модна і використовується шеф-кухарями дорогих ресторанів. На
її основі більш «приземлену»
технологію загального зберігання води без твердого упакування розробили троє студентів
Лондонського імперського коледжу: Родріго Гарсія Гонзалес,
Гійом Куше та П’єр Пасліє.
2014 року їхній винахід був
відзначений престижною екологічною премією Lexus Design
Award та «Світовою технологічною нагородою» у категорії
«Екологія». Після закінчення
навчання хлопці, які зробили
Олег БОРОВСЬКИЙ
У невеликій французькій місцевості Турувр-оПерше з населенням 3400
мешканців уже півроку
працює перша у світі дорога на сонячних панелях, повідомляє британська газета «Гардіан». Наразі це експериментальна
ділянка траси довжиною
в один кілометр, яку покрили сонячними батареями. За задумом розробників, електроенергiї, яку
виробляє дорога, має вистачити на освітлення села
впродовж року.
Тестовий період роботи дороги становить
два роки. Впродовж цього часу по ній проїздитимуть у середньому дві
тисячі автомобілів щодня. Якщо дорога виправдає себе в сенсі стійкості
до транспортних навантажень та продуктивності
електричної енергії, то досвід буде перенесено вже
в практичну площину на
інші шляхи Франції.

З’їж трохи води
Розпочалося впровадження нової технології пакування рідин,
яка може витіснити пластикові пляшки

свій винахід у лабораторії коледжу, організували згадану
фірму Ooho (українською мовою назва звучить трохи смішно — «Ухо») для впровадження
в життя свого винаходу та порятунку світу від пластикової загрози.

Пий разом із... пляшкою
Суттєве значення має те, що
виготовлення «м’якого» упакування для води є значно дешевшим, ніж «тверде» пластикове, коштує лише 1-2 центи. Інгредієнтами «м’якої» упаковки є суміш бурих водоростей
та хлориду кальцію. Упаковочна сфера, в якій утримується
вода, виготовляється методом
геліфікації — технології, яка
використовується в кулінарії
для перетворення рідин на гель
з допомогою додавання гелеутворюючих агентів. Винахідники проекспериментували з безліччю варіантів сфероутворюючих технік, використовуючи різноманітні інгредієнти та
їх пропорції, перш ніж зупинилися на остаточному «рецепті»
упаковки Ooho. До речі, він настільки простий, що кожен за
наявності відповідної інструкції може виготовити упаковку на власній кухні: вода заморожується до стану льоду, на
який легко наноситься захисний шар.
Експериментальні партії
упакування води в «м’якій»
упаковці у вигляді кульок чи
бульбашок уже почали поставляти на ринок. Споживачі сприйняли їх з великим інтересом.
Радше з цікавості, бо кожен
хоче спробувати, яке це відчуття — «з’їсти воду». Адже упаковка капсул води є їстівною.
Лише зверху вона покрита дру-

❙ Винахідники революційної упаковки.

❙ Вода в новій тарі.
гим захисним шаром, який виконує роль гігієнічного, антибактеріального захисту і, що
важливо, виготовлений з матеріалу, який жодним чином
не шкодить екології.
Наразі на експериментальній фазі продукують упаковки

води у формі кульок, які варто
легко натиснути або проколоти,
щоб напитися. Але, потенційно,
форма упаковки може бути різною і різної ємкості. А оскільки
упаковку можна також з’їсти,
а не викидати на смітник, то їй
також можна додавати різних

смакових забарвлень. Розробники вже працюють над різноманітними смаковими версіями
їстівних «пляшок». Ще один
плюс: вода в новій упаковці не
потребує «накачування» газом
(у питну воду його додають для
більш тривалого зберігання).
Щороку в атмосферу планети через це потрапляє 2,5 млн.
тонн двоокису вуглецю (СО2).
Нове упакування має безліч інших переваг перед пластиковим: воно легке для транспортування, придатне для водопостачання будь-де і будь-коли.
Воно придатне не лише для промислового упакування води, а
також інших рідин: алкогольних напоїв, парфумів тощо. І не
лише рідин, а також довготривалого зберігання яєць та інших
харчових продуктів. Розробники запевняють, що воно може
довго зберігати свіжими фрукти та овочі.
Словом, справжня альтернатива пластику! От лише чи вдасться трьом молодим людям, хай
і за потужної фінансової підтримки екологів, подолати велетенську світову індустрію виробництва напоїв у пластиковій
упаковці? ■

■ АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Світло під ногами
У Франції діє перша у світі дорога на сонячних панелях
Скептики стверджують, що експеримент так
і залишиться лише експериментом через його високу вартість, адже прокладання кілометрового
відрізку «сонячної траси» обійшлося в п’ять
мільйонів євро. Розробники та уряд налаштовані
оптимістичніше.
«УМ» 2014 року повідомляла про відкриття велосипедної доріжки на сонячних панелях у місцевості Кроммені в Голландії. Більш ніж дворічний
досвід експлуатації цієї
велодоріжки виявив певні проблеми в її обслуговуванні, але вона безвідмовно щороку продукує
три тисячі кіловатiв елек-

троенергії, чого достатньо
для річного задоволення
потреб одного приватного будинку середніх розмірів. Але за гроші, які
були вкладені у будівництво велодоріжки, можна
придбати 520 тис. кіловатiв електричної енергії
звичайного виробництва.
Кілометровий відтинок дороги на сонячних
батареях у Франції, яка
є частиною звичайної автотраси RD5, отримав назву Wattway (сполучення слів «Ватт» і «дорога»). Розробником дороги
є фірма Colas, підрозділ великої телекомунікаційної
компанії Bouygues, у співпраці з Національним інститутом досліджень у га-

лузі сонячної енергетики.
Проект фінансували з
державного бюджету. Перед прокладанням дороги
фірма-розробник провела
випробування сонячних
панелей на міцність у автопарках Франції. Сонячні панелі покриті тонким
прозорим гумово-силіконовим захисним покриттям, яке здатне витримувати навіть багатотонні
вантажівки. Загалом підготовка до реалізації проекту тривала п’ять років.
Критики проекту вказують, що уряд витратив
державні кошти на прокладання сонячної дороги в північному регіоні
Франції, де в середньому за рік буває лише 44

❙ Ця дорога освітлюватиме село впродовж року.
сонячних дні, хоча його
можна було б реалізувати на півдні в районі Марселя, де щороку буває 170
сонячних днів. Представники уряду відповідають,
що експеримент — загальнодержавний і націлений на всю Францію, а
не лише на особливо сприятливі для сонячної енергетики регіони.
Компанія Colas сподівається знизити собівартість прокладання таких
доріг. Розробники мають уже близько сотні ін-

ших проектів аналогічних шляхів, половину з
яких реалізуватимуть у
Франції, решту — в інших країнах. Сонячні дороги будуть прокладатися на поверхні вже існуючих автомобільних трас.
Кожна з них розрахована
на проїзд одного мільйона автомобілів, тобто
приблизно на 20 років
експлуатації. Французька влада розраховує покрити до 2025 року такими
покриттями чверть доріг
країни. ■

ЗДОРОВ’Я
Мирослава КРУК

«Епоха алергії». Так медики
називають наше століття. За
даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, алергія докучає сьогодні кожному четвертому жителю Землі, але кількість
хворих дедалі зростає. Звідки
така невтішна тенденція?

Навіть ручка для письма може
мати алергени
Офіційна статистика вважає хворими на алергію 1,5%
українців, однак реально таких недужих — не менше 25%,
переконані лікарі. А у великих, «екологічно скомпрометованих», містах цей показник
сягає 30%. За висновком медиків, основна причина виникнення алергії — патології імунної системи, і найчастіше від
недуги потерпають діти і літні
люди. Якщо мама має алергію,
то ймовірність розвитку недуги в дитини — 50%, каже президент Асоціації алергологів
України, професор Борис Пухлик. А коли обоє батьків є алергиками, то у 85% випадків дитина ризикує «успадкувати»
діагноз.
«Однак не тільки генетичний фактор призводить до алергії, а й вплив зовнішніх алергенів, які діють на здоров’я
кожного. А сучасна людина
живе у середовищі, що буквально переповнене алергенами. Тож ми всі у зоні ризику,
— застерігає Борис Пухлик.
— Існує понад 700 рослин, які
можуть спричинити алергію.
Найбільш небезпечні — дикорослі культури (вівсяниця, пирій), злакові (пшениця, овес,
жито, кукурудза), трави (амброзія, лобода, полин), дерева
(тополя, вільха, береза, ліщина). Не менш підступні — побутові алергени. Домашній пил,
в якому осідають мікроскопічний кліщ та грибки, провоку-

■ Є ПРОБЛЕМА

Штучні подразники, якими «кишить» довкілля, провокують масові
алергійні захворювання, від яких потерпає кожен четвертий
українець. Вихід — зміцнювати імунітет

❙ Алергія — надокучлива недуга, боротися з якою непросто.
❙ Фото з сайта mamovediya.com.ua.
го походження (яйця, молоко,
риба), а також шоколад, мед,
цитрусові. Звісно, людина достатньо адаптована і захищена
від шкідливого впливу принаймні тих речовин, які вона «знає

давно». А ось коли стикається з
чимось новим, імунна система
«бунтує».
«Останнім часом до справи «долучилися» ще й штучні подразники імунної системи, яких зараз від чотирьох до
п’яти мільйонів назв, — додає
пан Пухлик. — Це речовини,
які вживаємо з харчами, фар-

би, які на нашому одязі чи меблях, пальне, яке заливаємо в
автомобілі. Навіть ручка, якою
ви зараз нотуєте думки, вкрита
хімічною речовиною, що може
бути небезпечною».
Алергія має безліч «масок».
Може проявляти себе головним
болем, порушенням у роботі нервової системи, спровокувати проблеми в системі травлення (особливо в дітей). Іноді навіть дає поштовх для розладів
у роботі серцево-судинної та сечостатевої системи.

