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Коли станемо
майстровитішими

ХТЗ планує випустити
до кінця року тисячу
сільськогосподарських
машин

Українські футболісти програли
своє місце в «плей-оф»
планетарної кваліфікації
команді Хорватії

Чому в міжсезоння
часто загострюються
захворювання шлунковокишкового тракту
і як цьому зарадити
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Осіннє і виразкове...

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,55 грн.
1 € = 31,19 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

МВФ сльозам
не вірить
Для отримання чергового траншу кредиту
влада України може зробити 90% громадян
найбіднішими верствами населення
й отримувачами комунальних субсидій
» стор.

7

❙ У разі ще одного підвищення ціни на газ для населення тепло, як і загалом комунальні послуги, перейде у розряд непосильної розкоші для українців.
❙ Фото з сайта tsn.ua.
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ІнФорУМ

«В Угорщині скоро вибори, тож деякі місцеві політики використовують
захист угорськомовного населення закордоном як внутрішній,
об’єднуючий козир. Як на мене, вельми специфічний козир, запозичений
у Кремлі».

■ СВОБОДА СЛОВА

Ірина Геращенко
перший віце-спікер Верховної Ради України

■ НА ФРОНТІ

Багатодітний втікач Морально готові йти до кінця
Опальний журналіст з Узбекистану
Нарзулло Охунжонов просить надати
йому статус біженця в Україні

Військові психологи відзначають зростання готовності українських
військових виконувати поставлені завдання на Донбасі

Ірина КИРПА

Рівень морально-психологічного стану українських військовослужбовців у зоні АТО на
даний час визначають як «задовільний», заявляє начальник
Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ Олег Грунтковський.
«У ході моніторингу, аналізу та цільового опитування особового складу, який виконує завдання у районах проведення
АТО, було встановлено, що рівень морально-психологічного
стану військовослужбовців визначається як «задовільний», —
каже пан Грунтковський. І додає, що готовність українських
військових виконувати поставлені завдання зросла в порівнянні з попереднім роком: «Зараз
більше 75% військовослужбовців оцінюють себе як повністю
готових до виконання завдань,
81% опитаних виказує безза-

Чотири роки тому журналісту Нарзулло Охунжонову довелося тікати з рідної країни разом із дружиною та п’ятьма дітьми, після того як серія його гучних
статей у пресі спровокувала скандал. Він посмів критикувати владу Узбекистану, його намагалися заарештувати, але встиг виїхати
за межі країни.
Правоохоронці азіатської
країни оголосили журналіста Охунжонова у міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а він сам спочатку тимчасово облаштувався у Туреччині. Наприкінці вересня
цього року Охунжонов разом
iз родиною прилетів в Україну. У нашій країні опальний
журналіст розраховує отримати політичний притулок
та захист від своїх переслідувачів. Однак в аеропорту
«Жуляни» його заарештували прикордонники й доправили до слідчого ізолятора Києва.
— Суд обрав запобіжний
захід — тимчасовий екстрадиційний арешт тривалістю 40 діб, — розповіла прессекретар прокуратури Києва
Надія Максимець. — За цей
час від іншої країни повинні
надійти необхідні документи на екстрадицію. В Україні
поки що йде екстрадиційна
перевірка справи Охунжонова, а вже за її результатами
суд прийме рішення, екстрадiювати журналіста до Узбекистану чи ні.
Журналіста правоохоронці на батьківщині ще
вісім років тому звинуватили в одержанні неправомірної вигоди розміром у 2000
доларів. Проте сам Охунжонов, його родичі та адвокат стверджують, що справу було сфабриковано з метою позбутися журналіста,
який насмілився критикувати офіційних осіб Узбекистану.
— Влада цієї азіатської
країни готова переслідувати
журналіста по всьому світу,
— говорить керівник кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров. — Я добре розумію почуття та емоції
Нарзулло Охунжонова, а також його родичів. Адже мої
земляки часто потерпають
від несправедливості та стають жертвами переслідувань
за політичними мотивами.
Рідні та близькі Охунжонова звернулися з проханням
до української влади не передавати його правоохоронцям
Узбекистану, адже там його
життю загрожує реальна небезпека.
Нині справу журналіста
розглядає Апеляційний суд
міста Києва.
За словами співробітників Київської прокурату-

ри, екстрадиція Охунжонову поки що не загрожує. У
тому випадку, якщо він всетаки отримає статус біженця, офіційний Узбекистан
не зможе щось вимагати від
правоохоронців України.
— Я впевнений, що Нарзулло Охунжонова в слідчому ізоляторі Києва тримають
безпідставно, — заявив його
адвокат Олексій Федоров.
— Мій підзахисний потребує екстреної операції, адже
стрімко втрачає зір через катаракти. Однак медичну допомогу у належному обсязі
йому не надають.
На захист опозиційного
журналіста з Узбекистану
висловилися лідери відразу декількох міжнародних
правозахисних організацій.
Так, активісти «Комітету
захисту журналістів» (CPJ)
закликав українську владу
звільнити заарештованого у
Києві узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова та
дозволити йому залишитися
в Україні.
— Ми закликаємо уряд
України посприяти справі
звільнення Нарзулло Охунжонова, — заявила координатор CPJ по Європі та Центральній Азії Ніна Огніанова. — Журналіст має право
отримати статус біженця в
Україні, що дозволить відхилити будь-які прохання про
його екстрадицію. Охунжонов піддається серйозному
ризику бути засудженим за
свою діяльність на території
Узбекистану, де журналістів
переслідують за гострі статті
з критикою влади.
Правозахисники
просять обрати для Охунжонова запобіжний захід, не
пов’язаний з позбавленням
волі, через те, що він потребує медичної допомоги.
Представник «Харківської правозахисної групи» Борис Захаров заявив, що Україна має всі підстави відмовити в екстрадиції Нарзулло
Охунжонова.
— Диктаторський режим
Узбекистану допускає застосування тортур до опального
журналіста Нарзуло Охунжонова, — каже Борис Захаров. — На жаль, в Україні
екстрадиційний арешт не передбачає альтернативних заходів. Тому ми закликаємо
негайно звільнити Нарзулло
Охунжонова
На думку правозахисників, абсолютно очевидним є
той факт, що справу проти
Охунжонова сфабриковано
свідомо, і це є політично мотивованим замовленням.
До речі, звіти Верховного комісара ООН з прав людини, а також рішення Європейського суду з прав людини зафіксували подібні факти жорстокого поводження
з журналістами в Узбекистані. ■

Іван БОЙКО

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Із початку року Харківський тракторний завод випускає по 100-120
машин щомісяця. Якщо
взятий темп зберігатиметься й далі, то підприємство збудує до січня
загалом тисячу одиниць
сільськогосподарської
техніки. Після тривалого
простою, подолати який
удалося лише 10 місяців
тому, подібне пожвавлення виробництва здається справжнім проривом.
Але згаяний час серйозно
вплинув на конкурентоспроможність харківських машин, яким вкрай
бракує сучасних систем
управління. «Проблему можна вирішити закупкою імпортних комплектуючих, але тоді машина зросте в ціні і втратить частину покупців
своєї цінової категорії, —

стережну довіру до безпосередніх командирів».
За даними ЗСУ, психологічну підтримку в групах внутрішньої комунікації в 2017 році отримали близько 6,5 тисячi військових, у спеціалізованих медзакладах — 2063 осіб, у тому
числі за межами України 75 військовослужбовців і членів їхнiх
сімей (Македонія, Грузія).
Пан Грунтковський наголосив, що в 2017 році кількість порушень і злочинів в армії зменшилася на 9% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
Крім того, на 36% скоротилася кількість небойових втрат
особового складу. Відзначається, що кількість випадків незаконного поводження зі зброєю
та боєприпасами і пов’язаних iз
цим злочинів знизилася на 5%,
кількість ДТП за участю військовослужбовців зменшилася на
30%, а кількість порушень дисципліни — на 9%. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Бойовики терористичної «ДНР» минулого понеділка впродовж 18 годин вели вогонь у секторі «М», унаслідок чого поранено
чотирьох захисників України. Під обстрілами
з БМП, гранатометів і кулеметів опинилися
опорні пункти неподалік Гнутового, Широкиного, Талаківки та Красногорівки. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 12
разів порушили режим припинення вогню.
На думку речника Міноборони з питань
АТО Олександра Мотузяника, російське окупаційне командування на території Донбасу провокує ЗСУ для того, щоб потім звинуватити в порушенні мирних домовленостей
i показати це по телебаченню. За його словами, супроводжується все це оперативним
прибуттям на місце знімальних груп російських пропагандистських ЗМІ. При цьому
перед поширенням російськими ЗМІ ці матеріали перевіряють представники контррозвідки ФСБ РФ для недопущення оприлюднення інформації, яка може вказати на
участь кадрових російських військових у
збройному конфлікті.

■ ВИРОБНИЦТВО

Трактор дир-дир-дир
ХТЗ планує випустити до кінця року тисячу
сільськогосподарських машин
каже генеральний директор підприємства Андрій
Коваль. — Саме тому ми
звернулися до харківських учених iз пропозицією розробити вітчизняні недорогі аналоги».
І тут відкрився
справжній парадокс. Як
з’ясувалося, харківські
вчені мужі добре вміють
створювати системи управління для космічних
об’єктів, а ось iз тракторами не все так просто.
Зрештою, після переговорів знайшлися групи
інженерів на «Хартроні»

та в Національному технічному
університеті
«ХПІ», які приступили
до вирішення цієї проблеми. Паралельно на
підприємстві в авральному темпі довелося запускати лінії з виробництва різних запчастин, оскільки під час усе того ж
простою український ринок заполонила низькоякісна контрафактна продукція.
Планує завод також
розширити власне виробництво, приступивши до розробки дослід-

ного зразка багатоцільових легких бронетранспортерів на замовлення
Міноборони. «Наразі доопрацьовуємо конструкторську документацію з
тим, аби ця техніка відповідала вимогам Української армії, — повідомив Андрій Коваль.
— Йдеться про використання комплектації
та двигунів неросійського виробництва. Дослідний зразок нової техніки буде готовий приблизно в середині наступного
року». ■

■ ОВВА!

Наш «Фантом»
На міжнародній виставці озброєння
у США показали вітчизняну техніку
Тарас ЗДОРОВИЛО
Україна вперше показала
своє озброєння на міжнародній виставці озброєння AUSA2017 у США, повідомили у посольстві України в США.
На «оглядини» іноземним
військовим фахівцям наша держава представила БТР-4 i
дистанційно керований мінібронетранспортер «Фантом2». Нагадаємо, що БТР-4 («Буцефал») — повноприводний
восьмиколісний бронетранспортер із колісною формулою 8х8,

розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро з
машинобудування, виробляють
його на заводі імені Малишева
з 2008 року. Вартість становить
1,1—1,8 млн. доларів. «Брати» цієї машини вже встигли
повоювати і на сході України, і
в далекому Північному Іраку.
Щодо машини «Фантом2», то це бойовий робот, який
є розробкою вітчизняного
підприємства «СпецТехноЕкспорт». Характеристики має
такі: багатоцільовий тактичний
безпілотний ударно-транспор-

❙ Українська техніка — у США.
тний апарат із колісною формулою 8х8; оснащений ракетою РС-80 калібру 80-мм, яка
належить до класу некерованих авіаційних боєприпасів
(стрільба такими ракетами
дозволяє на полі бою створити ефект «Града», у якого такий самий принцип дії, лише
більший калібр — 122 мм).
Українську сторону на церемонії відкриття нашого стенду на виставці представляли

Посол України в США Валерій
Чалий, гендиректор ДК «УкрОборонПром» Роман Романов
та перший заступник командувача ВДВ генерал-майор Андрій Ковальчук.
Виставка AUSA-2017 є найбільшою міжнародною платформою, яка об’єднує понад
600 представників державних
та приватних корпорацій у галузі оборонної промисловості
з різних країн світу. ■
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■ ДО СЕЗОНУ

Тепло — у кожну оселю
Опалювальний сезон розпочався одночасно
майже в усіх українських містах

❙ Сподіватимемося: буде і тепло, і вітер у кишенях не гулятиме.
Тарас ЗДОРОВИЛО
Українці можуть iз полегшенням
зітхнути, адже хоч холоди вже не за
горами, але, як запевнили в уряді, Україна повністю готова до опалювального сезону 2017—2018 років. Принаймі таку відповідальність узяв на
себе віце-прем’єр-міністр — міністр
регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Геннадій Зубко, заявивши:
«Україна на 100% технічно готова —
це в першу чергу соціальні об’єкти,
житловий сектор і найголовніше —
котельні». Зі свого боку, Прем’єрміністр Володимир Гройсман запевСвітлана МИЧКО
Тернопільська область
Одним iз найцікавіших і
наймасштабніших заходів,
що їх приурочують на Тернопільщині 75-річчю створення Української повстанської армії, обіцяє стати фестиваль-реконструкція «Луни повстанського
краю», який проходитиме
13-14 жовтня біля села Антонівці Шумського району.
Нагадаємо, що саме в
Антонівцях у далекому
1942-му діяв штаб УПА
«Волинь-Південь», навколо якого утворився потужний комплекс для забезпечення діяльності армії та
було створено славнозвісну Антонівську республіку. Чого там тільки не було

нив, що газу у сховищах вистачить на
весь опалювальний сезон.
Нагадаємо, що місцеві органи влади повинні прийняти рішення про подачу тепла, якщо середньодобова температура впродовж трьох діб буде нижчою +8 градусів, і саме на них повністю лежить відповідальність за
своєчасний початок опалювального
сезону.
«Для нас сьогодні важливо не те,
щоб опалювальний сезон розпочався
15 жовтня, а щоб спостерігався температурний режим. Там, де буде більше
трьох діб температура менше 8 градусів, опалення повинно бути запу-

щено. Якщо на соціальних об’єктах
внутрішня температура приміщень
буде нижчою 16 градусів, також має
бути включено опалення», — додав
пан Зубко.
І дійсно, наприклад, у столиці опалювальний сезон розпочався з 9 жовтня: перш за все опалення ввімкнули
на об’єктах соціальної сфери — садочках, школах i лікарнях. Та одночасно
насторожує те, що наприкінці вересня прес-служба «Київенерго» повідомила, що акти готовності до опалювального сезону в Києві отримали
лише... 69% лікувальних закладів,
76% дитсадків, щодо житлових будинків, то картина ще «краща» — готові прийняти тепло з них лише 52%.
Невже за такий короткий період відповідним службам удалося усунути
всі «теплові» недоліки?
А Львів порадував своїх мешканців теплом у будинках, починаючи з
10 жовтня. «Зважаючи на температурні показники, прийнято рішення
від вівторка розпочати опалювальний сезон для всіх категорій споживачів. Відповідне розпорядження про
початок опалювального сезону підписав міський голова Львова Андрій Садовий», — повідомила прес-служба
Львівської міськради.
В інших містах України опалення також або вже підключили з цього тижня, або ось-ось це зроблять.
Та не варто забувати й інший бiк
медалі. Скажімо, в тому ж Києві чимало споживачів тепла не розрахувалися ще за попередній опалювальний
сезон, про що неодноразово нарікали
в «Київенерго». Як повідомили у відомстві, загальний борг киян за теплоносії наразі становить не мало не
багато — 3,6 млрд. гривень.
Але чи варто лаяти таке-сяке населення, що вчасно не сплачує «комуналку», чи краще, зважаючи на
«великі» доходи переважної кількості українського населення, всетаки знизити тарифи (у тому числі
й на теплоносії) до більш лояльних?
І хоча впадуть прибутки «бідолаг»теплопостачальників, але й, очевидно, не йтиметься про такі колосальні
заборгованості за «комуналку» пересічних українців. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Антонівська республіка
Якщо хочеш відчути себе воїном УПА
— школи військової підготовки і політосвіти, курси медсестер і лікарня, пекарня та швейна й слюсарна майстерні, невеличка
фармація, де виготовляли
перев’язочний матеріал та
ліки на основі лікарських
рослин iз навколишніх
лісів тощо.
Організатори фестивалю поставили собі за мету
якнайточніше відтворити умови тодішнього буття
воїнів УПА. «Для нас важливо, щоб люди наче по-

трапляли в ті історичні реалії, щоб могли перейнятися тією атмосферою, побути в повстанському одязі,
потримати в руках зброю.
Концепція нашого заходу
— це повна реконструкція
життя Української повстанської армії», — розповів журналістам заступник голови Тернопільської облдержадміністрації
Юрій Юрик.
Програма фестивалю,
на який чекають гостей iз
Києва та багатьох регіонів

■ НЕБЕЗПЕКА

Бліда смерть
На Львівщині від отруєння грибами помер
73-річний чоловік
Людмила НІКІТЕНКО
У Львові від отруєння грибною вечерею помер 73-річний чоловік. Цілу
добу тамтешні лікарі боролися за його
життя, але виявилися безсилими.
А в реанімації дотепер залиша-

ються шестеро людей, у тому числі й
донька загиблого чоловіка та 15-річний підліток, який станом на вівторок не виходив із критичного стану.
Усі ці люди з Радехова. Після отруєння грибами вони не відразу звернулися до лікарів по допомогу.

України, дуже насичена.
Окрім власне ознайомлення з унікальною історичною місцевістю та побутом
повстанців, заплановані,
зокрема: бойова підготовка з клубом історичних реконструкцій, презентація
присвячених УПА нових
книг, прем’єрний показ
документального
фільму «Жива УПА», освячення Алеї пам’яті та слави,
виставка історичних документів та дереворитів Ніла
Хасевича. ■

Як повідомили «УМ» у Львівському обласному управлінні охорони
здоров’я, стан усіх постраждалих залишається вкрай важким. Лікарі кажуть, що результати аналізів засвідчили, що всі ці люди отруїлися блідими поганками.
За повідомленням головного управління ДСНС у Львівській області,
у Турківську центральну районну лікарню потрапила 16-річна жителька
села Закіпці, яка теж отруїлася грибами. Стан дівчини середньої важкості.
За статистикою Міністерства охорони здоров’я, з початку року в Україні отруїлися грибами 44 людини, в
тому числі 20 iз них — на Львівщині,
п’ятеро — померли. ■
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■ КРИМІНАЛ

Донецький
«кістяк»
Затримали банду,
яка зухвало грабувала
«маршрутки»
Ірина КИРПА
Кілька днів тому десять озброєних злочинців у масках укотре напали на приватну «маршрутку» в Каховському районі. Під прицілами пістолетів 45 пасажирiв віддали всю свою готівку — загальна сума вийшла більше ніж
200 тисяч гривень! Пізніше з’ясувалося, що в салоні перебувало чимало дрібних підприємців, які їхали з Херсонської області на знаменитий одеський ринок по товар. Саме
з цієї причини улов бандитів виявився вельми багатим.
Цікаво, що сценарій цього розбійного нападу цілком
i повністю повторював метод «роботи» бандитів у Московській області ще на початку 90-х років. На дорогу злодії кинули спеціальні шипи та уламки битого скла, тому
не дивно, що «маршрутку», яка по цьому всьому проїхала, почало сильно трясти, бо відразу лопнули колеса, —
водій був змушений зупинитися. Водій — 45-річний чоловік — припаркувався біля узбіччя та включив аварійні
«маячки». У цей час лиходії в масках розбили заднє скло
у «маршрутці» та наставили «стволи» на людей.
— Пасажири в момент пограбування проявили пильність i запам’ятали номери машини, на якій від’їхали бандити, — розповів керівник Головного управління Національної поліції на Херсонщині Артур Меріков. — Співробітники поліції по своїй базі швидко з’ясували, що цю
машину раніше викрали у мешканця Каховського району.
Визначити місцезнаходження бандитів допоміг план «Перехоплення», вже на другий день після скоєння злочину
бандитів затримали в Одесі «по гарячих слідах».
Відзначимо, що до банди зловмисників iз десяти осіб
входили лише чоловіки вiком від 22 до 40 років, які раніше мали судимість. Усі вони мешкали в різних містах України, але до «кістяка» банди входили жителі Донецької
області. У момент затримання вони якраз ділили украдені
гроші, які й стали головним доказом їхньої вини при затриманні.
— Одного з бандитів, раніше судимого за майнові злочини, вдалося затримати вже у Львівській області, куди він
поїхав у спробі прорватися за кордон, — розповів співробітник відділу комунікації поліції Херсонській області Віталій Байдаров. — У злочинців вилучено пістолети, готівкові гроші, ювелірні прикраси, а також мобільні телефони. В оперативному затриманнi бандитів узяли участь співробітники управління карного розшуку, слідчого управління
та бійці роти поліції особливого призначення.
Правоохоронці перевіряють усіх затриманих щодо
причетності до інших пограбувань за подібним сценарієм. Відкрито кримінальне провадження за 187-ю
статтею КК України («Розбій»), що передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років iз конфіскацією
майна. ■

Тричі златко
У Ніжині злочинці облюбували
ювелірну крамницю
Михайло ЛОМОНОСОВ
Минулої п’ятниці у Ніжині, що на Чернігівщині,
вже вкотре пограбували ювелірний магазин «Златко».
Цього разу найбільш зухвало. Грабіжник увірвався до
крамниці з самого ранку, не побоявся перехожих. Був
без маски та з невідомим предметом, яким розбив вітрини.
Ювелірна крамниця розташована на вулиці Московській, навпроти центрального ринку. Тут завжди людно, їздить поліція, поряд банк. Однак це не зупинило зловмисників учинити крадіжку вже втретє. Уперше пограбували її двоє і донині не відомих ще у грудні 2015 року.
Тоді резонансна подія наробила багато шуму.
Черговий грабунок цього ж магазину стався у квітні 2016-го. Тоді з камер відеонагляду вдалося отримати
фото зловмисника, який, погрожуючи зброєю, діяв самостійно. Затримати його не вдалося.
І ось третє «пришестя» зловмисника. Діяв він швидко,
викрав iз двох вітрин велику кількість коштовностей. Суму
збитків поки що не назвали.
Справу про чергове пограбування крамниці внесли до
Єдиного реєстру досудових розслідувань. А тим часом ніжинці висловлюють обурення роботою поліції, припускаючи, що злочинець знову залишиться непокараним. ■
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ПОЛІТИКА

«Суд над Януковичем, схоже, має перетворитися на тріумф тандему
Порошенка—Луценка. Звісно, одну з головних ролей відіграватиме
Генеральний прокурор».

Сергій Руденко
журналіст

Наталія ЛЕБІДЬ

Справі про держзраду Віктора
Януковича, яку почали розглядати в суді 4 травня, незабаром виповниться півроку. І вже рік, як у
складі Генеральної прокуратури
існує окрема структура, що займається злочинами колишнього
Президента України та його соратників. Свого часу ця структура спровокувала конфлікт між
Генпрокурором Юрієм Луценком
та його підлеглим — начальником департаменту спецрозслідувань Сергієм Горбатюком,
котрий перед приходом до ГПУ
Луценка займався справами
Євромайдану та Януковича. Проте в даному контексті цікавим є
не тертя між чиновниками ГПУ,
а їхня ефективність та спроможність доводити почате до логічного завершення.

■ СПРАВА №1

«Батя», вони стараються...
Що нового у справі про державну зраду Віктора Януковича та якими є її перспективи
внесені в базу Мін’юсту тільки 27
вересня, і попросив суд долучити
до справи акт про неможливість
використовувати дану експертизу як доказ.

Гість до Януковича

Заочний суд
Ще перед призначенням в
ГПУ Юрій Луценко пообіцяв, що
почне судовий процес над Віктором Януковичем. Зробити це намагалися три його попередники:
Віктор Шокін, Віталій Ярема і
Олег Махніцький. Але передати
до суду справу проти екс-Президента вони не змогли.
Тим часом Юрій Луценко мав
план, як цього домогтися — судити екс-Президента заочно. Щоб
зробити це, Луценкові для початку потрібно було змінити законодавство. Адже воно не передбачало такої форми судового розгляду. Луценко, на той час голова
президентської фракції БПП, зміг
переконати колег із сесійної зали підтримати необхідні для нього поправки. Врешті, в день його
призначення в ГПУ депутати ухвалили ці поправки.
Після цього Генпрокурору
треба було зрозуміти, за яким
саме обвинуваченням він буде
вимагати засудження екс-Президента. На той час Янукович фігурував одразу в шести кримінальних провадженнях. Над ними
працювало управління спеціальних розслідувань на чолі з Сергієм Горбатюком. Луценко назвав усі ці епізоди «великою справою проти Януковича» і пообіцяв,
що до осені 2016 року ГПУ передасть цю справу до суду.
Горбатюк оптимізму начальника не поділяв. Він наполягав,
що в суді справи можуть «розвалитися». На думку Горбатюка, закон
про заочне засудження не відповідає Конституції України і європейським конвенціям. «Фігуранти розслідувань позиватимуться
до Європейського суду з прав людини та, імовірно, виграють. Таким чином, вони не лише уникнуть відповідальності, а й зможуть
вимагати компенсації від держави», — зазначав Горбатюк.
Враховуючи позицію Горбатюка, Луценко передав частину
справ по Януковичу поступливішому підлеглому — колишньому заступнику Горбатюка Дмитру Басову. Він не заперечував заочного засудження Януковича.
За розпорядженням Генпрокурора торік у жовтні Басов
очолив окремий підрозділ ГПУ
— управління розслідувань злочинів, скоєних злочинними організаціями. Як і Горбатюк, Басов підпорядковується заступнику Генпрокурора Юрію Столярчуку. Управлінню Басова Луценко
передав провадження про економічні злочини Януковича — про
Межигір’я, Сухолуччя і «Укртелеком».
«Всі економічні справи, необ-

❙ Януковича судять, але заочно. І зі значними паузами.
хідні для передачі злочинного угруповання Януковича в суд, переходять разом зі слідчими і прокурорами. Це вимушено, оскільки
Горбатюк проти заочного процесу, каже — треба чекати очного»,
— заявив тоді Луценко.

Поставити «галочку»
Доки Генпрокурор перерозподіляв між підлеглими справи проти Віктора Януковича, той
завдав Луценку несподіваного
удару — 25 листопада 2016 року
він свідчив у суді. Щоправда,
лише як свідок. У той день у суд
Януковича викликав захист експрацівників спецпідрозділу МВС
«Беркут».
Луценко спробував перехопити ініціативу в Януковича. Він
особисто прийшов у Святошинський районний суд Києва, де слухалась справа, і скористався моментом, щоб висунути екс-Прези-

проблему традиційним для себе
способом — він знову вмовив депутатів змінити законодавство.
Зрештою, в Кримінально-процесуальний кодекс додали норму
про те, що підозрюваного можна
викликати в суд через оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».
16 березня парламент ухвалив
необхідні Луценкові поправки. 4
травня в Оболонському районному суді Києва почалися слухання у справі про держзраду Віктора Януковича. А через 8 днів, 12
травня, в річницю призначення
на посаду, Луценко опублікував
у «Фейсбуцi» допис про попередні
результати роботи в ГПУ, де поставив «галочку» навпроти пункту «справа проти Януковича в
суді».
Тим часом критики Луценка
наполягають на тому, що неодноразові заяви Генпрокурора щодо
провини Віктора Януковича да-

Деякі з численних клопотань захисника Януковича
націлені на підрив доказової бази обвинувачення.
денту нове обвинувачення — в державній зраді.
Цю справу напередодні порушила військова прокуратура,
яку очолює Анатолій Матіос. Він
підтримує ідею заочного суду над
Януковичем і критикує департамент Горбатюка за повільну роботу над іншими кримінальними
справами проти екс-президента.
Щоб довести, що Віктор Янукович — зрадник Батьківщини,
Матіос запропонував використати звернення екс-Президента до
Владіміра Путіна з проханням
ввести війська на територію України. Цей документ від 1 березня 2014 року раніше публічно демонстрував представник Росії в
ООН Віталій Чуркін.
Але на практиці зробити це
виявилося не так просто. Адже
для цього Віктору Януковичу
потрібно було вручити повідомлення про підозру. А екс-Президент, який переховується в Росії,
заперечував, що отримував від
слідства такий документ.
Юрій Луценко вирішив цю

дуть змогу його захисту спробувати довести, що справа екс-Президента політично мотивована.
«За всієї моєї поваги до Юрія
Луценка, головне завдання ГПУ
у справі Януковича — не просто
будь-яким чином домогтися йому
обвинувального вироку, а зробити так, щоб ні в кого не виникало
сумнівів в об’єктивності і прозорості цього процесу», — коментує
нардеп від «Батьківщини» Сергій
Власенко.

У пошуках захисника
А тим часом у справі про держзраду Януковича — суцільні паузи. Пов’язані, зокрема, з пошуками захисників для Президентавтікача. 6 липня до Оболонського райсуду Києва, де слухається
справа Януковича, надійшла заява екс-Президента про відмову
від своїх адвокатів. У той же день
суд за клопотанням обвинувачення доручив Регіональному центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в Києві невідкладно призначити обвинуваче-

ному адвоката за державний рахунок.
Першим безкоштовним адвокатом Януковича став Віталій
Мешечек, але він уже 17 серпня заявив про відмову від своїх
обов’язків. Згаданий Регіональний центр був змушений терміново шукати Януковичу нового
безкоштовного адвоката. І 18 серпня знайшов Максима Гераська.
Вже за місяць — 21 вересня —
Герасько подав до суду клопотання про надання йому трьох місяців для ознайомлення з аудіо- та
відеоматеріалами доказової бази
з боку звинувачення. Він заявив,
що якщо додатковий час не буде
надано, а судді продовжать засідання у цій справі, то він вважатиме, що «здійснюється кримінальний злочин». Після цього
адвокат заявив відвід головуючому судді Владиславу Дев’ятку,
а потім — iще одному судді з колегії суддів, що розглядає справу
Януковича.
Суд не задовольнив ці заяви,
але Герасько усіма своїми клопотаннями — а їх було більше дюжини — в той день різко загальмував судовий процес. Ту ж тактику Герасько продовжив на засіданнях 27 і 28 вересня. Але
загальмувати процес — це далеко
не все, на що здатний умілий адвокат. Деякі з численних клопотань захисника Януковича націлені на підрив доказової бази обвинувачення.
Зокрема, Герасько почав вимагати виключення зі складу доказів деяких документів і відеозаписів. У відповідь головуючий
суддя повідомив, що суд спочатку
досліджує докази в судовому засіданні, а потім уже оцінює їх достовірність. Тим часом Герасько
стверджує, що деякі відеозаписи
були змонтовані. Наразі складно сказати, чи вважатиме суд це
серйозним аргументом.
Крім того, захисник Януковича вирішив атакувати лінгвістичну експертизу, яка встановила,
що лист Януковича до Путіна з
проханням ввести російські війська в Україну є прямим закликом
до порушення її суверенітету. Герасько заявив, що судові лінгвісти, залучені до експертизи, були

Слід зазначити, що в цьому
питанні на Гераська чекав успіх.
Вже 28 вересня стало відомо, що
лінгвістична експертиза не встановила у публічних виступах експрезидента Віктора Януковича
заклики до зміни конституційного ладу в Україні. Цей висновок
фахівців на судовому засіданні зачитав згадуваний вище головуючий суддя Владислав Дев’ятко.
«Висловлювання, в яких є заклики до насильницької зміни
конституційного ладу в Україні
або захоплення державної влади
в Україні, — відсутні. Висловлювання, в яких є заклики до зміни
кордонів України, в інтерв’ю ЗМІ
і публічних виступах Януковича
— відсутні», — йдеться у висновках експертизи.
Натомість лінгвістична експертиза показала, що лист Віктора Януковича до Путіна з проханням ввести російські війська до
України є прямим закликом до порушення її суверенітету. «Вжиті
лексеми можуть бути спрямовані на російську агресію та порушення суверенітету України», —
стверджують експерти.
Однак повернемося до Гераська. На наступному засіданні суду
(5 жовтня) він підніс суддям і прокурорам новий сюрприз. Мовляв,
закон вимагає від адвоката особистої зустрічі з підсудним, а оскільки викликати Віктора Федоровича до Києва не є можливим,
то Герасько як законослухняний
адвокат зобов’язаний відправитися до Ростова у відрядження, причому за рахунок держави.
Суд був не в захваті, але адвокат Герасько поставив служителів Феміди перед фактом, i ті
були змушені знову перенести
засідання. Захисник надав суду
копії електронних квитків до
Москви через Мінськ (Білорусь),
написала у «Фейсбуцi» прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. До квитків Герасько додав
заяви листа від адвокатського
об’єднання Aver Lex, яке раніше
брало участь у захисті Януковича. В листі адвокати радять з міркувань безпеки не використовувати телефон або пошту для спілкування з Януковичем.
У зв’язку зі своїм вояжем Герасько просив суд перенести засідання на 19 жовтня. У відповідь
на це прокурори сказали, що, на
їхню думку, достатньо меншого
терміну для вирішення всіх питань. Після цього суд вирішив
продовжити засідання у справі
про держзраду 11 жовтня рівно о
десятій ранку.
З чим повернеться Максим
Герасько після рандеву з Віктором Януковичем — наразі невідомо. Але захисник екс-Президента
майже напевне використає привезені напрацьовані матеріали (чи
ідеї) для подальших несподіванок
у суді. А от куди у підсумку зайде
судове засідання як таке — цього,
напевне, не спрогнозує ніхто. ■
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■ СПРАВА ПРИНЦИПУ

Радикальна
відповідь Європі
Олег Ляшко розповів, як захищає національні
інтереси України у ПАРЄ

❙ Члени ПАРЄ Олег Ляшко та Віктор Вовк приїхали до Страсбурга на сесію Асамблеї.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер Радикальної партії прибув до Страсбурга на сесію ПАРЄ
як делегат від українського парламенту та зайняв принципову позицію у питаннях, що стосувалися
України.
«Я голосував проти того, щоб
обговорювати в ПАРЄ наш освітній закон, оскільки для цього немає підстав. Адже ніхто не має
права виставляти нам вимоги
Ігор ВІТОВИЧ
Вчора о 18-й годині за
місцевим часом (о 19-й за
Києвом) парламент Каталонії мав розпочати засідання за результатами
референдуму, на якому
92% його учасників висловилися за незалежність
від Іспанії. Спочатку мав
виступити глава місцевого
уряду Карлес Пучдемон зі
звітом про результати волевиявлення та його виконання. Після виступу планувалися дебати й голосування.
Головна інтрига дня
мала відбутися, коли
цей номер «УМ» уже був
зданий до друку, але заздалегідь можна передбачити, що будь-який iз
двох можливих результатів голосування («за»
незалежність чи «проти») не піде Каталонії на
користь, будь-який iз результатів рішення парламенту може обернутися якщо не на катастрофу, то на ще значно глибше загострення кризи.
Каталонія поділена
навпіл на прихильників
і противників незалежності. Важко сказати,
який табір більший, бо
референдум 1 жовтня відбувався під таким тиском
центральної влади з Мадрида та таким свавіллям
з боку спецпідрозділів
поліції, що не всі мешканці автономної області
мали змогу висловитися.
Карлес Пучдемон був
рішуче налаштований на
проголошення незалежності всупереч тому, що
минулої неділі на вулиці

щодо вивчення української мови
в українських школах. Ми захищаємо права національних меншин, але державну мову повинні
вчити всі. Більше того, наша влада
погодилась на те, щоб дати цей закон на вивчення Венеціанській комісії, і вони дадуть свій висновок.
Для чого тоді пропонують розглядати закон у ПАРЄ? Представники проросійських груп з Угорщини та Румунії нав’язують це, щоб
дискредитувати Україну і показа-