«Причинні агенти» дозволяють
ліквідувати проблему?
Як попередити недугу? Насамперед — зміцнювати імунітет. Особливих секретів, кажуть медики, тут немає: слід
достатньо відпочивати, займа-

тися спортом, організувати раціональне харчування та максимально обмежити контакт
з речовинами, що провокують
алергію. Хоча б на побутовому
рівні.
Нині існує два принципово
різних способи лікування алергії, пояснює Борис Пухлик.
Перший, при якому застосовують антигістамінні, гормональ-

У Франції заборонили занадто худорлявих моделей
У Франції набув чинності
закон, який забороняє використання для модних показів
та рекламних зйомок занадто
худорлявих моделей, повідомляє сайт Міжнародного французького радіо. Французькі
парламентарії закон ухвалили
ще в січні 2016 року, але нормативні акти стосовно його застосування з’явилися в офіційному виданні уряду Франції
Journalofficiel лише у травні
цього року.
Отже, відтепер моделей
зобов’язують надавати роботодавцям довідку від лікаря щодо
загального стану здоров’я, де

стану в’язня нацистських концтаборів і піддають загрозі власне здоров’я і життя.
З 1 жовтня цього року фотографії моделей мають почати маркувати спеціальними позначками. Зображення,
на яких зовнішність моделей
була змінена за допомогою фотошопу, мають містити позначку photographieretouchеe («ретушована фотографія»). Схожі
норми вже схвалені в Італії, Іспанії та Ізраїлі.
Закон дозволятиме лікарям
вирішувати, чи модель є занадто худорлявою, беручи до уваги вагу, вік та розміри тіла. Роботодавці, які будуть порушувати закон, ризикують діста-

ні препарати, знімає симптоматику недуги. Такі ліки діють
лише короткий час — скажімо, впродовж 24 годин, коли
ви легко дихаєте носом чи знімете бронхоспазм. Однак самої
причини недуги вони не усувають.
Другий метод вагоміший,
оскільки дозволяє ліквідувати проблему. Ідеться про терапію «причинними агентами»,
тобто алергенами. Лікування
алергенами, за словами президента Асоціації алергологів України, триває в середньому три
роки. Але вже на першому році
коштує майже вдвічі-втричі дешевше, ніж терапія фармпрепаратами, які лише усувають
симптоми. Наступні ж курси
(другий, третій рік терапії) дешевшають майже в п’ять разів.
Тоді як лікуватися протиалергійними препаратами потрібне
все життя, поступово нарощуючи терапевтичну дозу, оскільки
іде звикання.
«Кожен може обирати: випити таблетку й отримати відчутне, але тимчасове полегшення, або кілька років пролікуватися алергенами: одне-два драже в тиждень. До речі, другий
шлях лікування алергії нині обстоює i Європейська академія
алергології та клінічної імунології.
Водночас, звертає увагу Борис Пухлик, терапія алергенами ефективна лише якщо ви
звернулися до лікаря вчасно —
після перших симптомів. ■

За даними соцопитувань, 68% українців у віці від 20 до 65 років не замислюються над питанням: «Чи безпечні пральні порошки, якими користується ваша сім’я?».
Водночас саме аніонні активні речовини, фосфати, що входять до складу синтетичних миючих засобів, одні з найбільш небезпечних для здоров’я. «Взаємодіючи з нашим організмом, речовини, які містяться в засобах побутової хімії, сприяють зниженню імунітету, призводять до розвитку шкірних і респіраторних алергійних захворювань», — застерігає Борис Пухлик. Тож важливо звертати увагу на складники,
які містяться в синтетичних миючих засобах, що їх використовуємо вдома.

На подіум – через кабінет лікаря
має бути неодмінно зазначено,
що індекс маси тіла (відношення ваги до зросту) перебуває у
межах норми. Довідка видається терміном на два роки медиком лікарсько-трудової експертизи з урахуванням норм
Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для прикладу, при
зрості 175 сантиметрів дівчина має важити не менше 55 кілограмів.
Міністр охорони здоров’я
вказав, що нові норми покликані боротися з розладами харчування та неприйнятними ідеалами про красу. Адже молоді
дівчата, які мріють стати моделями чи схожими на них, часто виснажують себе голодом до

Алергія на природні алергени проявляється миттєвою реакцією — нежить, чхання, у «задавнених» випадках доходить до задухи і спазмів дихальних шляхів. На хімічні елементи організм найчастіше реагує
контактним дерматитом, боротися з
яким, до речі, дуже важко. На шкірі
з’являються плями, які сверблять,
викликають болісні відчуття. Якщо дерматит «накопичується» і його не лікувати, він може трансформуватися в
екзему і навіть у бронхіальну астму.

■ ДО РЕЧІ

■ ПРОТИДІЯ

Олег БОРОВСЬКИЙ
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■ ЯК РОЗПІЗНАТИ?

Хвороба в масці

Коли обоє батьків є алергиками, то у 85% випадків
дитина ризикує «успадкувати» діагноз.
ють понад 60% випадків розвитку астми (один із найскладніших проявів алергії). Крім
того, на наш імунітет «полює»
епідерміс домашніх тварин,
пліснява».
Алергійну реакцію, за словами лікаря, можуть викликати і продукти харчування,
особливо — білки тваринно-

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017

❙ Анорексія доводить організм до
❙ повного виснаження. Так
❙ завершується хворобливе
❙ прагнення «ідеальної» фігури...
ти штраф у розмірі 75 тис. євро
або навіть опинитись у в’язниці
на півроку. Міністр охорони здоров’я Франції МарісольТурен заявила, що нові норми продиктовані турботою про

здоров’я моделей, а також інших громадян, зокрема молодих жінок.
За даними медиків, у Франції приблизно 600 тисяч молодих людей страждають від харчових розладів, а 40 тисяч молодих французів є хворими на
анорексію (виснаження) різних
стадій, близько 90% з них становлять молоді жінки. Анорексія стала у Франції другою причиною смертей у віковій групі
15-24 роки після дорожньотранспортних випадків.
Нові заходи, як заявили в
міністерстві охорони здоров’я
Франції, покликані покласти
край «пропаганді в суспільстві
недосяжних ідеалів краси та попередити розповсюдження анорексії серед молоді». Закон ухвалено і для захисту манекенниць, для яких анорексія стала головним фаховим ризиком.
Нові правила поширюються не
лише на француженок, а й на
моделей з інших країн, які працюють у Франції. ■
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■ ЯК ЦЕ БУЛО?

Намагалися
вхопити
ближчих до
Кобзаря
Віктор ТЮТЮН,
письменник
Цьогоріч 22
травня — півстоліття
моєму першому публічному протестові. «Ганьба!»
— кричав разом
iз кількома сотнями людей біля
пам’ятника Шевченкові у Києві 22
травня 1967 року. З-за вищого парапету,
що оточує скверик від університетського
Червоного корпусу, чулися поради: «Ви
нє крічітє «ганьба!» Ви крічітє «позор!»,
«позор!» Оні вас нє панімают!» А й правда! Багато ще й досі «нє панімают», якої
Вкраїни нам треба. Навіть очевидного не
втямлять: такої, де «врага не буде, супостата!».
Із села до Києва приїхав зарані.
Тому ходив довкола сквера і бачив, як
під’їжджають сірі міліцейські «газони».
Вони стояли на Володимирській, навпроти ректорату університету, на вулицях Толстого і Горького, на Пушкінській.
Під вечір зійшлося чоловік 200. З них
міліція заарештувала кількох ще на підході до пам’ятника. Розпочався мітинг.
Запам’ятав промови Юлія Шелеста і Миколи Холодного, студенти також читали вірші. Співали «Реве та стогне...» З різних
сторін до центру пробивалася міліція, намагаючись вхопити ближчих до Кобзаря.
Міліцейський полковник вхопився
за юнака. Той рвонувся і «форменний»
кашкет покотився на газон. Кілька підлеглих кинулися рятувати начальственну «корону», а він у цей час репетував:
«Прєкратітє! Ви травку топчєтє! Всєм —
разойтісь!». Люди в цивільному та формі
намагалися хоч когось упіймати.
Натовп відбивав затриманих. На заклик
іти до ЦК партії сформувалася колона десь
чоловік на 300. Бульвар перекрила міліція.
Пішли Прорізною, а вгору, на Банкову, проривалися і по Карла Маркса, і по Жовтневої революції. Дехто пише, що протестувальників відразу поливали зі спецмашин. Це не так. Коли всі зайшли на Банкову, вантажівки перекрили вулиці з боку
кабмінівського клубу та Бессарабки. Люди
опинилися в пастці. Тільки потім поїхали
звичайні «поливалки», відтіснивши нас під
будинки. За міліцейський кордон до ініціаторів вийшов міністр охорони громадського порядку Іван Головченко, який пообіцяв
та згодом відпустив раніше затриманих.
Перед цим утворилася ініціативна
група, яку завели в ЦК. Вони мали заявити народні прості вимоги: не забороняти
вкраїнське та дозволити офіційно вшановувати дату київської панахиди за Тарасом
на його шляху до Канева. І всі наполягали, що не розходитимуться, доки делегати не вийдуть вільними. Весь цей час прибувала міліція та тиснула й ущільнювала
протестуючих. Я втік через під’їзд будинку, де жив Володимир Маняк. Там є «чорний хід» у садок за театром Франка.
«Робота» з протестувальниками розпочалася наступного дня. І триває понині.
Там, де ЦК, — на Банковій той самий
центр прийняття антиукраїнських рішень.
У ювілейний Шевченків поминальний день
хочу, щоб уся влада десь виїхала зі столиці. І Кабмін, що будувався для НКВД, а дух
його й досі там. І «цирк», де знущаються
над Конституцією України. Й АП-ЦК нехай
би провалилося в пекло! Слово «ганьба!»
— не луна з минулого, а печать на ворогах держави. ■

■ ВИСОКА НОТА

Наталія Шелепницька:
Голос треба тренувати щодня
Настанови співачці давали Назарій Яремчук, Софія Ротару,
Павло Дворський і Дмитро Гнатюк
Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Надзвичайне поєднання чудового лірико-драматичного сопрано
народної артистки України Наталії Шелепницької з класичною
або українською народною музикою не може залишити байдужою жодну людину. Здається, що разом із піснею співачка веде
тебе до чарівного світу натхнення і мрій.
■ Наталіє, як почали захоплюватися музикою?
— Я народилася у родині,
де музика була частиною життя. У будні та свята у нас вдома звучали народні пісні. Мій
брат брав баян до рук, а мене
як найменшу ставили на стільчик, і я починала співати... Окрім народної пісні, у моїй родині любили слухати класичну
музику, зокрема пісні по радіо
у виконанні Євгенії Мірошниченко, Белли Руденко, Дмитра Гнатюка. І одного разу,
коли звучав романс Олександра Аляб’єва «Соловей» у виконанні Євгенії Мірошниченко, мама сказала: «Донечко,
якби ти співала так, як вона».
І сьогодні я розумію, що ті слова стали пророчими…
Саме ці мамині слова спонукали мене до співу. Утім
мої батьки вважали, що я маю
все-таки стати лікарем. Проте двоюрідна сестра Галинка була іншої думки, мовляв,
послухайте, як дитина співає… І відвела мене до музичної школи, де я почала займатися грою на бандурі.
■ А чому обрали саме бандуру, а не, скажімо, домру?
— Бандура дає можливість
розвиватися голосу. І я вибрала цей інструмент. Навіть попри те, що взимку мені було нелегко добиратися до музичної
школи, розташованої в центрі міста Тернополя, — а ми
жили на околиці. І коли замітало дороги (а таке бувало частенько), не ходили автобуси, а
татова машина чомусь не заводилась, я тягнула бандуру —
шість кілометрів по снігу...
Учила мене чудова викладачка Ярослава Вихованко.
До речі, з Ярославою Федорівною і до сьогодні підтримую
теплі стосунки.
■ Пригадуєте свій перший
вихід на сцену?
— Це було у… садочку,
коли мені було п’ять рочків.
До свята всім роздали радісні пісні, а мені дали заспівати
сумну — про маму. «Тумани,
тумани, верніть мою маму…»
(співає). Я так чуттєво заспівала пісню, що люди заплакали. Тоді я запитала свою
маму, чому плакали люди.
«Я що, так погано співала?!»
— «Ні, доню, ти чудово заспівала, але твій спів і пісня про
дівчинку-сироту розчулили
людей до сліз», — відповіла
вона.
Згадую і шкільні роки, де
довелося багато співати, але
чомусь найбільше в пам’яті
залишився саме виступ у дитячому садку.
■ А де розпочався ваш професійний шлях?
— У Чернівецькому музич-

ному училищі. Тут і відбулася зустріч iз Назарієм Яремчуком. Назарій Назарович був
солістом Чернівецької філармонії, де часто відбувалися
концерти і фестивалі, в яких
брали участь і ми, солісти ансамблю бандуристів. І одного
разу Назарій Яремчук підійшов до мене і захоплено сказав: «Боже, який соловейко!
Оце в дитини буде майбутнє!
Займайся…» Потім мені свої
настанови давали Софія Ротару, Павло Дворський, Дмитро
Гнатюк.
Після закінчення Львівської консерваторії мене запросили до ансамблю при муніципальному оркестрі «Синевир» (нині — «Дніпро») бути
солісткою. Під час одного з
концертів у Києві в Українському домі відбулась, на мою
думку, доленосна зустріч… Я
зустріла свого кумира!
■ Ви тоді зустріли Євгенію
Мірошниченко. Пророцтво
вашої мами здійснилося?
— Так. В Українському
домі проходили Дні французької культури. У цьому заході
брало участь багато митців.
І коли я після виступу спілкувалася з Петром і Павлом
Приймаками, до нас підійшла
розкішна, життєрадісна жінка — Євгенія Мірошниченко. І звертається до мене з такими словами: «Ти не только
красотка, но и хорошо поешь!
Приходи ко мне в класс».
■ Відразу пішли до Євгенії
Семенівни?
— На мене не треба було
довго чекати: наступного дня
я цілий ранок розспівувалась,
робила зачіску, макіяж — щоб
сподобатись Євгенії Семенівні. Боязко постукала у двері
консерваторії, а там студенти старших курсів показували свою майстерність. Тоді я
заспівала, оскільки вже була
лауреатом численних конкурсів та фестивалів, проте
професійної вокальної школи
у мене ще не було. Мої природні дані справили дуже гарне
враження на Євгенію Семенівну, і відтоді я стала ученицею
найталановитішого педагога
у моєму житті. Щоправда, довелось піти з ансамблю «Синевир». Мені треба було опановувати академічний вокал, а
не народний. Такий був вибір
мого педагога. Я була зразковою ученицею: заглядала у
вічі Євгенії Семенівні, ловила
кожне її слово. І сьогодні з огляду на ті роки я дякую їй за
все, навіть за сльози та хвилювання.
■ Які поради Євгенії Мірошниченко були для вас найціннішими?
— Усе, що говорила Єв-

❙ Наталія Шелепницька.
❙ Фото з власного архіву.
генія Семенівна, для мене
було цінним, особливо якщо
мова йшла про глядача. Вона
любила повторювати: «Ти повинна так любити свого глядача, щоб твоє душевне тепло зігрівало кожного». І тренувати свій голос, приміром,
як спортсмен тренується щодня, так і співак має працювати над голосом. Помиляється
той, хто вважає, що, закінчивши консерваторію, співак уже
є великим професіоналом. Я і
нині працюю над своїм голосом, вдосконалююсь. Голос —
як скрипка. Скажімо, Євгенія
Семенівна, будучи у поважному віці, зберегла голос: у неї
він залишався весь час «молодим». Також важливо постійно працювати над репертуаром.
■ Ви співаєте не лише класичні твори.
— Окрім арій з опер українських і зарубіжних композиторів, у моєму репертуарі є романси та народні пісні,
наприклад, «Ой, співаночки
мої», «Сиджу я край віконечка». Також є композиції
у стилі NeoClassic. Він не так
давно з’явився на Заході. Його
популяризують Сара Брайтман, Емма Шаплін. В Україні
він не дуже поширений, тому
цю нішу я зайняла впевнено.
Неокласика — це класика в
сучасному аранжуванні. Навіть молоді люди, які не відвідували оперний театр, послухавши музичні твори у моєму
виконанні, кажуть: «А ми не
думали, що це так цікаво!».
Ми живемо в іншій епосі. За
кордоном усе осучаснено. Треба подавати сьогодні класичну музику людям, особливо
молоді, оновлено, я б сказала
«смачно».
■ З ким би вам хотілося за-

співати дуетом?
— Я б із задоволенням заспівала з Андреа Бочеллі,
Алессандро Сафіна, Джошем
Гробаном, Ларою Фабіан,
Селін Діон, Монсеррат Кабальє… Також мені пощастило бути знайомою та отримати майстер-клас від Лучано
Паваротті.
■ Як часто виступаєте з
концертами за кордоном?
— Концерти за кордоном
відбуваються досить часто. Я
дуже люблю Італію, Іспанію,
Францію, Австрію, Угорщину
й охоче приймаю запрошення. Мої виступи проходять як
для української діаспори, так
і для місцевої аудиторії. Надзвичайно приємно отримувати листи після концертів зі
словами вдячності. Пригадую
лист з Омахи (Північна Америка) від чоловіка, який абсолютно не розумів української
мови. Але мелізматика, душевність мого виконання так
його зачарували, що в листі
він написав про бажання вивчити українську для того, щоб
наступного разу, коли я приїду, він зміг розуміти зміст пісень і насолоджуватися моїм
співом сповна. Це найбільша
похвала для артиста!
На таких концертах я виконую й академічний репертуар: арії з опер, романси українських і зарубіжних композиторів, а також твори у
стилі neo classic, pop classic.
Проте особливе місце займають у моєму репертуарі українські народні пісні, які я
увібрала з материнським молоком із самого дитинства. І
щодня я дякую Богові й батькам за голос — безцінний дар,
завдяки якому я маю можливість передати всі свої почуття і розкрити душу. ■