ти, що у нас є дискримінація нацменшин. Це абсолютна політична
маніпуляція, вигідна Росії», — зазначив Ляшко.
Політик наголосив, що захист
національного виробника повинен бути пріоритетним напрямом роботи української делегації
у Страсбурзі. «Президент повинен
у першу чергу відстоювати інтереси українських виробників. Минулого тижня Єврокомісія ухвалила
рішення про підвищення мита на
нашу металопродукцію. Ми тепер
повинні платити 60 євро за кожну
тонну нашої продукції. Орієнтовні втрати — 1 млрд. доларів. Це рішення антиукраїнське. Де Президент і уряд? Чому вони мовчать,
а не відстоюють національні інтереси та право українців на роботу і зарплату? Тому що їм байдуже! Вони глухі й сліпі, коли треба
захищати національні інтереси.
Коли представники Єврокомісії
агітують мене дозволити їм вивозити з України необроблений ліс і
металобрухт, я не погоджуюсь. Бо
це несправедливо і нечесно: сировину вони вивозити хочуть, а готову продукцію — ні. Національний
інтерес України — це нові робочі
місця, і влада повинна за це боротись, а не мовчати», — зауважив
лідер Радикальної партії.
Ляшко також розповів, як голосував за кандидата на голову
ПАРЄ. «Ми голосували за кандидата від Литви, адже це наша братня країна. Ми підтримали кандидата, який чітко займає позицію
захисту прав людини і підтримки України. За висуванця від Кіпру ми не голосували. По-перше,
це проросійський кандидат. А подруге, хай за нього голосують ті, у
кого є офшори на Кіпрі. Тимошенко чи Порошенко могли б. У нас немає», — підсумував Ляшко. ■

■ МОМЕНТ ІСТИНИ

По тонкому льоду
незалежності
Є два виходи з каталонської
кризи, обидва можуть мати
непередбачувані наслідки
Барселони вийшли кілька сотень тисяч противників проголошення незалежності. Це був найбільший мітинг на підтримку єдності Іспанії з
часів падіння у 70-х роках режиму генераладиктатора Франко. У разі
голосування «за» Каталонія отримає всередині
вже незалежної держави
мільйони опонентів незалежності. У разі голосування «проти» здійметься небачена хвиля обурення і невдоволення з боку
тієї частини каталонців,
які все життя мріяли про
відновлення
незалежності своєї країни, яку в
неї 300 років тому силою
зброї відібрали кастильці
(корінні іспанці).
Федеральний уряд у
Мадриді на чолі з Маріаном Рахоєм повівся не
зовсім адекватно ситуації: в десятиденний період між референдумом
1 жовтня і вчорашнім голосуванням парламенту Каталонії відмовлявся вести діалог з Барселоною, а лише повторював,
що все — незаконно та не-

конституційно. У разі голосування «за», прем’єр
Маріано Рахой може вдатися до практичної реалізації своїх погроз і застосувати параграф 155-й
Конституції Іспанії, який
дозволяє анулювати автономію Каталонії та розпустити місцевий парламент, запровадивши в області центральне правління. Варіант надзвичайно
ризикований, бо наслідком може бути народне
повстання чи принаймні поява в Каталонії терористичних організацій на
зразок баскських.
І Мадрид, і Барселона
ходять у цій грі по дуже
тонкому льоду. Ще позавчора канцлер Німеччини
Ангела Меркель вмовляла Маріано Рахоя розпочати діалог між Мадридом та Барселоною. Відчуваючи крихкість та вибуховість ситуації, мер
Барселони Ада Колау заявила, що виступає проти одностороннього проголошення незалежності,
але одночасно закликала
Мадрид вивести з Каталонії всі війська та полі-

цейські підрозділи, які
залишаються там iз часу
референдуму. Мер Барселони закликала Пучдемона та Рахоя «вирішити» кризу.
Офіційний Брюссель
також закликає до діалогу, але якихось рішучих
кроків не робить. Дві найбільші країни Євросоюзу
— Франція та Німеччина — підтримали єдність
Іспанії. Франція попередила, що не визнає Каталонію у разі оголошення
регіоном незалежності в
односторонньому порядку. Це призвело б до автоматичного виходу Каталонії з Європейського
Союзу, заявив представник французького кабінету міністрів. Дебати про
ставлення влади Великої
Британії до ситуації в Іспанії пройшли у британському парламенті. Прем’єр
i лідер правлячої Консервативної партії Тереза
Мей наполягає на верховенстві іспанської Конституції. І зрозуміло, бо за
подіями в Каталонії уважно стежать у Шотландії,
яка збирається прямувати тим же шляхом.
Не виключено, що парламент Каталонії може
прийняти компромісне
рішення про більш довгий шлях до незалежності
з переговорами щодо цього за участю міжнародних
посередників. На офіційний Брюссель надії мало,
але Ватикан таким посередником розглядають
цілком серйозно, адже
значна частина й іспанців, і каталонців є відданими католиками. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Турки заступляться за татарів
«Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму», водночас
«продовжуватимемо пильно слідкувати за правами наших братів (кримських татар. — Ред.) і підтримуватимемо це питання на міжнародному
порядку денному» — такі обіцянки дав Президенту України Петру Порошенку його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган під час свого візиту до Києва. Водночас із питання санкцій щодо Росії, а саме готовності
їх запровадження, гість із Анкари дипломатично «з’їхав», мовляв воно
надто «делікатне». Як пояснюють експерти, сьогодні Росія для Туреччини — важливіший стратегічний партнер, ніж Україна (для порівняння, товарообіг між Туреччиною та РФ сягає 35-40 млрд. доларів, тоді
як з Україною — лише 1,5-2 млрд.). Але нарощення економічного потенціалу між обома країнами цілком може схилити й політичні симпатії
Анкари на користь Києва.

У Сирії розбився російський Су-24
«10 жовтня при виконанні розгону на злет з аеродрома Хмеймім (Сирія) для виконання бойового завдання викотився за межі злітно-посадкової смуги та зазнав руйнації літак Су-24. Екіпаж літака не встиг катапультуватися і загинув», повідомило вчора міністерство оборони Росії,
зазначивши, що на землі руйнацій немає. У пізнішому повідомленні міноборони РФ повідомило, що причиною катастрофи бомбардувальника
була технічна несправність. Відтак у сирійській кампанії з серпня 2015
року Росія вже втратила щонайменше три бойові літаки та близько десяти гелікоптерів.

Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії
Внаслідок гігантських лісових пожеж, які 9 жовтня охопили північні райони Каліфорнії, загинуло щонайменше 10 осіб, а близько сотні
людей постраждали, більшість із них перебувають у лікарнях внаслідок отруєння димом і продуктами горіння. 12 осіб перебувають у критичному стані. Більше 100 осіб вважають зниклими безвісти. Вогонь
знищив близько 1,5 тисячі житлових будинків та комерційних споруд.
Місцями вогняний фронт поширюється зі швидкістю 80 кілометрів за
годину. Всього за добу площа загоряння розрослася до 300 квадратних кілометрів. Одразу кілька лісових пожеж виникли практично одночасно у виноробному регіоні штату в долині Напа. У місті Санта-Роза
до тла згорів готель «Хілтон», розташований серед виноградників. Багатьох мешканців Каліфорнії ці пожежі застали зненацька, через вогонь були перекриті дороги. За кількістю жертв це вогняне лихо вже
увійшло до списку десяти найсмертоносніших пожеж в історії Каліфорнії. На жаль, враховуючи масштаби стихії, кількість жертв вогню
зростатиме. ■

■ ВТРАТИ

Ох який був
мужчина!
Не стало відомого
французького актора
Жана Рошфора
Олег БОРОВСЬКИЙ
Легендарний актор французького театру і кіно Жан
Рошфор помер унаслідок важкої хвороби — з серпня він
перебував в одній iз лікарень Парижа, повідомляє «Франс
Пресс» iз посиланням на заяву рідних небіжчика.
Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен написала, що сумує з приводу смерті «великого майстра». А
«Франс Пресс» у своєму некролозі називає померлого
«останнім французьким денді». Вродливий, вишуканий, елегантний, він був окрасою французьких фільмів. Його однаково любили й у Франції, й у світі. Радянським глядачам він запам’ятався передусім завдяки ролі адвоката Франсуа Дегре в пригодницько-романтичній епопеї про Анжеліку, яку в 60-ті роки минулого
століття зняв кінорежисер Бернар Бордері. Партнеркою Рошфора у цих стрічках була вродлива акторка Мішель Мерсьє. У 70-х роках його слава зміцнилася завдяки участі у двох комедійних стрічках про пригоди
високого блондина у чорному черевику, де партнером
Рошфора виступав інший видатний французький комік — П’єр Рішар.
Жан Рошфор — артистичний псевдонім. Актор народився 1930 року в Парижі як Жан Рауль Робер. Навчався в Натській консерваторії, а потім у Драматичному центрі та Вищій національній консерваторії драматичного мистецтва, де його однокурсниками були майбутні метри французького кіно Клод Ріш, Жан-П’єр
Маріель та Жан-Поль Бельмондо. На театральній сцені
— з 1949 року. В кіно дебютував 1958 року, а світову
славу здобув 1962 року за головну роль у добре відомому і радянським глядачам пригодницькому фільмі
«Картуш». Цей успіх Рошфор розвинув завдяки ролі в
комедійній стрічці «Пригоди китайця в Китаї» (1965).
А вже потім були «Анжеліка» та «Високий блондин»,
які зробили Рошфора кумиром глядачів усього світу. За
своє життя актор знявся у понад 100 фільмах. Останню
роль в кіно зіграв 2015 року в стрічці швейцарського режисера Філіппі Ле Гює «Флорида».
Рошфор був тричі одружений та мав шестеро дітей. ■
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■ ФЕМІДА

■ ДОБРА СПРАВА

А судді де?

Коли в поліції комфортно

Євросоюз наполягає
на необхідності
створення окремого
Антикорупційного суду
в Україні
Іван ПОВАЛЯЄВ
У Євросоюзі нагадують українській владі про необхідність створення
окремого Антикорупційного суду.
До того ж, запевняють, що готові допомагати з відбором суддів.
Позицію ЄС щодо антикорупційного суду після публікації висновку
Венеціанської комісії навело представництво ЄС в Україні.
Відтак у ЄС наголошують, що висновок Венеціанської комісії є дуже
важливим у контексті подальшої
модернізації України і «містить корисне уточнення європейських стандартів створення спеціалізованих антикорупційних судових органів».
«Вищий спеціалізований антикорупційний суд повинен бути створений як незалежна й окрема установа від існуючої структури судової влади. І навпаки, впровадження
цього суду в існуючу структуру судової влади через призначення спеціалізованих суддів у всіх загальних
місцевих судах, апеляційних та верховних судах не може бути виправданим чи застосованим на практиці з огляду на чинне законодавство
та міжнародні зобов’язання України щодо створення спеціалізованого
антикорупційного суду», — йдеться
у коментарі представництва ЄС в Україні.
В ЄС також привітали намір Президента Петра Порошенка створити
антикорупційний суд, який би відповідав стандартам Ради Європи.
При цьому ЄС висловив готовність
надати українській владі підтримку
у створенні Вищого спеціалізованого
антикорупційного суду, який би відповідав висновку Венеціанської комісії.
«Незалежність, доброчесність
та професіоналізм усіх суддів, яких
призначатимуть в антикорупційний
суд, матимуть, вирішальне значення для відновлення довіри громадськості до влади, і ЄС готовий сприяти
прозорості процесу відбору суддів у
разі необхідності», — заявили у ЄС.
Зазначимо, що у фракції «Блок
Петра Порошенка» обіцяють незабаром представити новий законопроект, який передбачає створення
Антикорупційного суду в Україні,
в якому буде враховано зауваження
Венеціанської комісії.
Зараз на розгляд ВР внесено два
законопроекти — №6011 (авторства
Оксани Сироїд і Івана Крулька) і
№6529 (авторства Сергія Алексєєва
із БПП).
6 жовтня Європейська комісія
«За демократію через право» (Венеціанська комісія) підтримала створення в Україні Антикорупційного
суду, назвавши законопроект №6011
«хорошою основою» для створення
Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, яку потрібно доопрацювати.
Тоді як законопроект №6529
Алексєєва Венеціанська комісія розкритикувала.
У свою чергу Президент Петро Порошенко заявив, що готовий
внести законопроект про створення
Антикорупційного суду в Україні,
якщо парламентарії напрацюють
консенсусний варіант. При цьому
глава держави все-таки виступає за
паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді. ■

У Чернівцях відкрили сервісний центр МВС нового зразка
Іван БОЙКО
Історична столиця Буковинського краю
з архітектурними ансамблями, включеними до списку Світової спадщини ЮНЕСКО,
поповнилась сервісом європейського стандарту від МВС. Загалом це 31-й сервісний
центр МВС, презентований у ході реформи.
«У новому центрі громадян обслуговуватимуть 18 працівників, 50% з яких ніколи раніше не працювали у системі МВС.
Ми потурбувались про комфорт громадян:
тут є дитяча кімната, зручна зона очікування та сучасна інформаційна система. Наш
наступний крок — це переведення базових
послуг онлайн. Уже віднедавна, зокрема,
можна замовити та отримати довідку про
несудимість онлайн», — зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Зауважимо, що створення комфортних
умов для відвідувачів — одна з ключових
вимог реформування сервісних центрів,
орієнтованих на потреби громадян.
«Цьому сприяють спрощення механізмів надання послуг, оперативність, доброзичлива офісна атмосфера з увагою до дітей,
iз можливістю скористатись безкоштовним
Wi-Fi, буккросинг-полицею», — наголошують у МВС.
Також у чернівецькому сервісному центрі МВС кандидати у водії можуть скласти
іспит. Адже з 1 липня українці здають теоретичний тест на знання ПДР за новими питаннями, а пройти тренувальний тест можна безплатно і необмежену кількість разів
на hsc.gov.ua.
Крім цього, у Чернівецькій області працює мобільний сервісний центр МВС, який
надає послуги там, де немає стаціонарних
центрів. Загалом за 9 місяців роботи пересувний центр надав близько 500 послуг. ■

Народні депутати Андрій Деркач,
Юрій Одарченко та Валерій Дубіль подали до суду на Прем’єра Володимира
Гройсмана з вимогою негайно призначити кандидата на посаду міністра охорони
здоров’я.
Як пояснив на своїй сторінці у «Фейсбуці» нардеп Андрій Деркач, за півтора
року роботи Гройсмана в Кабміні він так і
не призначив міністра охорони здоров’я.
«За цей час Прем’єр не зробив жодної
спроби призначити легітимного міністра. Підкреслюю, жодної. Судячи з усього, Гройсман — першовідкривач формули, як призначити на одну з ключових посад у державі людину і не погоджувати її
з Верховною Радою», — обурюється пан
Деркач, нагадуючи про те, що МОЗ фак-

Внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими, в Україні стало можливо оскаржити у суді пред’явлення підозри, є помилкою, вважає
Генпрокурор Юрій Луценко.
«Україна ввела право оскарження підозри в суді. З
моєї точки зору, це помилка. Скажу це відверто. Бо сам
статус документа під назвою
«Підозра» введений саме для
того, щоб людина знала: увага, слідчі працюють щодо вас
в такому-то напрямі. Але в даному випадку це лише підозра, яка ще має бути обґрунтована слідчим», — заявив Луценко.
Відтак, Генпрокурор проситиме народних депутатів
скасувати це нововведення.
«Я буду звертатися і до

❙ Мобільний сервісний центр МВС уже надав 500 послуг мешканцям Буковини.
■ ДО СУДУ

Іван ПОВАЛЯЄВ

Іван БОЙКО

❙ Кожен другий працівник сервісного центру МВС у Чернівцях ніколи не працював
❙ у правоохоронних органах.

Позов для Гройсмана
Депутати через суд вимагають від Прем’єра негайно
призначити кандидата на посаду міністра охорони
здоров’я
тично керує виконувач обов’язків міністра Уляна Супрун.
Мовляв, «найважливішу галузь, що
стосується життя і здоров’я українців,
віддано на відкуп людині з невизначеним
статусом — в.о. міністра». При цьому позивачі критикують медичну реформу,

проведену урядом і керівництвом МОЗ.
«Тому ми вимагаємо у суду визнати
протиправною бездіяльність Прем’єра і
зобов’язати його негайно внести до Верховної Ради подання на призначення
міністра охорони здоров’я України», —
підсумував Деркач. ■

■ КОЛІЗІЇ

Без права на скаргу
Генпрокурору Луценку не до вподоби
право підозрюваних оскаржувати свій
процесуальний статус
профільного комітету, і до
парламенту з тим, щоби переглянути цю норму. Залишити
жорсткі строки слідства, але
не давати можливість підозрюваним оскаржувати підозру», — наголошує Луценко.
Зазначимо, що 3 жовтня
депутати пакетом ухвалили
десятки не підтриманих раніше поправок без обговорення.
Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Ко-

мітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич зачитав кілька десятків номерів
поправок до різних кодексів і
законів, до яких запропонував повернутися. При цьому
їх суть озвучена не була.
У Національному антикорупційному бюро України
закликали Президента Петра Порошенка ветувати ухвалені зміни до Криміналь-

но-процесуального кодексу,
які, на думку бюро, паралізують роботу органів досудового
розслідування.
Експерти коаліції «Реанімаційний пакет реформ»
(РПР) також заявили, що
зміни до КПК паралізують
роботу правоохоронних органів, і висловили думку, що
найкращим виходом із ситуації було би ветування Президентом окремих положень
Кримінально-процесуального кодексу.
Також експерти розкритикували обмеження термінів
досудового слідства, передбачене в змінах до КПК, наголосивши, що в європейській
практиці передбачено термін
досудового слідства в рамках
терміну давності притягнення
особи до відповідальності, а не
одним роком, як у прийнятих
парламентом змінах. ■

ЕКОНОМІКА
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■ ГАЗОВА ДИЛЕМА

■ КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІД МІНІСТРА

МВФ сльозам не вірить

Якщо ви купили неякісне

Для отримання чергового траншу кредиту влада України
може зробити 90% громадян найбіднішими верствами
населення й отримувачами комунальних субсидій

На правові запитання читачів «УМ» відповідає
міністр юстиції України Павло Петренко

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Держава Україна сьогодні
знаходиться у жорсткій
дилемі: або втратити фінансування Міжнародного
валютного фонду, а разом
із ним і цілої низки інших
потенційних кредиторів,
що спричинить фінансову кризу у країні. Або ж
отримати транш ціною
подальшого підвищення
вартості природного газу
для населення, що зробить комунальні тарифи
захмарно дорогими, а українців — жебраками...
Влада намагається знайти третій, компромісний,
варіант. Але шансів на це
небагато.