КУЛЬТУРА
Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО
На самому початку свого дослідження «Антиукраїнець, або
Воля до боротьби, поразки чи зради» (К.: Самміт-Книга), яке повинно було б мати ефект бомби
(але чи матиме?), його автор, відомий фінансист Олександр Савченко, прогнозує невтішний фінал своєї затії. Мовляв, спершу
його зазвичай розіпнуть на хресті
національної гідності, а потім
арену знову затягне ряскою «все
благоденствує»: «Я прогнозую,
що люди, які щиро вболівають за
Україну, в тому числі навіть українські націоналісти, спочатку
будуть вважати автора українофобом».
А що ж буде далі? Кожному,
звичайно, варто самому прочитати цей конспект здобуття Україною незалежності, але ще цікавіше простежити шлях, що веде до
створення таких книжок. Спочатку автор «Антиукраїнця» працював у Гарварді, де «розробляв економічні програми для нової незалежної України, яка ще перебувала у складі СРСР». У той час він
вважав, що економіка важливіша, і «глибока критика українців може зачекати», але «українство» в кожному з малоросів якось
саме не проклюнулося. Утім, сталося як завжди — суцільна зрада,
масова корупція і «навіть вбивці
Майдану не покарані».
Отже, читати цей памфлет, цю
новітню історію України і програму дій на майбутнє варто з урахуванням досвіду «смолоскипової»
нашої юності. Тоді, пригадується, було чітко розмежовано, де
політологи, а де літератори, і що
треба казати для філологів, а що
для нормальних людей. Те саме в
«Антиукраїнці», оскільки писана
книжка для країни, «де меншовартість — це не виняток, а правило, де «професійно й успішно
за владу борються лише злочинці,
демагоги та зрадники», і тому, як
було сказано про національне розмежування, «у мислячих людей
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■ КНИЖКОВА ШАФА

Коли меншовартість
— не виняток
В «Антиукраїнці» Олександра Савченка чимало бухгалтерського
завзяття, що межує з ревізією всеукраїнського масштабу
виникає питання: чому так?», а
в «пересічних українців питання
трохи інше: що робити та як жити
краще?»
Здається, чи не вперше від
часів Міхновського нам запропоновано вибрати свою власну історію (так само, як на початку ХХ
століття — Україну) — для хохлів
чи для українців? Тобто це поради
відомого економіста, до яких свого
часу прислухалися всі наші президенти з прем’єр-міністрами і який
нині «ставиться до України нейтрально-об’єктивно, без сантиментів: це не її прихильник чи ворог,
це об’єктивна особа». Головне, що,
награвшись у радника для того,
хто не слухає жодних порад, крім
власної кишені, автор у своїх тезах набув певної авторитарності (а
також авторитетності?). «Але мої
висновки і поради активним українцям і владі мають бути прийняті на віру переважною більшістю українців, для яких це має бути
Біблією чи Торою розбудови України», — ставить він умови співпраці з читачем.
А він, погодьмося, примхливий, наш читач, бо останні десятиліття виховали у ньому схильність не приймати на віру майже
нічого — тоталітарна партійна
школа давно вже позаду, а демократія продукує скепсис і зневіру.
«Якщо росіяни були схильні до
централізації, покірності перед
авторитетами (князями, бояра-

ми, церквою), до агресії та експансії, — підводить автор наукову базу,— то українці схилялись
до децентралізації та анархії, непокірності та неповаги до авторитетів».
Утім, крім жорсткої позиції
щодо малоросійського наповнення старих національних міхів,
зауважуємо в «Антиукраїнці»
також чимало компліментарних думок на адресу зазвичай
давніх часів, які б мали надихати, нагадуючи, «чиїх батьків чиї
ми діти». Так, наприклад, автор
порівнює запорізьких козаків із
лицарями Мальтійського ордену, які отримали від Карла V острів Мальту, натомість українці
мали свій власний острів Хортицю. Хоч загалом масштаби в дослідженні не такі гігантські, і в
детальному аналізі історії України — посеред геополітичної масштабності, як у розділі «Україна: від Київської Русі до СРСР»
— маємо цілком локальні, але не
менш важливі за своєю відвертістю рефлексії. Знов-таки, на тему
«Чому развалився Радянський
Союз і відродилася Україна», або
«Перемоги і зради: від Майданів
до контрреволюцій».
Утім, хоч би які детальні та
прискіпливі були висновки, але
вони все одно лишаються образливими для щирого загалу новітніх часів. І доля українців в імперії Габсбургів, «яка об’єднала і

дала поштовх до розвитку таким
українськім регіонам, як Галичина, Буковина та Закарпаття», була
краща, натомість ми тут, у Слобожанщині, виходить, самих лише
братців-тарасівців виховали, які
листи до братів-галичан писали,
та й взагалі, «брак лідерства, хуторянство і розбрат — ці риси української нації не дозволили їй перемогти комуністичну Росію у боротьбі за незалежність».
В «Антиукраїнці» Олександра Савченка взагалі чимало бухгалтерського завзяття, що межує
з ревізією всеукраїнського масштабу. Наприклад, підраховується
те, що не вдалося зробити націо-

нально-патріотичним силам за період незалежності, і скільки точно мільярдів захапав, втікаючи,
Янукович. Чому Україна не стала членом ЄС? Чому вона стрімко
опинилась найбіднішою країною
Європи? Відповідь для вищезгаданої демократії невтішна. «На
мою думку, головною проблемою
українських національно-патріотичних сил була слабка воля
до влади, — зазначає автор, — ми
більше любили Україну, свободу,
демократію, ніж владу, яка б гарантувала їх збереження. В українських націонал-патріотичних силах романтизм домінував
над раціоналізмом, а слово — над
ділом!».
А як треба, знаєте? На жаль,
ніяк, оскільки в Європі, куди
прямуємо, все вже вирішено за
нас. По-друге, це все ж таки наукове дослідження, а не «десять
заповідей націоналіста». І висновки, чесно кажучи, аж ніяк не
компліментарні щодо будь-кого
з президентів чи загалом очільників, як-то кажуть, України —
чи то за минулих часів, а чи вже
сьогодні. Наприклад, щодо періоду В.Ющенка, «який швидко став заручником потужної
олігархічно-корупційної системи влади в Україні», автор категорично стверджує: «Усі політичні та державні діячі того часу
навіть не ставили питання про
зміну тотально-корумпованої
системи влади: вона їх влаштовувала».
Наприкінці, мабуть, найцікавіше, тобто не про меню, а про
рецепти. Скажімо, як можливо поміняти систему влади в Україні? Згори чи знизу? Правильно, збоку. «На мою думку, є лише
два шляхи радикальної зміни
системи, — дізнаємося ми з «Антиукраїнця». — Перший: з «верхів» виганяють олігархів, другий
— встановлення авторитарного
режиму, як «Піночет у Чилі, Лі
Куан Ю в Сінгапурі та Саакашвілі
в Грузії». Головне, як завжди, не
переплутати послідовність. ■

■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

■ SOS!

На довгу пам’ять

Перемогти
рецидив

У Києві співачка Руслана знову
закликала звернути увагу на збереження
карпатських лісів
Руслана НОВИЦЬКА
У зеленому затишному дворику Національного заповідника «Софія Київська» зібралися співаки Руслана і Славко
Вакарчук, автор акту Незалежності України Левко Лук’яненко, очільник Національного інституту пам’яті Володимир
В’ятрович, міністр культури Євген Нищук
і ще пару сотень людей. Так «1+1 Media»
днями презентувала вже третю книгу, в
яких подають сучасну історію. Нинішня «Незалежність очима ТСН» — літопис спогадів телекоманди, що вже трохи
більше 20 років інформує і формує думку суспільства. Видання є неканонічним,
його формат неочікуваний — так говорять про книгу автори.
Усе почалося з того, що показали відеофрагменти найвизначніших для України подій останніх 25 років: про студентське голодування 1990 року, прийняття Конституції, загибель В’ячеслава
Чорновола, Скнилівську трагедію, спортивні здобутки братів Кличків та ФК «Динамо», Помаранчеву революцію та Революцію гідності, зону АТО, дві перемоги
та проведення Євробачення в Києві.
Бурхливі овації викликала поява на
сцені автора Акту про проголошення незалежності України Левка Лук’яненка —
підіймався він на підвищення з допоміж-

ною палицею. Герой із почуттям гордості згадував, що зачитував документ 24
серпня 1991 року «з такої платформи, як
оця, тільки на автомобілі». Волею долі
знаменний день появи самостійної української держави припав на його день
народження, про що чоловік на той момент зовсім забув. Згадав лишень, коли
повернувся додому після насиченого
подіями дня, побачивши, що дружина
приготувала святковий стіл. «Я забув, бо
день був надзвичайно напружений. Мій
день народження — це маленька подія,
а день народження України — велика».
До речі, Левко Лук’яненко зауважив, що
ТСН майже завжди об’єктивно подають
інформацію.
Олесь Доній розповів про особливий артефакт, який вирішив продемонструвати перед зібранням, — вишиванку
«неавтентичних синьо-жовтих кольорів»,
подаровану йому під час Революції на
граніті Ольгою Косовською — жінкою,
що протягом 10 років була ув’язнена за
належність до Поліської ОУН. Розповів
також про об’єднання зі «Студентським
братством Львівщини», арешт.
Руслана, «згусток енергії, яка свого часу провалила турецьку сцену», акапельно виконала пісню «Світанок». А перед тим учергове звернула увагу на вирубування карпатських лісів.