Плюс 19% до ціни
Сьогодні існує жорстке
протиріччя між «Нафтогазом України», який вимагає збільшити вартість
газу для населення, і Кабміном, який виступає проти цього. У фінплані «Нафтогазу» на 2017 рік передбачено підвищення ціни на
газ із нинішніх 4849 грн. до
5760 грн. Тобто, на 19%.
Уряд проти такого кроку
суто з прагматичних міркувань. За даними Міністерства енергетики, заборгованість платників за спожитий газ до кінця року
зросте до 25,8 млрд. гривень. Що на 337% більше,
ніж торік.
Утiм Міжнародний валютний фонд у газовому
питанні дотримується доволі жорсткої позиції. І
якщо Вашингтон пробачив
нам небажання скасовувати земельний мораторій,
укотре продовжуючи «сірі»
і «чорні» земельні схеми,
через якi Україна втрачає величезні кошти, що
проходять повз державну
касу, то дешевий, на думку
МВФ, газ нашого головного кредитора не влаштовує
взагалі. І численні вимоги підвищити вартість палива, аргументи про певні
можливості України у цьому питанні звучать уже навіть з уст посла Сполучених
Штатів. А тому надто довго
робити вигляд, що нічого
страшного не відбувається,
офіційний Київ не може.
Компромісом, який придумало Міністерство енергетики, є нова формула обрахунку ціни на газ. Один
із варіантів зміни ціни є
розрахунок з урахуванням
факторів сезонного зниження ціни на світовому
ринку. Такий порядок не
сподобався ні Мінфіну, ні
МВФ, які заявили, що в такому випадку матимемо дешевий газ улітку і дорогий
— узимку. Тому профільне міністерство напрацювало ще один пакет умов,
за яким ціна, як запевняє
влада, або залишиться на
нинішньому рівні, або зросте, але не дуже...

Шановний пане міністре! Ми купили бойлер, бо вже з квітня немає гарячої води і вмикати її ніхто не збирається. Кілька днів тому він потік.
Чи маємо ми право на заміну його на новий, чи мені повернуть гроші?
Лілія Онуфрик

На що має право покупець у разі
придбання товару неналежної
якості?

❙ Газ, тепло і гаряча вода в Україні вже найближчим часом можуть
❙ перейти у категорію «Предмети розкошу».
Формула жебраків
Саме цей пакет і вирушив узгоджувати до штабквартири МВФ у Вашингтоні міністр фінансів Олександр Данилюк. Як вважають експерти, зберегти ціну
на газ на нинішньому рівні
новий порядок обчислень
не зможе. І вартість блакитного палива може зрости до 5,815 тис. гривень
(без ПДВ) за тисячу кубометрів. Це на 17,6% більше, ніж ми платимо сьогодні. З урахуванням податків,
націнок постачальників та
транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме
8,032 тис. грн. при нинішньому тарифі в 6,937 тис.
грн. за тисячу кубометрів.
Таким чином влада
сподівається вийти на компроміс із Міжнародним валютним фондом і вже до кінця нинішнього року отримати черговий, давно очікуваний транш. «Можу сказати,
що ми цінуємо наше співробітництво, ми цінуємо
нашу відданість програмі.
Це позиція уряду і прем’єрміністра. Наша мета — успішно завершити програму в 2018 році», — сказав
міністр фінансів Олександр
Данилюк. «Оскільки ціна
на газ повинна бути максимально близькою до ринко-

вої, і цей пункт є в меморандумі з МВФ, ми зобов’язані
ці питання узгоджувати з
фондом», — заявив заступник міністра енергетики
Ігор Прокопів.
Аналітики, втім, застерігають: таке підвищення
може бути фатальним для
України. Адже вартість комунальних послуг для українців може стати недоступною. Як відомо, на сьогодні субсидії від держави
отримують 60% наших співвітчизників. Якщо ж газ подорожчає, ця цифра може
зрости до 90%. А в деяких
областях, наприклад, у Тернопільській — до 96%.
Таким чином фактично
вся Україна може стати одним великим отримувачем
соціальної допомоги від держави. Що фактично перевертає з ніг на голову всю
систему соціальної допомоги та суттєво звужує перспективи економічного зростання.
Тож у влади є фактично
два виходи: або погодитися
на вимоги МВФ і сподіватися, що все якось владнається і масових протестів вдасться уникнути, або ж відмовитися від співробітництва з Фондом. Який варіант
оберуть наші чиновники,
ми побачимо вже найближчими днями. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Відсудити 10 мільярдів
У столиці Швеції, у Стокгольмському арбітражі, розпочалися слухання
у справі щодо суперечки між «Нафтогазом» i російським «Газпромом».
«Оскільки «Нафтогаз» і «Газпром» не змогли дійти згоди щодо імплементації окремого рішення (Separate Award), прийнятого арбітражним судом у червні цього року, тепер суд повинен розглянути позиції сторін і
прийняти відповідні рішення» , — написав головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
Чиновник нагадав, що в своєму окремому рішенні арбітраж повністю
і остаточно відмовив «Газпрому» в задоволенні позовних вимог з оплати
«Нафтогазом» сум, нарахованих «Газпромом» відповідно до положення контракту «бери або плати»; визначив принцип, згідно з яким це положення повинно бути змінено у майбутньому. Також суд визнав право «Нафтогазу» на перегляд контрактної ціни і приведення її до рівня цін на європейському ринку (певному хабі) з квітня 2014 року, а також отримання
від «Газпрому» компенсації за переплату.
«Зараз встановлено граничний термін винесення рішень арбітражу як за контрактом на купівлю-продаж газу, так і за контрактом на транзит газу — кінець листопада цього року. За контрактом на транзит газу
ми зокрема вимагаємо привести контракт у відповідність з європейським
і українським енергетичним законодавством, переглянути (в тому числі
ретроспективно) тариф відповідно до європейських умов тарифоутворення, а також виплатити нам компенсацію за недоотримані доходи від транзиту», — повідомив Вітренко. За його словами, йдеться про компенсацію від декількох мільярдів доларів до суми, значно вищої 10 млрд. доларів (щодня сума збільшується на недоотримані доходи за цей період).

— Покупець має право вимагати
пропорційного зменшення ціни або
безплатного усунення недоліків товару в розумний строк, або відшкодування витрат на усунення недоліків
товару.
Товар неналежної якості може
підлягати обміну протягом гарантійного строку, який зазначається в документах, котрі додаються до продукції.
У разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника покупець має право розірвати угоду і повернути кошти, які були витрачені на
покупку або замінити товар на такий
самий або аналогічний, якщо є в наявності у продавця.
Наявність недоліків або факт
фальсифікації
підтверджується
висновком експертизи, яка повинна бути організована продавцем у 3денний строк з дня одержання від
споживача письмової згоди на цю
дію.
Експертизу проводять за рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли внаслідок порушення
споживачем встановлених правил
використання, зберігання чи транспортування, вимоги споживача не
підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи.

Як довго чекати на заміну товару?
— За наявності товару — негайно, у разі перевірки якості товару —
14-денний термін; у разі відсутності
товару — двомісячний строк iз моменту подання заяви.

Скільки може тривати усунення
недоліків товару?
— Недоліки товару, пред’явлені
споживачем, повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його
пред’явлення або за згодою сторін в
інший строк.

Чи маю я право отримати
у користування інший прилад
на час ремонту?
— На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з
доставкою) товар аналогічної марки
(моделі, артикулу, модифікації).
За кожний день затримки виконання вимоги споживача сплачується неустойка у розмірі 1% вартості
товару.
При усуненні недоліків шляхом
заміни комплектуючого виробу або
складової частини товару, на які
встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину вираховуються з дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Які документи треба мати при собі?
— Розрахунковий документ iз
позначкою про дату продажу товару,
гарантійні зобов’язання, зміст договору з виконавцем робіт (послуг),
опис виявлених недоліків, висунуті
вимоги (прохання) з документальним підтвердженням факту їх отримання продавцем (виконавцем), отримані заявником відповіді, висновки тощо.

Куди звертатися, якщо продавець
порушує права?
— Якщо ви хочете уникнути судового розгляду, то до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні. Контакти
територіальних органів можна знайти
за посиланням http://www.consumer.
gov.ua/ContentPages/Kontakti_
Terorganiv/139/
У випадку порушення продавцем
прав споживача останній має право
звернутися до уповноваженого органу з усним, електронним або письмовим зверненням (скаргою).
До письмового звернення (скарги)
додаються такі документи:
1. Копія звернення до суб’єкта господарювання (продавець);
2. Копія документа, який засвідчує факт придбання товару;
3. Копія технічного паспорта з позначкою про дату продажу;
4. Інші документи, які стосуються
розгляду звернення.

У які строки буде розглянуто таке
звернення?
— У термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
Якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, продавець встановлює необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється подавачу.
При цьому загальний термін вирішення питань не може перевищувати
45 днів.
Звернення громадян, які мають
встановлені законодавством пільги, розглядають у першочерговому порядку.

Чи можу я звернутися до суду?
— Споживач для захисту своїх
прав має право звернутися до суду за
місцем проживання, місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
До позовної заяви додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги, тобто відмову покупця обміняти
товар, зокрема:
1. Копія звернення до продавця;
2. Висновок експертизи про невідповідність товару встановленим вимогам якості;
3. Копія документа, який засвідчує факт придбання товару;
4. Копія технічного паспорта чи
іншого документа, що його замінює,
з позначкою про дату продажу;
5. Інші документи, які стосуються
розгляду звернення.
Суд одночасно вирішує питання
щодо відшкодування моральної шкоди.

Скільки це коштуватиме?
— Споживачі звільняються від
сплати судового збору за позовами,
які пов’язані з порушенням їхніх прав
(частина 3 статті 22 Закону України
«Про захист прав споживачів»).

Які строки розгляду питання судом?
— Цивільна справа в порядку позовного провадження розглядається судом протягом розумного строку,
але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі.

Куди звертатися, щоб отримати
детальну консультацію?
Щоб отримати детальну консультацію, звертайтесь до Головного управління юстиції за адресою м. Київ,
Музейний пров., 2д. Телефон: (044)
270 5840.
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■ ПРЯМА МОВА
Євген РУДЕНКО, «УП»

Вона любить зелений колір і воду з лимоном, м’ятою та льодом.
На стінах її робочого кабінету багато фотографій місць, де їй довелося побувати. Вулкан Тейде на Тенеріфе, озеро Блед у Словенії,
Корсика, Мадейра, Ніагарський водоспад... Але їхати назавжди з
країни в її плани не входить.
— Пам’ятаю, у 97-му мене запросили працювати за кордон на
дуже хороші гроші, — розповідає Елла Лібанова, професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. — Відмовилася. Думала, правильно зробила чи ні.
Але коли стала академіком, заспокоїлася. Я за натурою оптиміст.
Вважаю, що зараз живу краще, ніж жила за радянської влади. Зараз цікавіше. Говорю, пишу те, що думаю.
Чому українці патологічно не люблять владу? Скільки в Україні
бідних, і що не так із середнім класом? Чи хоче суспільство забути
Майдан? Чи унікальна Україна за темпами депопуляції та якими
будуть українці через 10 років?
В інтерв’ю «Українській правді» академік Елла Лібанова розповідає про те, куди рухається Україна.

Освіта — найкращий протектор
від бідності
■ За даними Програми розвитку ООН, 60% українців перебувають за межею бідності. Чи є
коректними ці цифри?
— Якщо йдеться про критерій так званого розрахункового прожиткового мінімуму, то
приблизно так і є. Використання суб’єктивного критерію, тобто відповідей людей щодо самовизначення або щодо достатності коштів на харчування,
одяг, інші потреби, дає значно
вищий показник.
Загалом в Україні суб’єктивна бідність істотно перевищує об’єктивну. Тобто люди
частіше вважають себе бідними, ніж це є насправді. Але водночас і відносять себе до середнього класу більше українців,
ніж це визнають експерти.
■ Українці «за межею» —
це...
— По-перше, багатодітні родини. Майже 80% родин з чотирма-п’ятьма дітьми є бідними.
По-друге, значно частіше бідують ті родини, у складі яких
немає нікого з вищою освітою.
Ми звикли «хаяти» нашу вищу
освіту, але насправді вона — найкращий протектор від бідності і
від безробіття. Кращий, ніж усі
засоби цілеспрямованої адресної
допомоги.
По-третє, це, скоріше за все,
мешканець або малого міста, або
села. Ще в бідних родинах зазвичай разом живуть три покоління
— прабатьки, батьки і діти.
■ Міністр соцполітики заявляє про рівень безробіття 9%.
Тобто в країні 1 мільйон 900 тисяч безробітних. Це багато чи
мало?
— Небагато для тієї економічної ситуації, у якій ми перебуваємо. Начебто мало би бути більше.
Начебто українська економіка
не демонструє високого попиту
на робочу силу. Але я спілкувалася не так давно з «губернатором» Львівщини Олегом Синюткою. Він звертав увагу на те, що
зараз інвестори, які готові прийти і приходять в Україну, стикаються з проблемою нестачі робочих рук.
Це саме на Раді реформ підкреслив Президент. Він говорив
про те, що відкриті під його особисті гарантії (якщо можна так
висловитися) підприємства не
можуть знайти робочих... Зарплати в Україні занизькі, люди
виїжджають дуже часто за кордон або працюють у тіньовому
секторі.
■ На ринку праці значні перекоси — не вистачає «технарів»,
слюсарів, сантехніків. Влада про
це знає, але чому нічого не робить?
— А що можна зробити, якщо
люди не хочуть іти на ці посади? Ми проводили дуже ціка-

ве дослідження «Шлях молоді
від навчання до роботи». Навіть
ті, хто зараз навчаються у професійно-технічних закладах, бачать своє майбутнє винятково через вищу освіту. Усі прагнуть її
через вищий соціальний статус,
ширші можливості працевлаштування. При цьому прекрасно розуміють, що зарплата може
не бути більшою, але умови праці значно комфортніші, ніж, погодьтеся, у сантехніка чи муляра
на будівництві.
■ Ким зараз хоче бути молодь?
— Економістами, юристами.
За 25 років нічого не змінилося.
Але бажання навчатися там, де
легше, характерне не тільки для
України. Молодь зараз в усьому
світі, як говорить одна моя співробітниця, «поем, пляшем, руками машем». Мабуть, у КПІ навчатися важче, ніж на економіста.
Навіть серед економічних спеціальностей, скажімо, статистику не вибирають. Тому що там
треба вчити і математику, і теорію ймовірності, і моделювання.

Хто нам лікар, якщо ми так
багато намріяли?
■ У щорічному посланні до
парламенту Президент заявив:
пріоритетом має стати допомога
середньому класу. Він взагалі в
Україні є?
— Безперечно, є. Але його
дуже мало — десь 10-12%. Не
більше. А має бути 60% — для
того, щоб він домінував у суспільстві. Для того, щоб суспільство було стабільним, щоб переважна більшість негараздів вирішувалася шляхом консенсусу, а
не революцій.
Хоча останні дві революції —
це не революції бідноти. Перший
Майдан — це 100% був Майдан
середнього класу. Другий — меншою мірою, але теж. Тобто наш
середній клас дуже сильно відрізняється у цьому сенсі від аналога
розвинених країн. Він є більш таким... радикальним.
■ Чому?
— По-перше, дається взнаки
не таке спокійне життя, відсутність усталеності.
В Україні приналежність до
середнього класу сьогодні ще не
гарантує приналежності до нього через 5-10 років, та навіть через два роки. Можна втратити свій малий або середній бізнес, збанкрутіти і збідніти раптово. Можна втратити роботу
через банкрутство підприємства або «скорочення штатів» чи
ліквідацію бюджетної установи.
У США приналежність до групи
«professional» майже убезпечує
від безробіття.
■ Виходить протиріччя: середній клас має бути націлений
на стабільність, але в Україні він
— радикальний.
— Для того, щоб середній клас
був націлений на збереження ста-

❙ Елла Лібанова свого часу відмовилась проміняти Україну на добрі гроші за кордоном.

Елла Лібанова:
війну, отримає
Вiдомий соцiолог — про значення Майданiв для суспiльства, бiднiсть
об’єктивну й суб’єктивну та перспективи демографiчної ситуацiї в Українi
тус-кво, щоб він не хотів змін,
його має влаштовувати цей статус-кво. А він нас не влаштовує.
До середнього класу взагаліто мають належати лікарі, вчителі, інженери, тобто люди з високою професійною підготовкою.
Малий та середній бізнес — це також середній клас. І якщо лікарі
і вчителі хоч якось відчувають
себе більш-менш стабільно (погано, але стабільно погано), то
бізнес — це зараз дуже непевна
діяльність. Збанкрутувати можна дуже швидко.
■ Багато розмов про те, що суспільство після Майдану змінилося. Усе це слова, яким можна вірити, а можна й не вірити. Чи існують якісь конкретні маркери
того, що ми дійсно змінилися?
— Суспільство зрозуміло, що
від нього залежить значно більше, ніж воно до того думало. Це
я відчуваю, зокрема, по волонтерському руху. Але не тільки.
Я, наприклад, абсолютно переконана в тому, що до Майдану проводити децентралізацію було неможливо — існував дуже високий ризик отримання 500 князьків. Сьогодні цього вже не буде,
тому що просто не дозволить суспільство.
А взагалі, наскільки ми змінилися і чи змінилися, — покажуть вибори. Якщо будемо голосувати за обіцянки кращого майбутнього невідомо коли і невідомо як — це один висновок. Якщо
за гречку — другий. А якщо ми
будемо робити свідомий вибір, то
третій.
■ Як вважаєте, чи хоче суспільство, з огляду на розчарування, забути Майдан?
— Мені так не здається. Повторюю: Майдан показав суспільству, що воно чогось варте. І перший Майдан, і другий.
Розчарування є. Але хто нам

лікар, якщо ми так багато намріяли? Що, політики до нас із
Марса прилетять?
■ Чому українці так патологічно не люблять владу?
— Є одна версія, яка мені особисто видається переконливою.
Україна завжди мала не власну
владу, а владу тієї метрополії, до
складу якої входила — АвстроУгорщини або Польщі, або Росії,
або Радянського Союзу. І навіть
коли до найвищого керівництва входили етнічні українці, це
зовсім не означало, що вони обстоювали українські інтереси. І
ми завжди вважали, що вона нас
гнобить. Це вже десь у підкірці
сидить.
Щоб це виправити, по-перше, люди мають відчути зростання рівня свого життя. А по-друге, політики мають спілкуватися
із населенням, пояснюючи, що,
чому і саме так робиться.
Говорити почали, але дуже
мало.

Дороги — альфа і омега усіх
реформ
■ Чи навчилося суспільство використовувати розуміння
того, що воно чогось варте?
— Думаю, що потроху так.
Громадські ради при всіх міністерствах начебто дві копійки вартують, але ж дещо роблять, примушують принаймні працювати відкрито. Візьмемо київську владу. Можливо, вона і не
така, як хотілося б. Але стільки
доріг, скільки збудовано минулого і цього року, я за все своє життя не бачила. Це також наслідок
Майдану. До речі, суспільство
необов’язково має тиснути і вдаватися до акцій непокори. Сама
загроза можливості цього тиску
є важливою.
■ Дороги для демографії — це
важливо?

— Так, дороги взагалі для
всього важливі. Візьмемо ринок
праці. В Україні мешканцю маленького міста або села їздити
на роботу до великого або просто
більш розвиненого міста практично неможливо. Це під Києвом ще такі можливості є.
Колись Донецько-Макіївська
агломерація була найбільшою в
Радянському Союзі. Тобто маятникова трудова та навчальна міграція була звичною для України: люди живуть в одному поселенні і щодня їздять працювати
або вчитися до іншого. Так відбувається в усьому світі.
Ми таку практику втратили через те, що, по-перше, немає доріг, а по-друге, дуже дорогий проїзд у транспорті. Вартість проїзду та навіть пального в Україні значно нижча, ніж
у європейських країнах, але ж і
зарплати неспівставні. У результаті людині просто невигідно погоджуватися на роботу далеко
від місця свого проживання.
■ Занепад сільської місцевості — це теж через дороги?
— Вона занепадає не тому,
що там немає роботи для селян. Її
для всіх і не має там бути. Наразі
в Україні в селах мешкає близько третини населення, працездатного трохи менше.
Ну не може у 21-му сторіччі
третина населення працювати в
сільському господарстві! Навіть
з урахуванням обробки, сервісу тощо. Тобто там або треба будувати заводи і перетворити цю
сільську місцевість на щось зовсім інше, або створювати реальні можливості подолання такої
замкненості локальних ринків
праці.
До цього треба додати і те, що
люди часто не можуть отримати
необхідні послуги (освітні, медичні, побутові, адміністратив-

СУСПІЛЬСТВО
ні) ані в своєму поселенні, ані
поза його межами. Яка медична реформа, якщо ми не можемо довезти або пацієнта до лікаря, або лікаря до пацієнта? Без
доріг ми не можемо нормально
провести і реформу шкільної освіти.
Дороги — це альфа і омега
всіх абсолютно й без винятку
реформ. Я вже не кажу про те,
що одне робоче місце, яке створюється на будівництві дороги,
спричиняє створення мінімум
семи робочих місць у дотичних
галузях.

Потенціал демографічного
зростання вичерпано
■ За прогнозами, нас буде
менше 41 мільйона до 2030
року. Це — показник 1957 року.
Чи унікальна Україна в своїх
темпах депопуляції?
— Що відбувається в усіх без
винятку європейських країнах?
Пересічна європейська жінка не
народжує стільки дітей, скільки
потрібно для того, щоб покоління батьків хоча б замістилося
поколінням дітей.
На 100 жінок має народжуватися 213-215 дітей. У нас за-

смертність на дорогах, і забрудненість довкілля, і негаразди з
медициною.
Але яким чином компенсується природне скорочення
населення (перевищення кількістю померлих чисельності народжених), наприклад, у Німеччині? За рахунок припливу мігрантів. В Україні значне позитивне сальдо міграції було хіба
що в 1992 році.
■ Зараз, навпаки, люди тільки виїжджають... За кілька місяців до безвізу ви прогнозували, що він ніяк не вплине на трудову міграцію. Ваші прогнози
справдилися?
— Так, безвіз сам по собі не
вплинув, тому що для легального працевлаштування потрібний дозвіл, так звана робоча
віза. Але трудова міграція, наприклад, до Польщі істотно збільшилася завдяки спрощенню отримання там робочої візи.
Таку практику хочуть запровадити також і інші наші сусіди: Чехія, Угорщина, Словаччина. Але то маленькі країни, які
просто не зможуть поглинути
велику частину української робочої сили. На відміну від Поль-
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чан, то цей потік дуже зменшився. По-перше, даються взнаки
відносини між двома країнами,
зміна ставлення росіян до українців. По-друге, не такою значною є різниця в зарплатах.

Перепис населення вже
перезрів
■ У 2018 році значно посилять обмеження щодо перетину
українсько-російського кордону. Це якось вплине на міграційні потоки?
— Безперечно, Росія відповідатиме на це. Але обмеження з
боку України було запроваджено
для того, щоб узяти під контроль
тих, хто до нас в’їжджає.
Насправді це серйозна річ.
Хоча я не впевнена, що результат
буде досягнуто через відсутність
абсолютного контролю перетину
кордону. Боюсь, що все ще зберігаються можливості потрапити до
України нелегально, поза офіційними пунктами.
■ Скільки трудових мігрантівукраїнців за кордоном?
— Думаю, що приблизно 3
мільйони — тих, хто себе ідентифікує як «трудовий мігрант».
Хтось живе і працює за кордо-

ни значно частіше спілкуються
українською мовою.
■ Війна прискорила цей процес?
— Безперечно. Це схоже на
поганий чорний жарт, але ніхто не зробив для консолідації української нації стільки, як Путін.
Ніхто. Причому я це сказала ще
до війни, у 2013 році.
■ Що не так з новим законом
«Про освіту»?
— Усе так. От, скажімо, я була
минулого року в Нью-Йорку. Діаспора з гордістю показує українську школу, яку сама й фінансує.
Тобто діаспора хоче своїх дітей
по неділях навчати української
мови, літератури, української історії. Але бюджет Нью-Йорка на
це не витрачається. Бюджет НьюЙорка фінансує англомовні школи. Україна ж бере на себе організацію (і фінансування) вивчення мови, літератури, історії чи не
кожної національної меншини у
школах, розташованих у місцях
її компактного проживання.
У мене питання інше. Ображаються угорці, припустимо. Я вже
не кажу про те, що на Закарпатті багато шкіл, які фінансуються угорцями і в яких батькам ще

Людина, яка зупинить
величезні дивіденди

❙ Елла Лібанова: «Наша схильність пожалітися мені видається
❙ найбільшою національною вадою, якої треба позбуватися».
раз народжується 150. А 215
не народжується з 60-х років.
І в жодній європейській країні
не народжується більше 200. У
результаті кожне наступне покоління хоч трошечки, але менше за попереднє.
Через занизьку народжуваність відбувається демографічне старіння, тобто у складі
населення збільшується частка осіб старшого віку і зменшується частка дітей та молоді.
Наприклад, в Україні кількість
5-річних дівчат менша, ніж 75річних бабусь. Можете собі уявити? Демографи говорять про
вичерпаність потенціалу демографічного зростання.
■ Чи є ліки від депопуляції?
— Депопуляція є наслідком
не тільки занизької народжуваності. В Україні дається взнаки
зависока передчасна смертність,
особливо чоловіків та сільських
мешканців. Практично від усіх
захворювань українці вмирають
на кілька років раніше. Дається
взнаки і поширеність нездорового способу життя, і погані умови
праці, і зависокі травматизм та

щі, яка має співставний з нашим
ринок праці.
Варто зазначити, що це цілком прогнозований і очікуваний процес. Наприклад, ще в середині 90-х голландці говорили,
що поляки їдуть працювати до
них, а на їхні робочі місця приїдуть українці. Уже тоді всім і все
було зрозуміло.
■ Що саме?
— Заробітна плата, скажімо,
медичного працівника в Україні,
за даними сайту rabota.ua, а не за
офіційною статистикою, — у 810 разів нижча, ніж у Польщі.
Скажіть, будь ласка, як ми
утримаємо тут людей? Коли різниця 40-50% — це одне, тому
що там треба винаймати житло,
ти зі своєю родиною не так часто
будеш бачитися і так далі. Тобто
є якісь компенсатори такої різниці. Але що може компенсувати можливість заробляти в 10
разів більше — я не знаю. Тим
паче, що мова практично одна й
та сама.
Що стосується міграції до
Росії, яка традиційно поглинала
половину українських заробіт-

ном уже кілька років, хтось живе
між Україною та іншими країнами. Говорити точно можна за результатами перепису населення.
■ ...який був востаннє у 2001
році. Ви часто заявляєте про необхідність нового перепису. Вас у
Кабміні чують?
— Я б сказала, «слухають».
Чи чують — не переконана.
■ Може, владі вигідно його не
проводити?
— Я вигоди в цьому не вбачаю. Чесно кажучи, перепис уже
не назрів, а перезрів, не знаю, як
уже про це говорити. Але наразі
дійсно є політичні проблеми його
проведення — це Крим і Донбас.
Ми не можемо туди зайти, щоб
провести перепис. І ми не можемо туди не заходити, тому що не
відмовляємося від цих територій
і від людей, які там проживають.
Тому мені видається, що найкращим варіантом було б зараз
довести до розуму демографічний реєстр, реєстр населення, як
це робиться сьогодні в більшості
розвинених країн, і уточнювати
його дані переписами.
■ Якщо говорити про ймовірні результати перепису, чи будуть
вони для країни жахливими?
— Усе найгірше, що може статися в сенсі демографії, повірте,
ми аналізуємо і вже знаємо. Що
може відбутися? Наприклад, ми
помиляємося з оцінками чисельності населенням. Скажімо, зараз
нас не 42 мільйони, а, припустимо, 40 мільйонів. Але це не катастрофа. Це неприємна річ — таке
дізнатися, але не катастрофа.
Паніку це не може посіяти. Ані
серед влади, ані серед населення.
Або візьмемо, наприклад,
мову. Чи можемо ми зараз помилятися? Ні. Ми прекрасно знаємо, де домінує сьогодні українська мова, де — ні. Дедалі більше
людей спілкуються українською.
Ви ж бачите це навіть по Києву. У
громадському транспорті, у магазинах — будь-де. Причому це змінилося не через «прибулих із заходу», як іноді кажуть. Ні, кия-

й доплачують, якщо дитина туди
ходить.
Але скажіть, будь ласка, дитина, яка вчиться в угорській
школі, вона потім буде знати українську мову нормально, володіти вона нею буде? Не буде. Як вона
піде далі отримувати професійну
освіту? В Україні чи вона в Угорщину поїде?
Так ми що, маємо готувати населення для еміграції, чи як?

Схильність пожалітися —
найбільша вада
■ Які потреби суспільства наразі на першому місці? На який
мозоль наступатимуть політики
на виборах? Чи може бути популярною соціалістична тема?
— І соціалісти можуть підняти голову, і комуністи, аякже!
Люди дуже важко живуть. Але,
як показує соціологія, зараз на
першому місці по всіх опитуваннях — війна на Донбасі. Людина,
яка б змогла зупинити війну, отримала б величезні дивіденди.
Друга проблема — це низький
рівень життя. Усі бояться безробіття, зростання цін тощо. Але
ж як може зростати рівень життя в
умовах війни? Де ви таке бачили?
■ Одна з головних цілей, яку декларує влада, — саме повернення
Криму і Донбасу. Чи реальна консолідація з тими громадянами, які
залишилися на окупованих територіях? Що далі, то складнішим
виглядає це завдання.
— Не можна ставити за мету
механічне повернення територій.
Ми маємо працювати над тим,
щоби люди, які залишилися на
непідконтрольних територіях,
відчували себе громадянами України, щоби вони інтегрувалися в
українську політичну націю.
Знаєте, мешканці Донбасу завжди значно частіше ототожнювали себе з регіоном, ніж мешканці будь-якої іншої області. І
це значною мірою вплинуло на
їхню поведінку на початку 2014
року. А консолідація буде неймовірно тяжкою.
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Я взагалі вважала, що найкращий приклад консолідації —
це Іспанія, після того, як Франко
зумів припинити війну. Для мене
доказом такого національного
примирення було те, що на одному цвинтарі лежать ті, хто воював
по різні боки. Але для цього знадобилося багато років, і не варто
нам розраховувати на швидкий
процес примирення.
Без примирення, порозуміння нічого не буде. Зрозуміло, не
може бути й мови про примирення з тими, на чиїх руках кров.
Але ж далеко не всі жителі Донбасу заплямовані кров’ю.
Говорячи про перспективи
реінтеграції Донбасу, ми маємо
думати і про розбудову нової економіки. Руйнація того економічного укладу, що там був, не залишає альтернативи необхідності
повної реконструкції. І питання
не тільки в інвестиціях, а й у робочій силі.
■ Куди поїхали переселенці з
Криму та Донбасу?
— Видається, що більшість переїхала в Україну. Схоже, що не
1,5 мільйона, а 1-1,2. Це за моїм
відчуттям. А до Росії десь 800 тисяч, може, 1 мільйон переїхали.
З Кримом спокійніше. З Криму майже не поїхали люди, міграція обмежувалась 80 тисячами осіб. Значною мірою різниця
пов’язана з тим, що в Криму воєнних дій і жертв серед мирного населення не було.
■ Якщо відкинути війну, чи є у
внутрішній міграції хоч один позитивний момент?
— Для регіонів, куди вони переїхали? Так, є. Більшість переселенців, особливо до центральних і західних областей, хочуть
працювати. Вони принесли свої
знання, свої навички, свої вміння, свою культуру. З іншого боку
— мешканці Донбасу подивилися, як живуть регіони України.
Вони, коли повернуться, якщо
повернуться, до речі, — то це будуть інші люди.
■ Українці через 5-10 років —
якими вони будуть?
— Більш освіченими, більш
інтегрованими у світове суспільство. Україна виконуватиме більше, ніж зараз, функцій
у транснаціональних корпораціях, у ІТ-послугах. Через подовження періоду первинної освіти пізніше починатимуть трудову діяльність і пізніше її завершуватимуть. Цьому сприятиме і
поступова заміна робочих місць,
що потребують фізичних зусиль,
тими, що потребують зусиль розумових.
Майже неминуче українці
стануть дещо старшими. Пізніше братимуть шлюб, пізніше народжуватимуть дітей. Ми, сподіваюсь, дещо все ж таки зможемо
знизити смертність у працездатному віці, передусім чоловіків.
Тобто більше людей будуть доживати до старості.
На жаль, для мене принаймні, ми ще менше читатимемо
книжки, маю на увазі класичні паперові книжки. Їм на зміну
прийде електронна література.
Більше спілкуватимемося через
мережі. І більше отримуватимемо інформації не з підконтрольних комусь ЗМІ, а з незалежних
джерел. До речі, загостриться
проблема відокремлення надійних джерел від таких, що тільки викривлюють справжню ситуацію.
Ми будемо частіше і більше
їздити, не тільки за кордон, а й
по території України.
Ми жалітися перестанемо. От
я на це сподіваюся. Наша схильність пожалітися — «ой, як ми
погано живемо» — мені видається найбільшою національною вадою, якої треба позбуватися. ■
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■ ТОРГІВЛЯ

Сушімо
томати,
печімо
тістечка
У Кельні проходить
німецько-український
форум харчових продуктів
Оксана СИДОРЕНКО
Понад три десятки українських
компаній стали учасниками Третього
німецько-українського форуму харчових продуктів в рамках однієї з найбільших світових виставок у галузі виробництва харчових продуктів та гастрономії «Ануга 2017», яка цими днями
проходить у Кельні. Форум організовує проект «Агроторгівля України» за
підтримки київської та німецько-української торговельно-промислових
палат. Професійна виставка «Ануга»
збирає виробників продуктів харчування та представників рітейлу і гастрономії з усього світу. Цього разу до
Кельна приїхало чимало представників малих і середніх підприємств, для
деяких це перший досвід представництва на заходах такого рівня. Вихід малих та середніх компаній з аграрною
та харчовою продукцією на ринки Німеччини важко переоцінити. «Ми
вдячні уряду ФРН та особливо федеральному міністерству продовольства
та сільського господарства за постійну
підтримку України в її євроінтеграційних реформах. Спільні проекти в усіх
галузях АПК є важливим фактором
прискорення процесу євроінтеграції
нашої країни і дуже практичним інструментом формування спільного економічного простору принципово нової
якості», — зазначає заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
Останніми роками спостерігається
помітне зростання аграрного експорту
до ФРН, зокрема з таких позицій, як
зернові культури, олія, кондитерські
вироби, соки. Вже 288 українських
агрокомпаній мають право на експорт
продукції до європейського ринку, з
них 108 — виробники харчової продукції. Це є практичними результатами Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та Угоди про вільну торгівлю,
які дають підстави говорити про позитивний вплив даних процесів на аграрну та харчову галузі України. При цьому ФРН є одним із найпотужніших
торговельних партнерів для нас та
пріоритетною країною в рамках розвитку торгівлі, відповідно до розробленої Національної експортної стратегії України.
За результатами 2016 року, експорт
української аграрної та харчової продукції до ФРН становив $ 244,7 млн.
Ключові товари: олія соняшникова —
$8,7 млн., макуха — $7,8 млн., зернові культури — $2,6 млн., кондитерські
вироби з цукру — $ 2,076 млн., шоколад — $ 1,3 млн., вироби з тіста без
дріжджів — $ 3,8 млн.
Імпорт протягом попереднього року
склав у сумі $ 378,3 млн. Уже за 8 місяців 2017 року експорт з України до
Німеччини становить $ 167,5 млн., з
яких зернові культури — $ 1,4 млн.,
макуха — $ 4,1 млн., кондитерські
вироби з цукру — $ 1,7 млн., шоколад —
$ 0,8 млн., вироби з тіста без дріжджів —
$ 3,05 млн., хлібобулочні, кондитерські
вироби, з вмістом або без вмісту какао
— $ 3,6 млн., томати, приготовлені або
консервовані без додавання оцту чи оцтової кислоти — $ 2,4 млн., соки фруктові — $ 3,06 млн. Імпорт протягом згаданого періоду склав $ 274,5 млн. ■

Олена ЯРОШЕНКО
Минулого тижня відбулася офіційна презентація Українського аграрного ліцею. Навчальний кластер, де акцентується не
запам’ятовування спеціалізованих теоретичних основ, а
здобуття поліфонічних знань
і вмінь через участь у реалізації робочих проектів, відкрився в Умані.
Поштовхом до появи саме
такого учбового центру стала
відсутність в аграрному секторі якісно підготовлених молодих кадрів. За словами голови Всеукраїнської аграрної ради, ініціатора створення ліцею Андрія Дикуна, це
нестандартний заклад. Його
програму розробляли, взявши за основу систем освіти Естонії та Фінляндії, які на сьогодні визнані лідерами за рівнем коефіцієнту корисної дії.
Відкриття ліцею, окрім
його засновників, спонсорів
та партнерів-виробничників, відвідалий представники
Мінагрополітики. Бо, на думку заступниці міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої,
поява подібних навчальних
закладів — не менш важлива інвестиція в майбутнє України, ніж відкриття нових
підприємств. «Дуже вдячний всім ініціаторам створення ліцею за їхнiй особистий внесок в освітній процес,
який надає нашому молодому поколінню більше шансів
знайти себе у сумбурному
сьогоденні, стати висококонкурентними на ринку праці», — запевняє голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець.
Після презентації ліцеїсти, які протягом першого місяця навчання вже адаптувалися до оригінальної нав-

■ ОСВІТА

Працюючи, вчимося
Ліцей, де учні отримують різнобічні
практичні навики, з’явився на Черкащині
Андрій Дикун впевнений, що майбутнє професійної освіти — саме
за навчальними закладами, які дають корисні практичні навички.