❙ Левко Лук’яненко, Алла Мазур і Руслана Лижичко на презентації.
❙ Фото каналу «1+1».
Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук сказав: «Вважаю, що
майбутнє можна побачити в минулому, тобто в історії. Всі успішні держави
об’єднували три дуже прості, але важливі, моменти: їхні громадяни були готові віддавати своє життя за ідеали цієї
держави; громадяни цих країн вміли
брати на себе персональну відповідальність; громадяни цих країн вміли домовлятися між собою. Перше, як показала наша історія, а найбільше новітня, ми
навчилися робити. На жаль, українські
громадяни віддавали та віддають своє
життя за свободу своєї країни. Це дуже
важливо. Друге і третє — вміння домовлятися та брати на себе відповідальність — ще, як на мене, належить навчитися робити. Якщо всі ці моменти зійдуться, то, як показує історія, в яку я вірив, успіх країни — беззаперечний. І
тоді «все буде добре», як я, здається,
вже десь казав».
Телеведуча Алла Мазур, фото якої
прикрашає обкладинку презентованої
книги, прокоментувала «Україні молодій»: «Незалежність очима ТСН» —

це не моя авторська книга, це спільна
робота цілої команди журналістів, кореспондентів, ведучих та редакторів
ТСН. Це наш власний погляд на історію. У книзі містяться спогади про
найважливіші події в історії незалежної України — те, що найбільше врізалося у пам’ять. Вони дуже неоднорідні, особисті, з такими деталями, про які
ми рідко розповідаємо навіть своїм рідним. У кожного своя пам’ять про певні
події. Наприклад, я згадую у книзі про
те, що відбувалося, коли я вже працювала журналістом у прямому ефірі радіо
та на телебаченні, а хтось із наших колег
згадує про часи свого дитинства, тому
що проголошення Незалежності України
припало на цей період їхнього життя. І
це теж по-своєму цікаво. Проте зібрати
ці спогади виявилося нелегко. Справа в
тому, що інформаційники завжди працюють із великими обсягами даних і перевантажені знанням різних фактів, новин, прізвищ, тому в них задіяна, як правило, короткочасна пам’ять. А тут нам довелося пригадувати деталі того, що було,
скажімо, 10 чи цілих 20 років тому». ■
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Актору Тарасу
Мельничуку знову
потрібна допомога
Інф. «УМ»
Колеги і друзі Тараса Мельничука, актора Київського театру юного глядача, який iз 2015-го має серйозні проблеми зі здоров’ям, знову звертаються до небайдужих iз проханням допомогти коштами на його
лікування. Нагадаємо, кілька театрів показували благодійні вистави, виручені грошi від продажу квитків
перераховували, щоб допомогти вибратися з онкопровалля талановитому молодому акторові.
На початку нинішнього року, 5 січня, Тарасові
було проведено трансплантацію кісткового мозку в
Мінську. Після місячної реабілітації Тарас повернувся в Київ, почувався добре.
Але 7 квітня в нього стався рецидив. Потрібно
провести декілька хіміотерапій, і після того повторну
пересадку. На даний момент Тарас перебуває в Мінську, там обіцяють допомогти, але для цього, звичайно,
потрібні гроші. Лікарня виставила рахунок на 70 тисяч
доларів. «Дуже багато сил ми всі разом поклали на
допомогу Тарасові, але зараз потрібно знову, — констатують у театрі. — Сподіваємося на вашу підтримку і допомогу».
Реквізити: 5168742357254204 ПриватБанк Мельничук Руслан Федорович (тато Тараса).
06369053 — Ірина (мама Тараса)
0666435992 — номер телефону акторки Христини Микитин, яка може відповісти на питання про лікування колеги. ■
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ФУТБОЛ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ТРАВНЯ 2017

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

На чистоту — без емоцій
Удруге в сезоні «Динамо» вдома програло «Зорі», змусивши вкотре
говорити про необхідність радикальних кадрових рішень
Григорій ХАТА
Коли в чемпіонаті країни турнірні справи вирішено, на горизонті — відпустка, а національна першість іще не завершилася,
буває, трапляється ситуація, коли справи ігрового характеру відступають
на другий план, поступаючись актуальністю справам навколофутбольним.
Так, у «Динамо» після поразки в фіналі Кубку країни темою «номер
один» на найближчі тижні
стало тренерське питання.
«До 30 травня прийму рішення про майбутнє Реброва», — остерігаючись бути
занадто емоційним, президент столичного клубу Ігор
Суркіс вирішив спокійно
обдумати останні невдачі своїх футболістів, які
складаються iз трьох поразок поспіль.
Натомість у «Шахтарі»,
котрий завершує сезон iз
золотими медалями та Кубком, у кінцівці національної першості вирішили зосередитися на здоров’ї Пауло Фонсеки, дозволивши
наставнику побути на лікарняному ліжку під час
календарного поєдинку
проти земляків з «Олімпіка». Самі ж «олімпійці»,
котрі, по суті, вже забронювали за собою місце в
«зоні Ліги Європи», нині
змушені відбиватися від
звинувачень у проведенні своєю молодіжною командою договірного матчу. Спортивний директор
«Олімпіка» Олексій Антонов каже: «Нас просто на-

❙ Удруге в сезоні динамівці програли «Зорі» на НСК «Олімпійський».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
магаються задавити. Наш
президент не виключає, що
після дебюту в Лізі Європи
«закриємо» клубні двері.
Звинувачення ці вже просто набридли».
Відзначимо, що донецький клуб, який свої виступи в еліті українського футболу розпочав у сезоні 2014/2015 року, ледь
не з моменту свого дебюту
потрапив у поле зору спеціальних органів УЄФА,
функцією котрих є моніторинг підозрілих матчів.
Раніше повідомлялося,
що влітку 2015 року двоє

футболістів цього донецького клубу вже відповідали на запитання представників слідчих органів, які
вивчали сумнівні поєдинки. Після того, як один із
найбільш активних борців
з договірними матчами —
італійський адвокат Франческо Баранка очолив комітет ФФУ з етики та чесної гри, робота в цьому напрямі жваво закипіла й в
Україні. «Нашому футболу потрібні гучні розслідування», — останнім часом
постійно повторював президент ФФУ Андрій Павел-

ко. Включення ж керівника вітчизняного футболу до
дисциплінарного комітету
ФІФА, котре відбулося нещодавно, має лише додати
обертів боротьбі з «договірняками». А пан Баранка,
узявшись перевіряти «молодіжку» «Олімпіка», наголошує, що за нечесну
гру УЄФА може позбавити
клуб участі в єврокубках.
Загалом, єврокубкове питання залишається в
«ендшпілі» поточного ЧУ
чи не єдиним місцем з інтригою. Назбиравши за
два тури до фінішу турніру рівну кількість балів,
«Олександрія» та «Чорноморець» мають визначити
шостого зайвого, хто єдиний iз першого секстету не
потрапить до єврокубків.
Щодо долі бронзових
медалей, то після затяжної серії невдач, яка, здавалося, може позбавити луганську «Зорю» добре «насидженого» місця в
призовій трійці, підопічні Юрія Вернидуба відшукали в собі сили на фінішний спурт. Сенсаційно в
першій частині чемпіонату перегравши в Києві
«Динамо», луганські футболісти вдруге в сезоні нокаутували в рідних стінах
переможця минулої першості, змусивши наставника «біло-синіх» робити гучні заяви». «Потрібно або змінювати тренера,
аби у футболістів з’явилася
мотивація, або прощатися
з гравцями, котрі втратили бажання грати за «Динамо», — заявив після поразки «Зорі» Сергій Ребров. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий етап. 30-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Шахтар» — «Олімпік» — 1:1
Голи: Бутко, 50 — Сергійчук, 12
Київ, стадіон «Динамо», 6630 глядачів
«Динамо» — «Зоря» — 1:2
Голи: Морозюк, 18 — Чечер, 37; Бонавентуре, 57
Нереалізоване пенальті: Рафаел, 73 («З»)
Київ, НСК «Олімпійський», 8190 глядачів
«Олександрія» — «Чорноморець» — 1:1
Голи: Грицук, 76 (пен.) — Коркішко, 73
Вилучення: Каплієнко, 26 («Ч»)
Олександрія, стадіон «Ніка», 3280 глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Зірка» — «Волинь» — 2:0
Голи: Есеола, 68; Сітало, 82
Кропивницький, стадіон «Зірка», 1960 глядачів
«Сталь» — «Дніпро» — 0:1
Гол: Баланюк, 42
Дніпро, «стадіон «Метеор», 1500 глядачів
«Карпати» — «Ворскла» — 0:1
Гол: Шарпар, 57
Львів, «Арена Львів», 3750 глядачів
I
1. «Шахтар»
30
2. «Динамо»
30
3. «Зоря»
30
4. «Олімпік»
30
5. «Олександрія» 30
6. «Чорноморець» 30