❙ Ліцеїстам подобається нова система навчання.
чальної програми, ознайомили гостей зі специфікою
роботи ліцею. Ліцеїсти разом iз новоприбулими взяли
участь у «круглому столі» на
тему «Регіональна освіта молоді в контексті розвитку аграрного сектору України».
Обговорили альтернативну
педагогічну систему, яка апробується в УАЛ та передбачає відмову від традиційних
засад організації освітнього
процесу.
Акценти в освітній діяльності Українського аграрного
ліцею ставляться на командній співпраці, спільному продукуванні й реалізації ідей.
Очікується, що за два роки
навчання ліцеїсти не лише
здобудуть академічні знання,
а й спробують себе як мінімум
у трьох професіях у реальних

умовах праці. Цікавою як для
учнів, так і для гостей презентації стала зустріч «Молодь та
бізнес», де ліцеїсти та аграрії
дискутували про аграрний
бізнес в Україні і переваги роботи в агросекторі.
«Однією з переваг навчання у нашому ліцеї є стажування найкращих учнів у компаніях, що входять до складу
Всеукраїнської аграрної ради.
Це може у майбутньому стати гарним стартом для їхньої
кар’єри. Навіть якщо учень
нашого ліцею не обере аграрну спеціальність, ми хочемо
підтримувати його починання та допомагати у подальшій
реалізації», — каже директор
УАЛ Олена Ярошинська. Ліцеїсти новоствореного навчального кластеру матимуть
можливість і випускати жур-

■ ФОРУМИ

З медом — до Європи
Карпати запрошують на ділову зустріч вітчизняних
та зарубіжних пасічників
Інф. «УМ»
13-14 жовтня у місті Яремче пройде «Європейський день пасічника в Карпатах». Його організовує
Міністерство аграрної політики та продовольства разом зі Спілкою пасічників України, Українською аграрною конфедерацією та проектом ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Метою форуму є встановлення широкого діалогу між
державою, виробниками та експортерами меду, агробізнесом, науковцями, галузевими громадськими
організаціями. Обговорюватимуть особливості і перспективи запровадження європейських норм в українське законодавство, співпрацю агровиробників
та пасічників, протидію отруєнню бджіл, актуальні напрямки розвитку українського бджільництва.

нали, і створювати сайти та
різноманітні блоги. Передбачена також розробка бізнеспланів аграрного спрямування, їх впровадження та навіть
отримання прибутку. «У нас
працюватиме студійна система навчання. Студії можуть
бути академічними, професійними, розвиваючими. Зокрема передбачено діяльність таких професійних студій, як
агротехнології, журналістика, 3D-моделювання, веб-дизайн, «Сам собі адвокат» та
інші, які допоможуть впродовж двох років учням зрозуміти, чи був їхнiй інтерес до
професій химерним, чи таки
реальним», — розповіла директор.
Аналогічні навчальнi заклади незабаром планують
відкрити по всій Україні. ■

У рамках заходу заплановано дискусійні панелі
«Європейська інтеграція», «Кооперація», «Технології», навчальні тренінги «Переваги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» та «Європейські вимоги до українського меду». Також відбудеться конференція «Українське бджільництво. Виклики сучасності» та «круглий стіл» на тему «Захист бджіл».
Учасниками заходу стануть президент Спілки пасічників України Володимир Стретович, генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, представники Мінагрополітики,
проекту ЄС, галузевих об’єднань для пасічників iз
країн ЄС, Туреччини, Грузії та Канади, а також пасічники з усієї України. Місце проведення: Оздоровчий
комплекс «Карпати», вул. І. Петраша, 30, Яремче,
Івано-Франківська область. Реєстрація для ЗМІ за
посиланням: http://bit.ly/2y44OfS. За додатковою інформацією можна звертатися за телефонами: 067
463 4083, 050 443 8030. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Осінньо-польові
Станом на 6 жовтня, за інформацією Мінагрополітики, зібрано 5
мільйонів тонн кукурудзи з 1,2 мільйона гектарів. Це 26 відсотків площі, що
підлягає збиранню (4,5 млн. га). Середня врожайність зібраної кукурудзи — 42,2 центнера з гектара. Загалом цьогорічний врожай зернових та
зернобобових культур уже перевершив позначку 43 млн. тонн. Зібрано
76 відсотків площ із загальних 14,6
мільйона гектарів. Зокрема, гречки
зібрали 165 тисяч тонн (81% площ)
при врожайності 11,2 ц/га; проса —
73 тисяч тонн (89% площ) при врожайності 14,5 ц/га; соняшнику — 8,9
мільйона тонн (79% площ) при врожайності 19,1 ц/га; сої — 2,1 мільйона тонн (57% площ) при врожайності
18,1 ц/га. Цукрових буряків уже маємо 4,5 мільйона тонн (із 34% площ) за

врожайності 426 ц/га.
Паралельно аграрії підготували
7,6 мільйона гектарів площ під урожай наступного року (95% від прогнозованих). Посів озимих культур
на зерно проведено на 5 мільйонах
гектарів (69% від прогнозованих). У
тому числі: озимої пшениці та тритикале — 4,5 млн. га (74%), жита —
122 тис. га, (76%), ячменю — 335 тис.
га (36%), озимого ріпаку — 805 тис.
га (104% до прогнозованих).

Форвардні закупівлі
Державна продовольчо-зернова корпорація України презентувала осінню форвардну програму закупівель зернових майбутнього врожаю. Заплановані обсяги закупівлі
зернових у сільгоспвиробників будуть не менше 200 тисяч тонн озимої пшениці, 80 тисяч тонн озимо-

го ячменю та 15 тисяч тонн озимого жита. На авансування форварду
до кінця 2017 року товаровиробнику заплановано виділити понад 600
мільйонів гривень. Цьогорічний форвард розпочали раніше попереднього
року, і це надає аграріям можливість
завчасно подати заявки і підготувати пакет необхідних документів для
участі у програмі, що проходить у три
етапи. На першому етапі сільгоспвиробник подає до регіонального відділу ДПЗКУ заявку на участь, формує необхідний пакет документів та
укладає договір поставки безпосередньо у центральному офісі корпорації. Після підписання договору на
поточний рахунок сільгоспвиробника буде здійснено попередню оплату на суму 2010 гривень за одну тонну. Другий транш попередньої оплати
здійснюється в період початку весня-

ної вегетації озимини, і він становитиме 780 гривень за одну тонну. Остаточний розрахунок здійснюється після переоформлення зерна згідно з
умовами договору на ПАТ «ДПЗКУ».
Фінансування програми підтверджено стратегічним китайським партнером Товариства, компанією ССЕС, також Експортно-Імпортним банком Китаю. Мета її — своєчасна підтримка
сільгоспвиробника та гарантоване отримання зерна для його наступного
експорту згідно з наявними у ДПЗКУ
зобов’язаннями. Регіональні відділи
та філії ДПЗКУ вже готові приймати
заявки та документи від сільгоспвиробників на участь у програмі форвардних закупівель. Головний консультант щодо участі у форвардній
програмі — Наталія Головань, начальник відділу форвардних закупівель. Тел.: (044) 206-15-71. ■
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■ НА ЧАСІ

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Чай — теплий,
але не окріп!

Осіннє і виразкове...

Харчування восени має бути
збалансованим і максимально
корисним

Чому в міжсезоння часто загострюються захворювання шлунково-кишкового
тракту і як цьому зарадити
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Не тільки застудні недуги можуть
створити пастку для здоров’я восени.
У цей час помітно зростає кількість
тих, кому конче необхідно відвідати
фахівця-гастроентеролога: гастрити
та виразки шлунка даються взнаки.
Які причини осіннього загострення
шлунково-кишкових недуг? Як уникнути проблем і допомогти травній
системі безперебійно виконувати
свою основну функцію?

Їда на ходу — шлях до виразки

❙ Напої восени мають бути теплими і збагаченими
❙ вітамінами.
Мирослава КРУК
Восени організм потребує більш зваженого підбору раціону, ніж коли-небудь. Адже в
міжсезоння зменшується опірність організму,
зростає ймовірність підхопити вірусне захворювання. Отже, варто звертати більше уваги
на щоденне харчування. Воно має бути якомога природнішим, містити корисні мікроелементи.
«Усе, що засмічує їжу («покращувачі», «підсилювачі», транс-жири, цукор, додана фруктоза, всілякі додатки у солодких напоях, рум’яна
шкірочка при смаженні та грилі) — усе це підточує, руйнує резерви здоров’я», — каже столичний лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.
Їжа восени має включати широкий спектр незамінних компонентів (тобто таких, які не синтезуються в нашому організмі і без яких він дає
збої, і надходити вони мають з їжею): омега-3
жири (як рибного, так і рослинного походження), мононенасичені жири, які стійкі до окислення (авокадо, оливкова олія), незамінні амінокислоти (джерела білку мають бути різноманітними), водорозчинні вітаміни (продукти,
багаті вітаміном С та вітамінами групи В), а також жиророзчинний вітамін Д, фітонутрієнти
(кольорові пігменти ягід, листя, коренеплодів),
клітковина, пребіотики (цикорій, топінамбур,
банан, буряк, цибуля, часник).
У раціоні мають бути присутні всі макронутрієнти (тобто ті групи поживних речовин, яких
потрібно найбільше) — білки, жири та вуглеводи повинні бути найвищої харчової цінності,
без нездорових доповнень (консервантів, емульгаторів, підсилювачів смаку, наприклад, глутамату, транс-жирів, надмірного вмісту омега-6
жирів). Тобто, уникайте всього, чим засмічені
промислові ковбаси, паштети, майонези, «легкі» масла, готові солодощі.
Оксана Скиталінська наголошує, що продукти повинні мати низький глікемічний індекс та не допускати постійно високого інсуліну. Адже часті підйоми рівня інсуліну в крові
ведуть до інсулінорезистентності (нечутливості
тканин до інсуліну), і, як наслідок — до ризику
запалень, прискореного старіння, пошкоджень
внутрішніх стінок судин, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, багатьох видів раку (молочної залози, кишечнику, простати).
«Невисокий глікемічний індекс їжі, яку ми
споживаємо, має ще один позитивний бонус —
нам менше хочеться їсти і ми спокійно обходимося триразовим харчуванням», — зазначає
фахівець.
Також пані Оксана наголошує, що їжа восени обов’язково повинна містити вітамін Д.
Навіть найменший його дефіцит погіршує настрій, провокує депресію та безсоння, головні
болі, послаблює імунітет, викликає слабкість.
Тому яйця з рідким жовтком, жирна морська
риба, печінка тріски, трошки вершкового масла і додатковий прийом вітаміну Д з жовтня по
квітень має стати нормою.
І ще один важливий момент: тепла їжа та
напої. Чим ближче до температури тіла температура їжі, тим краще вона засвоюється, каже
лікар. Тому «перекоси» з напоями з льодом чи
чай з окропом жодної користі не дадуть.■

Лікарі пояснюють осіннє загострення шлунково-кишкових недуг,
зокрема, тим, що відбувається перехід від «літньої» їжі — більш легкої,
багатої вітамінами, на «зимову» —
важчу, наповнену вуглеводами. Тож
організм не встигає так швидко адаптуватися і перелаштуватися на інші
продукти. Осінь, крім того, — це початок навчального року, час повернення з відпусток, тож і проблема регулярного харчування виходить на
чільне місце.
Дієтологи нагадують, що сніданок — важливий момент у харчуванні: не забувайте про нього, поспішаючи зранку на роботу чи навчання. Чашечка кави не замінить повноцінного
ранкового прийому їжі. Неправильно сподіватися «надолужити» сніданок, коли з’явиться апетит, каже лікар-дієтолог Олег Швець. Тим паче
що людина, яка дає собі слово «поснідати, коли зголоднію», не завжди
дотримується обіцянки, адже робота
не передбачає вільного часу на трапези. Так виникає прямий шлях до гастриту чи виразки шлунка. «Сніданок
дуже важливий для здоров’я травної
системи, — наголошує лікар. — Його
не можна пропускати. Проте й інші
прийоми їжі не менш важливі. Харчуватися потрібно мінімум тричі на
день. Якщо ж їсти раз на добу, та ще
й на ходу, та ще й шкідливі продукти
(страви з фаст-фуду, жирні, смажені
продукти, запивати солодкими газованими напоями) — виразки чи гастриту не уникнути».

Алкоголь, куріння, майонез...
Синтетичні напої — солодкі, газовані, зафарбовані — дуже шкідливі
для шлунка. Те саме стосується звичайної газованої мінеральної води.
Лікарі не рекомендують вживати ці
напої взагалі — ні тим, хто дотримується спеціальної дієти, щоб вилікувати набуте захворювання, ні тим,
хто проблем зі шлунком не має. Найбільш шкідливі для травної системи гострі, жирні, смажені, копчені,
консервовані продукти. А також соуси — майонез, кетчуп. Нерідко загострення шлунково-кишкових хвороб викликають також звичайні —
свіжі і, здавалося б, корисні продукти. Скажімо, помідори. При виразці
шлунка лікарі категорично не радять
включати їх до меню, оскільки вони
містять оцтову кислоту. Варто уникати також винограду, кавунів, динь
— шлунку складно їх перетравлювати, тому тим, хто потерпає від гастриту та виразкової хвороби, вживати ці продукти слід обережно — потроху і нечасто. «Але саме наприкінці літа і восени, коли цих фруктів і
овочів удосталь, люди вирішують «вітамінізуватися» — і їдять їх у необмеженій кількості. Відтак і виразка,
і гастрит відразу дають про себе знати», — каже пан Олег.
До загострення шлунково-кишкових недуг, за словами фахівця, може

❙ Якщо докучає біль у шлунку, небезпечно гаяти час!
❙ Фото з сайта colady.ru.
призвести і брак вітаміну В12 або
нестача заліза в організмі. Сприяють
недузі також надмірне вживання алкоголю і куріння.
«І виразка, і гастрит часто виникають після прийому нестероїдних
протизапальних препаратів — їх зазвичай вживають при ГРВІ, захворюваннях суглобів. І навіть не здогадуються, що прийом таких засобів
може негативно позначитися на організмі. Такі ліки не можна вживати
без «прикриття» слизової оболонки
шлунка спеціальними препаратами,
— розповідає Валентина Черняхова,
лікар-гастроентеролог. — Відтак слизова оболонка запалюється, виникає
гастрит, ерозії чи й виразка. Розвиток недуги провокує також хелікобактерна інфекція, яка живе в організмі кожної людини. Але лише
дія негативних чинників сприяє загостренню шлунково-кишкових недуг: неякісне харчування, шкідливі
звички, прийом нестероїдних препаратів. Якщо цю інфекцію знаходять у
хворого, то необхідно здійснити антихелікобактерну терапію. Лікар призначить схему лікування з антибіотиків та інших препаратів».