Турнірна таблиця:
В
Н
П
25
4
1
19
4
7
14
6
10
11
10 9
10
8
12
10
8
12
I

7. «Ворскла»
8. «Сталь»
9. «Зірка»
10. «Карпати»
11. «Дніпро»
12. «Волинь»

30
30
30
30
30
30

В
10
10
9
7
8
3

Н
8
7
7
9
13
4

П
12
13
14
14
9
23

М
63-20
64-30
42-31
33-42
40-42
24-34

О
79
61
48
43
38
38

М
31-32
26-31
28-40
32-40
31-36
14-50

О
38
37
34
24*
22*
7*

* — згідно з рішеннями ДК ФІФА «Карпати», «Волинь» позбавлені
шести турнірних очок, «Дніпро» — п’ятнадцяти.

Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 13, Ярмоленко
(«Динамо») — 12.
***
Перша ліга. 32-й тур. «Іллічівець» — «Колос» — 3:1, «Арсенал-Київ» — «Скала» — 5:4, «Оболонь-Бровар» — «Авангард» — 1:2, «Полтава» — «Десна» — 0:1, «Нафтовик» —
«Верес» — 2:0, «Черкаський Дніпро» — «Буковина» — 2:0,
«Суми» — «Геліос» — 0:0, «Миколаїв» — «Тернопіль» — 7:1.
31-й тур. «Геліос» — «Черкаський Дніпро» — 2:1, «Колос» — «Оболонь-Бровар» — 2:0, «Авангард» — «Полтава» — 1:0, «Скала» — «Інгулець» — 0:1, «Гірник-Спорт» —
«Суми» — 1:0, «Верес» — «Миколаїв» — 3:1, «Буковина» —
«Нафтовик» — 2:2, «Тернопіль» — «Іллічівець» — 0:1, «Десна» — «Арсенал-Київ» — 5:1.
Лідери: «Іллічівець» — 80, «Десна» — 72, «Верес» — 66,
«Колос», «Геліос» — 54, «Нафтовик» — 50.
Бомбардир: Степанюк («Верес») — 24.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
В останньому турі представники «топ4» — «Челсі», «Тоттенхем», «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль» — познущались
над своїми суперниками. Найрезультативніший футбол продемонстрували «шпори» — лондонці забили 7 м’ячів у ворота
«Халл Сіті». Успішна гра підопічних Почеттіно допомогла їх нападнику — Гаррі Кейну
— вдруге поспіль виграти бомбардирські
перегони.
Невдалим вийшов сезон для двох інших грандів — «Арсенала» та «Манчестер
Юнайтед». Але якщо футболісти Моуріньйо
ще мають шанс потрапити в Суперлігу після
звитяги у фіналі Ліги Європи, то «каноніри»
уперше за 20 років не кваліфікувались до
найпрестижнішого турніру Старого Світу.
Прем’єр-ліга. 38-й тур. «Арсенал» — «Евертон» — 3:1, «Манчестер
Юнайтед» — «Крістал Пелас» — 2:0,
«Уотфорд» — «Манчестер Сіті» — 0:5
(Компані, 5; Агуеро, 23, 36; Фернандіньйо,
42; Габріел Жезус, 58), «Челсі» — «Сандерленд» — 5:1 (Вілліан, 8; Азар, 61; Педро, 78; Батшуаї, 90, 90+3 — Манкільйо, 3),
«Ліверпуль — «Мідлсбро» — 3:0, «Халл
Сіті» — «Тоттенхем» — 1:7 (Клукас, 66 —
Кейн, 11, 13, 72; Аллі, 45; Ваньяма, 69; Девіс,
85; Алдервейрелд, 88), «Лестер» — «Борнмут» — 1:1, «Бернлі» — «Вест Хем» — 1:2,
«Суонсі» — «Вест Бромвіч» — 2:1, «Саутгемптон» — «Сток Сіті» — 0:1.
Підсумкове турнірне становище:
«Челсі» — 93, «Тоттенхем» — 86, «Ман-

честер Сіті» — 78, «Ліверпуль» — 76,
«Арсенал» — 75, «Манчестер Юнайтед»
— 69, «Евертон» — 61.
Бомбардири: Кейн («Тоттенхем») —
29, Лукаку («Евертон») — 25, Санчес («Арсенал») — 24.

Іспанія
І в останньому турі Ла Ліги жоден з українців не отримав часу на полі — нападник «Гранади» Артем Кравець, котрий по
завершенні сезону повертається в «Динамо», заздалегідь попрощався з іспанськими партнерами, форвард «Бетіса» Зозуля
зможе грати за «біло-зелених» лише в наступному сезоні, а голкіпер «Малаги» Денис Бойко вкотре залишився у запасі «анчоусів».
Сезон у Прімері був не надто вдалим
для наших легіонерів: постійну ігрову практику мав тільки Артем Кравець (26 матчів, 5
голів та дві передачі), але його «Гранада»
достроково вилетіла в Сегунду. Не так часто виходили на поле Бойко (3 гри у чемпіонаті, 7 пропущених м’ячів) і Зозуля (6 поєдинків без результативних дій). І «Малага»,
і «Бетіс» залишились без єврокубків — 11те та 15-те місця відповідно.
Прімера. 38-й тур. «Гранада» —
«Еспаньйол» — 1:2, «Спортинг» —
«Бетіс» — 2:2, «Леганес» — «Алавес» —
1:1, «Депортіво» — «Лас-Пальмас» —
3:0, «Севілья» — «Осасуна» — 5:0, «Атлетико» — «Атлетик» — 3:1 (Торрес, 8,
11; Анхель Корреа, 89 — Уільямс, 71), «Валенсія» — «Вільярреал» — 1:3, «Сельта»
— «Реал Сосьєдад» — 2:2, «Барселона»

— «Ейбар» — 4:2 (Хунка, 63 (у свої ворота);
Суарес, 73; Мессі, 76 (пен.), 90+2 — Інуї, 7,
61), «Малага» — «Реал Мадрид» — 0:2
(Роналду, 2; Бензема, 55).
Підсумкове турнірне становище:
«Реал Мадрид» — 93, «Барселона» —
90, «Атлетико» — 78, «Севілья» — 72,
«Вільярреал» — 67, «Реал Сосьєдад» —
64, «Атлетик» — 63.
Бомбардири: Мессі — 37, Суарес
— 28 (обидва — «Барселона»), Роналду
(«Реал Мадрид») — 25.

Італія
Туринський «Ювентус» гарантував
собі титул — шостий поспіль. Більшменш вдалим вийшов рік і в «Мілана» —
у передостанньому турі «россонері» забезпечили собі перше за чотири роки місце у єврокубках.
Головна ж інтрига 38-го туру — боротьба між «Наполі» та «Ромою» за «срібло» та їхніми бомбардирами — Мертенсом
і Джеко — за звання найкращого снайпера
чемпіонату.
Серія А. 37-й тур. «К’єво» — «Рома»
— 3:5 (Кастро, 15; Інглезе, 37, 86 — ЕльШаараві, 28, 58; Салах, 43, 77; Джеко, 83),
«Наполі» — «Фіорентина» — 4:1 (Кулібалі, 8; Інсіньє, 36; Мертенс, 37, 64 —
Ілічіч, 60), «Ювентус» — «Кротоне» —
3:0 (Манджукіч, 13; Дібала, 38; Алекс Сандро, 84), «Сассуоло» — «Кальярі» — 6:2,
«Мілан» — «Болонья» — 3:0, «Емполі» —
«Аталанта» — 0:1, «Удінезе» — «Сампдорія» — 1:1, «Дженоа» — «Торіно» —
2:1, «Лаціо» — «Інтер» — 1:3.

Лідери: «Ювентус» — 88, «Рома» —
84, «Наполі» — 83, «Лаціо» — 70, «Аталанта» — 69, «Мілан» — 63.
Бомбардири: Мертенс («Наполі»),
Джеко («Рома») — 29.

Німеччина
У 34-му турі Бундесліги, котрий не
впливав на турнірні перспективи команд
з українцями у складі, серед наших легіонерів грав лише хавбек «Дармштадта» Денис Олійник — у його активі 10 хвилин поєдинку з менхенгладбахською «Боруссією».
Загалом на рахунку 29-річного футболіста
«лілій» — 4 матчі та один результативний
удар у сезоні.
На гру менше у німецькій першості
провів «опорник» «Байєра» Владлен Юрченко, який, однак, встиг забити дебютний
м’яч у Лізі чемпіонів.
Другий за ігровим часом серед українців — Артем Федецький (16 матчів
за «Дармштадт»). 32-річний захисник, до
речі, покине склад «лілій» разом із Олійником та Березовським (не зіграв жодного поєдинку).
Найчастіше ж на поле виходив півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка — 17
ігор (1 гол та 1 асист), але це — переважно
виходи на заміну на останніх хвилинах зустрічей.
Перша Бундесліга. 34-й тур.
«Кельн» — «Майнц» — 2:0, «Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 0:0, «Боруссія»
(Д) — «Вердер» — 4:3 (Ройс, 32, 75 (пен.);
Обамейянг, 42, 88 (пен.) — Юнузовіч, 7;
Бартельс, 46; Крузе, 68), «Боруссія» (М)

— «Дармштадт» — 2:2 (Олійник («Д») —
із 80 хв.), «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
— 2:2 (Вальєхо, 84; Блум, 90 — Забітцер,
25; Поульсен, 56), «Баварія» — «Фрайбург» — 4:1 (Роббен, 4; Відаль, 73; Рібері,
90+1; Кімміх, 90+5 — Петерсен, 76), «Інгольштадт» — «Шальке» — 1:1, «Гамбург» — «Вольфсбург» — 2:1, «Герта»
— «Байєр» — 2:6.
Підсумкове турнірне становище:
«Баварія — 82, «РБ Лейпциг — 67, «Боруссія» (Д) — 64, «Хоффенхайм» — 62,
«Кельн», «Герта» — 49, «Фрайбург» — 48.
Бомбардири: Обамейянг («Боруссія»
(Д)) — 31, Левандовський («Баварія») —
30, Модест («Кельн») — 25.

Франція
Ліга 1. 38-й тур. «Марсель» —
«Бастія» — 1:0, «Лілль» — «Нант» — 3:0,
«Лор’ян» — «Бордо» — 1:1, «Нансі» —
«Сент-Етьєн» — 3:1, «Ліон» — «Ніцца»
— 3:3 (Ле Маршан, 10 (у свої ворота); Ляказетт, 48, 78 — Доніс, 15, 70; Сері, 90+3
(пен.)), «ПСЖ» — «Кан» — 1:1 (Рабйо, 13
— Роделен, 90+1), «Ренн» — «Монако» —
2:3 (Дьякабі, 69 (пен.), 90+1 — Фабіньйо,
42; Жемерсон, 48; Жорже, 78), «Анже» —
«Монпельє» — 2:0, «Тулуза» — «Діжон»
— 0:0, «Генгам» — «Мец» — 1:0.
Підсумкове турнірне становище:
«Монако» — 95, «ПСЖ» — 87, «Ніцца»
— 78, «Ліон» — 67, «Марсель» — 62,
«Бордо» — 62.
Бомбардири: Кавані («ПСЖ») — 34,
Ляказетт («Ліон») — 28, Фалькао («Монако») — 21. ■
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СПОРТ
Еліна Світоліна
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«Ми, українці, ніколи не відступаємо від своєї мрії».

українська тенісистка

■ ТЕНІС

■ ТАБЛО
Турнір WTA Прем’єр у
Римі (призовий фонд — 2,7
млн. доларів). Фінал. Світоліна (Україна, 8) — Халеп (Румунія) — 4:6, 7:5, 6:1. Півфінал. Світоліна — Мугуруса (Іспанія) — 4:1, відмова.
Чвертьфінал. Світоліна —
Кароліна Плішкова (Чехія, 2)
— 6:2, 7:6 (11:9). Третій раунд. Світоліна — Бартель (Німеччина) — 3:6, 6:0, 6:0. Другий раунд. Світоліна (Україна,
8) — Корне (Франція) — 6:4,
7:6 (13:11).

Амбіційна й мотивована
Після перемоги на престижному турнірі в Римі найсильніша тенісистка України стала шостою
ракеткою планети
Григорій ХАТА
Перемігши у фіналі престижного турніру в Римі й
піднявшись на шосте місце в рейтингу WTA, прима
українського тенісу Еліна
Світоліна вкотре переписала національний рекорд українського жіночого тенісу.
Так високо українським тенісисткам у табелі
про ранги жіночої тенісної
асоціації підніматися ще
не доводилося. Загалом,
уже десяте місце, на якому
останнім часом перебувала найсильніша українська тенісистка, — виглядало солідним рекордом. Утім
22-річна уродженка Одеси
вирішила не зупинятися на
досягнутому й наполегливо продовжила здобувати
рейтингові очки, котрі дозволили їй закріпитися всередині «топ-10». Перемога
на турнірі в Римі, призовий
фонд якого складав більше
двох мільйонів доларів, стала четвертою для Світоліної
в нинішньому році.
Про свої високі амбіції
вітчизняна тенісистка в
черговий раз нагадала в нещодавньому матчі «плейоф» Світової групи Кубка
федерації проти збірної Німеччини, коли вже не вперше переграла німкеню Ангелік Кербер, яка після невеликої паузи знову підня-

❙ Еліна Світоліна — переможниця престижного ґрунтового турніру в Римі.
❙ Фото з сайта sapronov-tennis.org.
лася на першу сходинку
рейтингу WTA.
На представницькому турнірі в Римі, куди
напередодні старту «Ролан Гарросу» зазвичай
з’їжджаються практично
всі найсильніші тенісистки
світу, Світоліна переграла
трьох суперниць із першої

«десятки». Спочатку — в
чвертьфіналі — була перемога над третьою ракеткою планети — Кароліною
Плішковою з Чехії — 6:2,
7:6. На наступній стадії
дорогою до фіналу нашій
співвітчизниці поступилася сильна іспанка Гарбіньє
Мугуруса (п’ятий номер

WTA), котра після п’яти
стартових геймів, пославшись на травму, припинила боротьбу.
У фіналі ж українка змусила капітулювати
четверту тенісистку світу — румунку Сімону Халеп. Програвши стартовий
сет, Еліна виконала яскра-

вий «камбек», результатом
чого стала четверта в сезоні
індивідуальна перемога —
4:6, 7:5, 6:1.
Тріумфи в Тайвані, Дубаї, Стамбулі та Римі дозволили Світоліній побити за
кількістю перемог у сезоні
рекорд Андрія Медведєва. При цьому очолила ук-

■ ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

ючи такий персональний результат, перемогли росіянки і в
командній першості. А от побачити їхню силу в багатоборстві
не вдалося, адже абсолютна першість у Будапешті не розігрувалася.
Щодо української команди,
котру представляли Вікторія
Мазур, Альона Д’яченко та Єва
Мелещук, то колективними зусиллями вихованки школи Дерюгіної посіли шосте місце.
Особисті старання лідера «синьо-жовтих» Мазур були оцінені суддями за приблизно схожим сценарієм. У двох фіналах, куди пробилася Вікторія,
— з м’ячем та булавами — вона
фінішувала сьомою. ■

Ротаційний компонент
Виступаючи на ЧЄ без Ганни Різатдінової,
українські «художниці» не змогли
поборотися за медалі
Григорій ХАТА
На цьогорічному «Кубку
Дерюгіної», який після чотирирічної перерви знову приймав столичний Палац спорту,
очікувалося повернення на гімнастичний килим лідера вітчизняної збірної, бронзової призерки Олімпіади-2016 в Ріо Ганни
Різатдінової. Проте, обмежившись лише одним номером змагальної програми, а далі, пославшись на травму, іменита
грація припинила свої виступи
на представницькому турнірі,
пообіцявши, щоправда, скоро
повернутися до змагань.
Чемпіонат Європи, котрий
минулого уїк-енду проходив
у Будапешті, міг стати хорошим плацдармом для «камбеку» Різатдінової, проте в числі учасниць ЧЄ Ганни не було.
Не виключено, що за два місяці,
котрі минули від Кубка Дерюгі-

ної, спортсменка не встигла залікувати травму, тож вирішила не форсувати події. Однак,
не виключено, що Різатдінова
взагалі може не повернутися до
великих змагань, вирішивши,
так би мовити, дати дорогу молодим.
Однак, очевидно, в тренерському штабі збірної України не надто хочуть прощатися з талановитою гімнасткою,
котра за прикладом Ганни Безсонової могла б зробити повторний похід за олімпійською відзнакою.
На відміну від збірної Росії,
де працює справжній конвеєр iз
підготовки олімпійських чемпіонок, у нашої країни подібних
ресурсів просто немає. Відтак
сподіватися на досвідчену Різатдінову в українській команді
будуть до останнього. Хоча, без
сумніву, там розуміють, що для
художньої гімнастики 27 років