Не чекайте, доки біль мине
Фахівці наголошують: щоб уникнути осіннього загострення шлунково-кишкових хвороб, часом достатньо оминути причини, які можуть
спровокувати такі неприємності.
Олег Швець радить дотримуватися
простої дієти — їсти варене або приготоване на пару.
— Відварна їжа — найкориснiша.
І, до речі, смачна. У ній зберігаються вітаміни (за умови, що варитимете недовго). Можна також запікати.
Це значно корисніше, ніж смажити, — пояснює лікар.— Обмежте або
взагалі відмовтеся від гострого, жирного, солоного. Під час загострення
шлунково-кишкових недуг така їжа
особливо небезпечна. Замість газованих синтетичних напоїв краще пити
компот із сухофруктів, зелений або
чорний (неміцний) чай.
Якщо ви змушені лікувати запалення чи ГРВІ нестероїдними препаратами, подбайте про спеціальні засоби, які захищатимуть шлунок від
подразнення. Це можуть бути аптечні ліки, але їх має призначити лікар.
Із народних засобів може придатися
насіння льону.
Насіння краще перемолоти у кавомолці і готувати з водою у співвід-

■ ДО РЕЧІ
Варіант меню в період загострення гастриту
Сніданок (7.30— 8.00). Вівсяна каша і неміцний чай iз молоком.
Другий сніданок (11. 30). Запечене яблуко,
неміцний чай чи натуральна кава з молоком.
Обід (14—14.30). Бульйон з фрикадельками, парова котлета із гречаною, рисовою кашею. Компот.
Вечеря (18.30—19). Овочеве пюре, свіжий
домашній сир із варенням або свіжими ягодами.
Незадовго до сну (21—21.30). Склянка нежирного кефіру чи йогурту, вівсяна каша і неміцний чай з молоком.

ношенні один до десяти: одна частина льону, десять частин води. Залити льон водою, поставити на вогонь
і дати прокипіти дві-три хвилини. Потім перелити у скляну баночку. Зберігати в холодильнику. Вживати суміш по чверті склянки тричі
на день за 30 хвилин до їди 10 днів.
Для попередження гастриту і виразки корисно пити настоянку кореня
дев’ясилу або калгану, який називають українським женьшенем.
Однак пам’ятайте: ані гастрит, ані
виразку чи ерозію самими народними
засобами не вилікуєш. При загостренні недуги, при болю необхідно звернутися до фахівця-гастроентеролога, який призначить адекватне лікування. Лікарі нагадують: небезпечно
чекати, доки біль мине, бо так можна лише нашкодити організму. Гастрити мають кепську тенденцію переростати у пухлини, поліпи, спершу
доброякісні, але можуть переродитися у злоякісні. Тому лікар призначає фіброскопію — обстеження, яке
дозволяє побачити слизову оболонку
шлунка та дванадцятипалої кишки,
зафіксувати гастрит, найменші виразки та ерозії. Фахівець має також
обстежити на хелікобактерну інфекцію. А потім, проаналізувавши результати всіх обстежень, зможе адекватно оцінити стан здоров’я пацієнта,
призначити ефективне лікування.
До фахівця важливо звернутися навіть тоді, коли біль минув після
першого прийому знеболювального
— і більше не повертається. Це не повинно заспокоїти людину. Якщо вже
є проблема, хронічний гастрит, виразка, то рецидиви (повторення) хвороби турбуватимуть і надалі. А жити
на знеболювальних препаратах небезпечно. Тож без комплексного обстеження і лікування під наглядом фахівця не обійтися.■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Дзвінка Матіяш: Матимете випробування
— але вони будуть посильні
Письменниця переповіла у книзі, як разом із чоловіком за 40 днів
подолала близько 900 км паломницького шляху
Марічка АЛЕКСЕВИЧ
спеціально для «України молодої»

пригода... Кожен має свій імпульс або
потребу.

Майже чотири роки знадобилось нині 38-річній письменниці Дзвінці Матіяш, щоб переосмислити свій паломницький досвід і передати
його іншим у вигляді книги. Восени 2013 року
письменниця разом iз чоловіком пройшла
Дорогою святого Якова. За 40 днів подружжя
пішки подолало близько 900 км.
Відвідали, зокрема, одну з найважливіших
католицьких святинь – кафедральний собор
у місті Сантьяґо-де-Компостела, де зберігаються мощі апостола Якова, небесного покровителя Іспанії, та мис Фіністерра, який у середньовіччі вважався краєм Землі. Яка вона,
Дорога святого Якова? Що готує для тих, хто
у неї вирушає?

«Мені особисто відкрилось те,
що Бог незбагненний»

«Було соромно скористатись послугою
пересилання багажу»
■ Дзвінко, перше запитання винятково спортивного характеру. Пройти 900 км
пішки за 40 днів, та ще й із наплічниками.
Це був виклик для вас?
— До того, як ми вирушили у цю дорогу, ми жодного разу не були на пішій прощі. Саме на прощі. Але ходіння пішки —
це моє хобі. Мій чоловік також дуже любить ходити пішки. Тобто це завжди була
частина життя — по три, п’ять, десять кілометрів на день.
Але якщо ви ходите щодня по кілька кілометрів без наплічника, це одне, а тут це
було навантаження ого-го! Тому що наплічник ви не можете викинути. Можна скористатись послугою пересилання багажу,
так старші люди робили, а нам було соромно. Якби хвороба, якби щось таке, що виходу нема, то так. А так — iти без наплічника
якось непристойно. Тому йшли з ним.
■ За скільки часу ви подолали цей
шлях?
— До Сантьяго ми прийшли за 34 дні.
Там два дні оглядали місто, а потім iще 3
дні — до океану, де закінчується Європейський континент, ми побували з чоловіком
на мисі Фіністерра. Усе разом виходить 40
днів.
■ За даними опитування, яке проводять
у місті Сантьяго, понад 45% людей, які вирушають у Дорогу святого Якова, роблять
це з релігійних мотивів, решта мають культурний та спортивний інтереси.
— А ще — ініціація в доросле життя,

■ Який інтерес переважав у тих, кого ви
зустрічали по дорозі?
— Це були люди, які відчували, що у
цьому є щось дуже серйозне. Дуже цінне. І
вони за цим iшли. А називати вони можуть
це культурою, релігією, спортом.
Розумієте, коли люди проходять Дорогу святого Якова, у них з’являється щось
таке, чого вони не знали. Так само і тоді,
коли вони прочитають книжку, вони дізнаються щось таке, про що вони не думають.
У нас усередині є дуже багато такого, чого
ми про себе не знаємо.
■ А у вас було щось таке, що ви не знали,
а Дорога святого Якова відкрила вам це?
— Мені особисто відкрилось те, що Бог
незбагненний. І що мої уявлення про Нього
дуже легко можна розвіяти. І це прекрасно. І я думаю, що ті уявлення, які у мене
про Нього сьогодні, Він, коли Йому буде
потрібно, розвіє також. Ти розумієш, що
всі люди, яких ти зустрічаєш на дорозі святого Якова, це зустрічі з Ним. І робиш висновки або не робиш висновків...
■ Як би ви описали загальний сукупний
образ тих людей, які йдуть Дорогою святого Якова?
— Часто це люди 45 і більше років,
мають кошти. Із Німеччини таких багато, Франції, Іспанії. Є люди, для яких це
ініціація у доросле життя, ми таких зустрічали. Дуже багато студентів iз Кореї. Тому
що у них якась письменниця пройшла цю
Дорогу, написала книгу, вони надихнулися і вирушили. Вони дуже заощаджували,
це було видно з того, що вони самі готували
собі їжу, не харчувались у барах, це були
люди, яким до 25.
У принципі, Дорогою святого Якова
йдуть ті, хто може дозволити собі це фінансово. Але молодь теж є, їм або батьки допомагають, або вони заощаджують, перебиваються якось.
Є і пенсіонери. Їх не так багато, але вони
є, і вони дуже зворушують. Тому що для
них це вже набагато більше зусиль. Іноді
трапляються цілі сім’ї, таких мало, але ми
їх бачили.
■ Згадайте, що ви відчували, коли
дійшли до Сантьяго і зрозуміли, що досяг-

❙ Дзвінка Матіяш.
❙ Фото з власного архіву.
ли своєї паломницької мети?
— Це справді було щось таке світле. У
соборі святого Якова, коли усі зустрічаються, усі одне одного вітають. Як вітають
з днем народження або із захистом дисертації. Усі обіймаються, і є відчуття того, що
ми дійсно це зробили. І ми вже не будемо
такими, як раніше, тому що ми це зробили. Нам вже самим не віриться, що це все
було, але воно було.

«Ми усі спраглі любові і прагнемо бути
потрібними комусь у цьому світі»
■ Ви у собі простежили чіткий розподіл
— я «до», я «під час» і я «після» паломництва?
— У мене було таке цікаве враження,
яке з’явилося вже, коли вийшла книжка,
— що ось тепер воно і почнеться. Я зробила те, що обіцяла, бо я пообіцяла собі написати книгу, і тепер мені цікаво, що ж воно
буде. Для мене самої це загадка.
Звісно, за 4 роки я змінилась, але це і
Майдан, і війна, і поїздки на Донбас, і спілкування з людьми звідти, було багато поїздок Україною за цей час. Я не знаю, що
буде далі, але ця книжка дійсно приводить
у життя нових людей.
■ До речі, про книжку. Вона побачила
світ майже через чотири роки після вашо-

го походу Дорогою святого Якова. Можна
припустити, що писалось нелегко.
— Я весь час відчувала і бажання повернутись, і бажання не писати, бо я не
можу описати все у повноті, так, як було,
і щоб вийшло і не сентиментально, і не
пафосно, я дуже багато викинула, тому
що мій чоловік читав і казав: «Оце не підходить». Я весь час мусила якісь свої уявлення про себе саму корегувати. Це було
дуже важко.
Я багато разів казала, що я, мабуть,
цю книжку не допишу, або якщо напишу, то не видам. Але у якийсь момент
усе повернулось так, що завершити книгу таки вдалося.
■ Позаду вже кілька презентацій «Дороги святого Якова» у різних містах України. З якою мотивацією люди найчастіше
приходять до вас на зустріч?
— Думаю, що більшість мотивацій є
особистими, і вони мені не відомі. Але ми
усі спраглі любові і прагнемо бути потрібними комусь у цьому світі. І на Дорозі Якова це відчуття з’являється.
З’являється розуміння, що наше життя
дуже цінне. І ми всі одне з одним дуже
пов’язані і, можливо, заради зв’язку ці
презентації і відбуваються. Щоб показати, що ми одне для одного — цінність. І
воно працює. Презентація — це якийсь
такий ніби святковий час. І вона дає
особливу наснагу на ще якийсь місяць
життя, це дуже відчувається.
■ Ми бачились із вами під час презентації у Львові. У кожного, хто підходив
до вас, щоб підписати книгу, ви запитували, чим він займається. Що вам дає ця
інформація?
— Я тоді знаю, що написати людині.
Я можу просто ставити автограф і написати: «Успіхів!», але, коли людина щось
розказує про себе, у мене вже з’являються
більш персоналізовані рядки. Тоді автограф має більший сенс. Я майже не роблю
подібних підписів.
■ Ваша порада людям, які, прочитавши вашу книгу, захочуть повторити ваш
шлях?
— Треба зібрати максимум інформації
про те, як спакувати наплічник, що взяти. Практична частина має бути зроблена
відмінно. І, звісно, треба реально оцінити
свій стан здоров’я.
Треба врахувати, що на день одна людина в середньому витрачає 20 євро. Тобто 800 євро за 40 днів, так було станом на
2013 рік. І це без квитків на літак. Узагалі, мабуть, це залежить від людини —
від можливостей, бажань і потреб.
■ А що б ви порадили стосовно морального налаштування?
— Просто повірте, що все буде добре.
Якщо ви ідете Дорогою Якова, ви матимете випробування, — але вони будуть вам
посильні. Будьте відкриті до того досвіду, що ви не знаєте, що буде ввечері. А що,
ми зараз це знаємо? У принципі, також не
дуже. Знаємо хіба, де будемо ночувати...■

■ ДО ДАТИ

Хто з віршами Луценка не мріяв, не кохав?
Автору пісні «Києве мій» виповнилося б 96 років
Анастасія МІЩЕНКО
«Дмитра Луценка вірші —
хто ж їх не читав, хто ж їх не слухав! Хто з ними в юності та зрілості літа, не жив з надією, не
мріяв, не кохав!» — такими рядками починається твір київського
композитора Олександра Юрова,
пісні «Пам’яті Дмитра Луценка». Ідея написання виникла ще
влітку 2010 року, коли він збирався вперше поїхати на батьківщину Дмитра Луценка — у село
Березова Рудка на Полтавщині
— на щорічний пісенний фестиваль «Осіннє золото», присвячений пам’яті Дмитра Омеляновича. Під впливом очікування зустрічі з місцями, де пройшло дитинство видатного поета, текст
було створено на одному диханні.
Олександр показав його Тамарі

Іванівні Луценко, вдові славетного поета-пісняра. Він їй сподобався. Далі постало питання про
створення відповідної мелодії.
Олександру Юрову належать пісні «Київський марш
«Києву з любов’ю, «Станція
«Хрещатик», «Київ-рок» та
інші. Проте написати музику
до пісні про автора слів улюбленого в народі «Києве мій» — то
була справа непроста і відповідальна. Олександр створив кілька варіантів мелодії, але жоден
з них не відповідав його задуму
про твір, який був би даниною
поваги і пам’яті Дмитру Луценку, на чиї слова понад 60 композиторів написали близько 300 пісень.
Невдовзі Олександр надовго поїхав по службових справах
до Єгипту, але думка про пісню

не залишала його. Мабуть, велике дійсно краще бачиться здалека. Нарешті Олександр зупинився на одному з варіантів мелодії,
який, на його думку, максимально повно мав виразити усю народну любов і вдячність Дмитру Луценку, котрий «…навчив життю
радіти у піснях».
Роботу над твором можна
було б вважати закінченою, якби
не фінальне завдання — визначити виконавця, який щиро і переконливо доніс би нову пісню до
людей. Численні спроби показали, що виконання пісні солістом
у супроводі інструментального
ансамблю не в повній мірі розкриває народну стилістику твору, його потужний «від землі»
настрій та звукову палітру.
Олександр Юров повернувся
до України і продовжував шука-

❙ Дмитро Луценко.
ти виконавця та форму подання
пісні, робили різні аранжування
для солістів, ансамблів тощо. Восени 2015 року на концерті в Національній філармонії з нагоди
94-ї річниці від дня народження

Дмитра Луценка його настільки
вразило майстерне, щире і яскраве виконання пісень на його вірші Українським народним хором імені Станіслава Павлюченка Київського національного університету культури і мистецтв,
що він відчув: ось той виконавець, якого він шукав майже 5
років! Невдовзі після того концерту Олександр зустрівся з художнім керівником і головним
диригентом хору — професором
Оленою Скопцовою, та звернувся з пропозицією включити до репертуару пісню «Пам’яті Дмитра Луценка» і виконати її наступного року, відзначаючи 95-річчя
автора пісень. Після цього зробили відмінне від раніше записаних
аранжування для повного хору
в супроводі ансамблю баяністів
та вивчили новий для хорового
колективу та солістів достатньо
складний твір. Майстерне аранжування пісні для хору зробив
Андрій Бондаренко, а потім почалися репетиції.
Прем’єра відбулася, як планували.
А 15 жовтня — чергова дата
пісняра Дмитра Луценка.■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
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1993 року в журналі «Сучасність» з’явився перший український бойовик
— «Я, зомбі» Леоніда
Кононовича. Реноме часопису було настільки
високим, що все, у ньому публіковане, набувало
чи не взірцевого статусу. Та й коло його читачів практично збігалося
з кількістю усіх тодішніх
поціновувачів нового вітчизняного письменства. В
цьому сенсі дебют Кононовича мав схвально-широкий розголос.
Але то була повітряна
популярність, без жодних
якорів у соціоринкових реаліях. Стартовий україноцентричний читач вийшов,
хай там як, із радянської
культури. Для нього література метрополії усе ще
залишалася мірилом — а
та література з цілком зрозумілих причин (традиція плюс величезний ринок збуту) розвивалася
динамічніше і швидко реагувала на незадоволений
читацький попит. Насамперед, у продукуванні детективних текстів, котрі у
беззаконних пострадянських координатах набували форми кримінального
бойовика.
Освічений український читач початку незалежності не цурався цих
книжок, бо зладжені вони
були якісно (та й першими номерами тодішнього
«російського бойовика»
були кияни-харків’яни —
Олег Приходько, Володимир Гриньков, Петро Катериничев, Світлана та
Андрій Клімови etc.). На
тлі того справжньо-конвеєрного розмаю повість
Л.Кононовича виглядала на енергійну декларацію про наміри повернути
жанр в українське лоно.
Але конфіґурація попиту-пропозиції склалася
не на користь популярних
жанрів. Дорослий україномовний читач насамперед
волів повернення із забуття
«літератури розстріляного
відродження» та леґалізації потужного еміґрантського письменства. А новий
читач незалежної країни
ще не встигнув стати українським і тому віддавав перевагу апробованому сусідському продукту.
Лише 2001-го, коли вітчизняні видавці нарешті дістали цивілізовані податкові
пільги, у них з’явився ресурс на експерименти поза
традиційним попитом.
Відтак, інкубаційний
період нової української
поп-літератури тривав ціле
десятиліття. Та на публічну поверхню тієї алхімії
піднялися хіба декілька
текстів: «Ласкаво просимо
в Щуроград» і «Діви ночі»
Юрія Винничука (обидві
— 1992 рік), Кононовичів
«Я, зомбі», «Шлюбні ігрища жаб» Андрія Кокотюхи (1996), «Дефіляда в
Москві» Василя Кожелянка (1997) та «Ключ» Василя Шкляра (1999). Усі ці
твори (окрім «Жаб») увів