раїнська тенісна прима рейтинг так званої чемпіонської гонки, вісім кращих
представників якої за підсумками сезону кваліфікуються на підсумковий турнір року. «Я чула, що буду
перша в цьому рейтингу,
— мене це трохи дивує, та
й усвідомити важко. Так,
я працювала заради таких
результатів, але не можу
сказати, що розраховувала
на них», — наголосила Світоліна.
Перед початком «Ролан Гарросу», де, нагадаємо, в 2010 році Еліна здобула перемогу в юнацькому
турнірі, буде в новоспеченої шостої ракетки планети тиждень відпочинку.
«Піца, паста, морозиво», —
після перемоги в римському фіналі українка визнала, що дозволить собі гастрономічний подарунок.
Щодо ґрунтового «шолома», то від організаторів
«РГ» Світоліна отримала
восьмий номер і сподівається показати в Парижі високий результат. «Я завжди
мотивована й шукаю можливості вийти на новий рівень», — відзначила перша
тенісистка України. ■

■ ХРОНІКА
❙ Новий олімпійський цикл українські «художниці» розпочали
❙ без своєї прими Ганни Різатдінової.
❙ Фото з сайта.
— а саме стільки буде Ганні на
час Олімпіади-2020 в Токіо —
вік не оптимальний.
Приміром, у збірній Росії,
котра, як відомо, є законодавицею мод у художній гімнастиці,
практично кожен олімпійський
цикл починають нові дійові особи. Одразу після Ігор у Ріо олімпійська чемпіонка та віце-чемпіонка турніру «художниць» —

Яна Кудрявцева та Маргарита
Мамун — заявили про призупинення своєї кар’єри, передавши
таким чином золоту естафетну
паличку своїм наступницям
— сестрам Аверіним — Діні та
Арині.
Російський дует дуже потужно провів європейський форум, вигравши всі індивідуальні фінали. Зрозуміло, що, ма-

Хокей
Чемпіонат світу. Чвертьфінали. США — Фінляндія — 0:2, Росія
— Чехія — 3:0, Канада — Німеччина — 2:1, Швейцарія — Швеція
— 1:3. Півфінали. Канада — Росія
— 4:2, Швеція — Фінляндія — 4:1.
Матч за третє місце. Росія — Фінляндія — 5:3. Фінал. Канада —
Швеція — 1:2 (Б).
Переможці двох попередніх «мундіалів» — збірна Канади — склала
чемпіонські повноваження, програвши
в серії післяматчевих булітів «золото»
команді Швеції. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Чорна смуга в житті батька і сина
Дніпропетровщина стомилася від Юрія та Олександра Вілкулів,
довкола яких серйозно «згущуються хмари»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ПОВЕРНЕННЯ

Термінатор вічно
живий
Арнольд Шварценеггер погодився
знятися в шостій частині культового
блокбастера
Аліса КВАЧ
Коли в кінці першого фільму «Термінатор» герой Залізного Арні спускався в розпечену лаву і казав «I’ll be back» («Я повернуся»), актор подумати
не міг, наскільки пророчими виявляться ці слова.
Бо ось уже протягом більш як тридцяти років iз перервами Термінатор незмінно повертається на екрани, збираючи непогану касу. А якщо є запит — буде
і пропозиція: днями режисер Джеймс Кемерон повідомив, що готується до зйомок шостої частини пригод «гостя з майбутнього», робота-андроїда Т-800.
Попередня частина, яка вийшла на екрани влітку
2015 року і в якій так само знімався Шварценеггер,
мала назву «Генеза». Фільм тоді зібрав по всьому світу 440 мільйонів доларів. Шостий епізод франшизи називатиметься «Генеза-2» і розповідатиме про
продовження боротьби з комп’ютерною програмою
Скайнет, якій вдалося вижити після вибуху лабораторії в кінці першої частини. «Генеза» запустилася
по-новому, і Скайнет вирвався на свободу.
Попри те, що нині глядача важко чимось здивувати, особливо у сиквелах, Шварценеггер запевнив, що
Кемерон має багато цікавих ідей, тож варто очікувати на сюрпризи. І він, незважаючи на вік (незабаром
актор святкуватиме 70-річчя), із задоволенням зні-

❙ За 33 роки Шварценеггер практично не змінився.
меться у шостій частині, прем’єра якої уже запланована на травень 2018 року. А як усе складеться добре — то і у сьомій, підготовка до зйомок якої так само
триває повним ходом.
А поки що і режисер, і актор теж не сидять, склавши руки. Паралельно з «Генезою» Джеймс Кемерон працює над продовженням фільму «Аватар», а
Шварценеггер уже отримав запрошення знятися разом з Едді Мерфі та Денні Де Віто у продовженні комедії «Близнюки», яка вперше вийшла на екрани ще
у 1986 році. ■

■ ДИВАКИ

Мері Поппінс. Доброго дня
Британська няня офіційно взяла собі ім’я
популярного літературного персонажа
Ната НЕТУДИХАТА
«Я сама досконалість», —
співала у відомому фільмі героїня Наталі Андрейченко, найкраща няня усіх часів і народів Мері
Поппінс. Не дивно, що багато
нянь, особливо у Британії (авто-

рка серії книг про Мері Поппінс
— британська письменниця Памела Ліндон Треверс, яка зуміла
передати лондонський дух і їхні
традиції), намагаються бути схожими на Мері. Навіть одягаються
відповідно: начищені туфлі, капелюшок і обов’язково — вели-
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ка парасолька з ручкою у вигляді
папуги.
А 42-річна британка Емма
Девенпорт, яка з 18 років працює нянею, вирішила піти далі
— вона звернулася до офіційних органів із проханням поміняти в паспорті її ім’я на Мері

Поппінс. «Я жартома сказала чоловікові, що хочу змінити
ім’я. На дитячі ранки я все одно
вдягаюся як Мері Поппінс, діти
та їхні батьки називають мене
Мері. Чоловік відповів: «А чому б і ні? Дітям повинно сподобатися, і це може дати тобі перевагу». І тоді я вирішила трохи поекспериментувати».
Новоявлена Мері Поппінс
сподівається, що зміна імені
дасть новий поштовх її кар’єрі.
Ще б пак: одна справа, коли у
вас нянею працює якась Емма
Девенпорт, і зовсім інша —
коли сама Мері Поппінс. Тепер
няні лишається тільки навчитися літати на парасольці. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Хімічна посудина. 4. Відставний солдат чи офіцер польської армії, який мав право отримати кращі українські чи білоруські землі. 8. Гібрид одногорбого та
двогорбого верблюда. 9. Старовинна назва породистого верхового коня у східних народів. 10. Країна в південній Америці. 11. Місто,
в якому пройшло дитинство Ісуса
Христа. 12. Фундаментальна частинка матерії. 14. Ганок у великих будинках. 17. «До тебе, Україно, наша бездольная мати, ... моя
перша озветься» (Леся Українка). 21. «Обідрана, сиротою понад
Дніпром плаче. Тяжко-важко сиротині, а ніхто не бачить... Тільки ...,
що сміється» (Тарас Шевченко).
23. Грошова винагорода авторам
праць з науки, літератури, мистецтва. 25. Комплекс характерних для
певного захворювання симптомів.
26. Лискуча з лицьового боку бавовняна або шовкова тканина. 27.
Давньогрецький бог вітрів. 28.
Грошова одиниця Нідерландів. 29.
Сигнал до негайного збору у війську чи будильник.
По вертикалі:
1. У Великобританії та деяких
інших країнах — особа, яка визначає причину смерті, що сталася за незвичних обставин. 2. Автомобіль преміум класу, який часто замовляють на весілля та інші
особливі церемонії. 3. Деталь го-

динникового механізму, що регулює хід годинника. 4. Один із
варіантів імені Орися. 5. Юрист,
що в суді захищає обвинуваченого. 6. Все, що міститься під земною поверхнею. 7. Затикачка для
пляшки. 13. Спрощений варіант
імені Рональд. 15. Ім’я колишнього президента Венесуели, що помер від раку. 16. Столиця Закарпаття. 18. Офіційна назва саркофага над зруйнованим 4-м реактором ЧАЕС. 19. Спеціаліст із
вирощування овочів і злаків. 20.
Настоятель православного чоловічого монастиря. 21. Верхня частина воза чи саней. 22. Ліки від нежитю, антибіотик. 24. «Ішов козак
по стежці помежи терени І здибав
дівчиноньку, що ... пироги» (українська народна пісня).
Кросворд №59
вiд 18 травня

24 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +20...+22.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +10...+12, удень
+20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.
22 травня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 14-18 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 15.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Трускавець: уночi +8...+10, удень +19...+21. Моршин: уночi
+7...+9, удень +18...+20.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

■ ПРИКОЛИ
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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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Етапи життя єврейської жінки:
хвора, дуже хвора, смертельно хвора, вдова.
***
— Як ти заробляєш на життя?
— Заробляю тим, що пишу.
— І що ж ти пишеш?
— Я пишу своїм батькам, щоб
вислали грошi.
***
Як у мене чоловiк переночував
— так усi сусіди в курсі, а як квартиру обікрали — так усi міцно спали.

***
Щоб дружина не знайшла мою
заначку, я зберігаю її у правiй нижнiй кишені її сумочки.
***
— Сидоров, чому ти три днi не
був на роботі?
— Я ходив на полювання, а кабан мене на дерево загнав. Три дні
довелося сидіти на дереві.
— А як же ти весь цей час харчувався?
— Дружина їжу приносила.
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Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, мiсцями
грози. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi
+11...+13, удень +20...+22.