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Упущена вигода,
або Передчасна пенсія детектива Оскара
до історії сучасного письменства редактор часопису «Сучасність» Ігор Римарук, котрий повсякчас
намагався злапати у повені рукописів «хоч би однісіньку вигадку золотоперу» (Діва Обида. — Л.:
Кальварія, 2002). Але один
журнал — навіть такий! —
нездатен відкрити жанровий шлюз цілій літературі.
Потрібен видавничий асортимент.
На початок 2000-х склалася сприятлива ситуація.
Російська версія бойовика
скотилася до ментовської
чорнухи, перетворилася на
пропагандистський кітч.
На противагу зійшла опозиційна зірка Б.Акуніна,
про котрого його відкривач, провідний рецензент
московської «Літературної газети» Лєв Пірогов висловився так: «Попытался
синтезировать философский камень — угодного читателю беллетриста, который может и «иронию»
соблюсти, и за «занимательность» подержаться». Концепція самого автора, на тоді заступника
головного редактора журналу «Иностранная литература» Грігорія Чхартішвілі, відомого також
як вправного перекладача з японської, виглядала
так: «Потихоньку складывается
нормальная
культурная ситуация...
Нормальная — значит,
соответствующая структуре общества... Это значит, что образовывается
средний класс, который
нуждается в своей собственной развлекательной
литературе... Мой проект
— это создание развлекательной литературы для
взыскательного читателя... Мой читатель — это
человек, умеющий радоваться жизни и умеющий
получать удовольствие не
только от фабулы, но и от
текста».
Те саме — вирощування книжок-гомункулусів
на межі високої і низької
прози — почали провадити й українські книгарі,
звільнені нарешті від кріпосної податкової залежності. Нещодавно створена Асоціація українських
письменників, очолювана І.Римаруком, зробила ставку на львівське видавництво «Кальварія»;
Володимир Даниленко заснував конкурс рукописів
популярної прози «Коронація слова»; брати Капранови оголосили премію
гостросюжетних творів
«Золотий Бабай». Саме
тут, у продюсерській аґенції «Зелений пес», 2000-го
виходить збірка Леоніда
Кононовича, де окрім «Я,
зомбі», опубліковано ще
дві повісті, написані в ей-

форії від резонансного першодруку семирічної давнини. І саме Кононович — з
усіх раніше згаданих піонерів україномовного масліту — найбільше улягав
Акуніському тренду.
Ходить не про імперську настанову фандорінського проекту, а
про подолання життєвої
анемії масового читача порубіжжя 2000-х. Тодішній український застій
— подієва недостатність,
іменована «стабільністю»,
— вимагала збуджувача
імунозахисної системи супроти тотальної брехні-колискової «незалежної» української влади. До того ж,
Л.Кононович першим в українському письменстві запропонував «стимулятор»
серіальної дії. Це добре
видно уже в першій книжці «Кінець світу призначено на завтра» (К.: Зелений
пес, 2000), яка уповні презентує його майстром, цілком готовим до будь-яких
конкурентних бойовищ
на теренах такого жанру,
як бойовик. Жанру справді «простого, як автомат
Калашникова». І водночас
жанру так само надійного і
ефективного.
У класичному бойовику
геть усе передбачуване —
як і у класичному китайському театрі масок. Якщо
автор володіє двома інструментальними азами жанру
— карколомністю сюжету
та безвідмовним головним
персонажем «без сумнівів і
ремінісценцій» — читацька увага йому гарантована. Але коли у книжці (чи
кінострічці) є тільки це
— матимемо лишень костоламний екшн категорії
Б. На екрані «калашниківську» простоту-пустоту ще здатні компенсувати
Шварценеггер, Сталлоне
чи Ван Дамм. У книжці ж
за «антиоксидант» може
правити тільки доза здорового гумору.
Кононович про цю
обов’язкову дозу пам’ятає
завжди. Часом навіть перебираючи міри, зісковзуючи у стьоб, прикол (як-от,
коли вірний пес рятує прикутого у підвалі головного
персонажа тим, що перегризає бікфордів шнур та
ще й виносить вибухівку
геть). Але ж згадаймо, як
такий самий надмір веселого кепкування з канонів
жанру забезпечив свого
часу шалений успіх стрічці
«Лимонадовий Джо».
Друге, чим бере читача
Кононович, — це вербально-візуальна упізнаваність
усього, що є в книжці: типажів, стилю спілкування, міської топографії,
звичних психологічних
аномалій: не було б у його
романах цього повсюдного побутового фаталізму

— залишився би самий неперетравний жах криміналізованого тогодення.
Чи таки сьогодення? Приміром, повість «Довга ніч
над Сунжею» писана за
п’ять років до публікації
підо впливом першої чеченської кампанії росіян.
Але — геть не старіє і після
другої війни. Якби видавці
не проставили наприкінці
рік написання, ніхто й не
усумнівся би, що історію
навіяла сучасна кавказька
«музика».
Взагалі-то тексти, просякнуті детективним консервантом, не псуються
дуже довго. На стратегічних літературних складах
досі зберігаються композиції майже сторічної витримки, цілком придатні
до смакування. Твердий
приклад — збірка «Постріл на сходах. Детектив
20-х років» (К.: Темпора, 2016), що на торішній
«Книжці року» стала лауреатом серед хрестоматійних видань. Виглядає, що
термін придатності Кононовичевих бойовиків так
само поважний. На початку 2000-х ним написано
десяток «серій» з приватним детективом Оскаром
в головній ролі. Це було,
мов коробка асорті, — незчуєшся, як лишилася
одна цукерка.
Так і в мене залишилася з того часу одна непрочитана книжка: «Мертва
грамота» (Л.: Кальварія,
2001). Відтоді, як 2003-го
Л.Кононович демонстративно перестав писати бойовики, — вважав це його
«кар’єрною» помилкою.
Тож цікаво було пересвідчитися: чи за п’ятнадцять
років не потьмянів колиш-

ній блиск; чи міг би наш
автор сьогодні конкурувати на вже добряче окученому полі політичного екшену?
Звісно, текст помережений ознаками повсякдення «бурхливих 90-х».
Але ж той антураж нині
став трендом — принаймні у нонфікшені (однойменна серія київського видавництва «Темпора», що
виходить із 2014-го). Решта — так само популярні, особливо в теперішньому кіні, бійцівські танці зі
смакуванням смертоносних дрібниць.
Кононовичів
Оскар
чимось нагадує Ніколаса
Кейджа в його кіноперсонажах-поліцейських, що
нехтують законом заради
справедливості (принагідно можна згадати й Висоцького-Жеглова). Чимось
Оскар схожий і на «Гладіатора» Рідлі Скотта. Але
то все з’явилося набагато пізніше за книжкову
серію «Тартар» (назва детективної аґенції) Леоніда
Кононовича. До речі, саме
тоді, як у нього вже вийшло кілька книжок з головним персонажем другого
плану — псом Більбонським, — знімали перші
сезони досі популярного
австрійського телесеріалу
«Комісар Рекс». А на вітчизняному ТБ подібний дует (оперативник+пес) постав лише 2015-го. «Пес»
від ICTV — якісний продукт, але «Тартар» нічим
йому не поступається, і
готовий був до екранізації за п’ятнадцять років
до того. Ще 2000-го газета «Книжник-review» писала: «Переглядаєш російські кінострічки «Брат»

і «Брат-2» — і давить несамовита чорна «жаба»...
бо романи Л.Кононовича —
це саме ті твори, за якими
просто ґвалт (!) як необхідно писати кіносценарії
і продукувати фільми».
Мовою бізнесу це зветься «упущена вигода».
Інша річ, що тодішнє українське кіновиробництво
не було готове до такого
проекту. Шкода. Коли бачимо у «Мертвій грамоті»
емоційну реакцію одного з київських бандитів на
діаспорних українських
мафіозі з Америки, котрі
також рухають сюжетом
(«нью-йоркський ґанґстер! Та вони найбільш дурні ґанґстери з-поміж усіх
ґанґстерів на світі»), —
усвідомлюєш, що мали
би вже свій «Бійцівський
клуб».
Можна навіть сказати,
що сьогоднішнє прочитання тодішніх політбойовиків Л.Кононовича додає
розуміння нинішньої ситуації. Приміром, він першим звернув увагу на психотип «донєцкіх» — тих,
«хто ненавидить усе, що
виходить за рамки». Ще
один незвичний для нової (тоді) української літератури персонаж — людина війни, доброволець,
для якого «війна — це наркотик». Наприкінці 90х про українських легіонерів писав хіба Дмитро
Корчинський, але то були
спогади (Війна у натовпі.
— К.: Амадей, 1999). Кононовичів детектив Оскар,
що побував у гарячих точках світу як дієвець, аналізує свій досвід у збройних
конфліктах: «Зникають
всі ілюзії, на життя починаєш дивитися дуже
тверезо й праґматично...
Зокрема, більше не чекаєш
од нього дарунків, що вже
непогано!». Фактично, це
діагноз прозріння, що настає лишень тепер, після
«дивних» постмайданних
трансформацій «нової»
влади. Подібне прозріння
— хіба провокативно форматоване — знаходимо і у
Д.Корчинського: «Насолоджуйтесь війною — мир
буде жахливим».
Єдине, в чому Леонід
Кононович помилився, —
незалежний український
криміналітет не став конкурентом державі. Сама
держава криміналізувалася і потреба у таких потужних фірмах, як описаний
ним «Тартар», відпала.
Міліція стала «Тартаром».
Акціонерним товариством
держслужбовців першого
рангу. Дмитро Корчинський виявився прозорливішим: «Сенс того, що
відбувається, — це приватизація держави, приватизація політики, приватизація війни». Тоді
це була футурологія, тепер ми стали очевидцями.
Хтозна, чи не протверезіли б ми раніше, якби автор
не позбавив свого Оскара
подальшого літературного життя?
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ТРАДИЦІЇ

На Покрову і жінка здорова!
І може пекти, варити і фарширувати
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Чого тільки народ не придумає на свої найбільші свята! Тут і прикмети, і повір’я, і прислів’я,
і приказки! І, звісно, завершення певного циклу городніх чи інших робіт, підготовка оселі,
а особливо — святкового столу. Люблю Покрову, як і всі ми, православні, за гори врожаю,
який уже навіть по поличках і погребах дбайливо розкладений, за сонливу природу і свіжі
заморозки, за те, що чомусь особливо приємно у цей час думати про весну. А ще — що
в селах білять хати, спалюють бадилля на городах, дівчата готуються до весіль — хто як
щаслива наречена, хто — як весільна дружка, а хто — як подружка, яка точно впіймає
весільний букет. Або просто гостя, яка скуштує смачних наїдків, бо вже скінчився піст,
господарі подбали про багаті столи, бо на Покрову так має бути!
Покрова — одне з найбільших християнських свят, входить у 12 основних і найшанованіших. Свято Покрови нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за
людський рід і є храмовим святом багатьох міст і сіл України. А ще це День українського
козацтва і День захисника України. Тому є що святкувати і відзначати, і саме тому багатий
стіл має бути на Покрову не лише на весіллі. Ще з давніх-давен наші предки збиралися
в цей день цілими толоками і приносили на спільний стіл усе, хто чим був багатий. У хід
ішли м’ясні страви — ковбаси, буженина, солонина, печеня, голубці, багато страв iз капусти, загалом овочевих, пиріжки, вареники, киселі.

Ви собі як знаєте, а м’ясо
має бути!
Так казала наша бабуся, коли її внучки натякали на те, що так багато готувати не варто, бо як це
все з’їсти? М’ясо усе одно
запікалося, крутилося в
ковбаси, рулети і просто
шматочками, царювало в
печені і в млинцях та пиріжках.
Ну, ми і здавалися. Як
не покуштувати чималенький шмат ніжного запеченого духмяного свинячого ошийка, замаринованого заздалегідь у різних секретних
спеціях і травах?
Секретними спеціями і
травами, як потім виявилося, були розмарин, кмин,
різні перці, чебрець, ялівець, м’ята. Ще треба були
мед, гірчиця, сіль, часник.
Трави і спеції беруться не
всі відразу, а за бажанням
господині, приблизно в таких пропорціях: м’яса —
2 кг, гірчиці й меду — по
столовій ложці, часнику
— зубців 6, столова ложка
без гірки солі.
Часник
пропустити
крізь прес і змішати зі спеціями, медом та гірчицею.
Замаринувати м’ясо на
ніч, але можна і на кілька
годин, воно дивним чином
встигає просочитися всім,
що для нього приготували, швидко. Потiм злегка обсмажити шматок на
пательні, розтопивши там
ложку смальцю. Ну і нарешті перекласти шматок у
форму для запікання, долити склянку води і поставити в духовку на півтори години при температурі 180
градусів. Час від часу м’ясо
треба перевертати і поливати тією ж водою. Потiм
вимкнути духовку, дати
йому ще хвилин десять там
потомитися, а далі — подавати до святкового столу.
Щодо шинки — її рецептів багато, і, напевне, готувала її кожна господиня.
Це — до того, що на свято
вона — також бажана страва на нашому столі. Хто ще
не встиг виробити власний
рецепт запеченого м’ясця,
спробуйте цей — готується
просто, а м’ясо хоч відразу і
називай «святкове».
Потрібно 1 кг свинячого окосту, 5 зубчиків часнику, 10 горошин чорного
перцю, 3 лавровi листки,
щіпка мускатного горіха,

щіпка сушеного базиліку, сіль.
Горошини чорного перцю злегка потовкти у ступці. Лаврове листя подрібнити, змішати з мускатним
горіхом, базиліком, сіллю і перцем. М’ясо обсипати з усіх боків підготовленою сумішшю. Часник почистити, зубчики розрізати уздовж на 3-4 частини.
Зробити глибокі надрізи
по всій поверхні м’яса і нашпигувати його часником.
Загорнути м’ясо у фольгу і
покласти в холодильник
на добу. Потiм перекласти
у форму і запікати в цій же
фользі годину при температурі 200 градусів. Подавати охолодженим.

Гарячi страви
Ну з холодними стравами розібралися, тепер — до
гарячих. Можна, як і наші
бабусі, приготувати печеню, бабусі знали, що любили козаки, маємо знати
і вміти ми. До того ж це також надзвичайно смачно.
Приміром, печеня в банячках iз кришечкою з тіста. Тісто приготувати — хвилинна справа. Вийде тоненька
ззовні і пухка зсередини
рум’яна хрумка кришечка, яку їсти — суцільна насолода. А в банячку ж іще
печеня!
Для двох порційних банячків потрібно 300 г свинини, 200 г печериць, 3
картоплини, цибулина,
сіль і спеції.
Для тіста: 300 г борошна, 180 мл води (теплої),
по 0,5 чайної ложки солі і
цукру, 0,5 столової ложки
сухих дріжджів.
Тісто замісити і залишити у теплому місці, щоб
зійшло. Картоплю почистити і нарізати невеликими шматочками, обсмажити на олії майже до готовності. М’ясо нарізати
невеликими шматочками
й обсмажити в невеликій
кількості олії, трохи посолити і поперчити. Печериці порізати і додати в банячки, до них — обсмажене м’ясо. Потiм — обсмажені цибулю та картоплю.
Залити все водою (трохи
більше половини горщика), посолити і поперчити.
З тіста виліпити кришечки для горщиків. Поставити в розігріту до 200
градусів духовку і запіка-

ти до рум’яної кришечки
(приблизно півгодини).
Ще не завадило б телятину приготувати, — знаю,
приблизно так би сказала
бабуся. На свято м’яса багато не буває, і треба, щоб
воно було на різні смаки.
Все-таки дух суперництва
серед наших господинь існував iз давніх-давен: а що
скаже сваха, що в мене не
було, приміром, яловичини? Їй же-бо свинини не
можна...
Це я згадала принагідно історію з власного святкування. А сваха тоді таки
прийшла, сіла біля мене,
погомоніли, поскаржилася, що здоров’я вимагає
дієти, і так, ніби непомітно і ненав’язливо, спустошила тарілку буженини зі
свинини, що я, як кажуть,
і оком не втигла клiпнути. Хоча в гостях, напевне, можна. Бо звідки пішла приказка, що на халяву
й оцет солодкий?..
Отож печеня з телятини.
Надзвичайно ніжне м’ясне
творіння, мушу визнати.
Я би дуже рекомендувала
спробувати — без смаження (лише цибуля), нежирна, соковита.
Телятину (1 кг) почистити від плівок, порізати
на шматки і додати терті
корені петрушки, селери,
моркви. Дрібно посічену
цибулю злегка обсмажити
на вершковому маслі і додати у м’ясо. Додати 200 г
сметани, півсклянки води,
спеції та сіль і тушкувати,
аж поки телятина не буде
готова. З картоплею чи з
гречкою — ніякого козака
і за вуха не відірвеш!

Козацька риба
Всю рибу можна назвати козацькою — любили її
вони. І наші сучасні захисники люблять, особливо

❙ І пироги, і риба.

коли смачно приготувати.
Короп iз яблуками кожному вдасться смачно, не сумнівайтеся!
На 2 кг коропа потрібно
4 яблука, 4 зубчики часнику, 25 г коньяку, 3 столові
ложки картопляного крохмалю, сіль і перець за смаком.
Рибу почистити і помити. Зробити глибокі надрізи впоперек, посолити, поперчити, потім замочити в
крохмалі, розведеному водою, далі обваляти в сухому крохмалі й обсмажити в
гарячій олії до готовності.
Яблука
подрібнити,
злегка присипати цукром,
додати дрібно посічений
часник, добре нагріти на
пательні з вершковим маслом, влити коньяк, довести
до кипіння й зняти з вогню.
Рибу викласти в форму,
зверху викласти яблучну
масу, накрити кришкою й
потушкувати в духовці 5-7
хвилин. Прикрасити кропом і петрушкою.

Кров’янка-панянка
Я так назвала рецепт
смачнющої
кров’янки,
який підгледіла в Юлі Укропчик. Вона пише, що балувана кров’янкою з одеського «Привозу», а там вона
винятково без крупи!
Без крупи — цікаво, бо
ми звикли до такої ковбаси
з рисом чи гречкою, отож і
хочеться спробувати. За рецептом Юлії, потрібно:
1,5 л свинячої крові,
700 г підчеревини, свинячий язик — грамів 300,
300-400 г свинячої печінки, 200-250 г свинячої шкіри, 2 великi цибулини, велика головка часнику.
Відварити язик і шкіру до готовності. Поки вариться, порізати кубиками
м’ясо підчеревини (сало зрізати), сиру печінку. Проці-

дити кров у глибоку миску.
Зрізане з підчеревини сало
нарізати кубиками, обсмажити, додати цибулю, порізану великими шматками,
обсмажити до золотистого
кольору.
Пропустити
через
м’ясорубку смажене з цибулею сало, згустки крові,
часник, варену шкуру. Зняти з язика шкірку і порізати м’ясо кубиками. Змішати все разом, додати проціджену кров.
Тепер спеції. На цю
кількість потрібні приблизно столова ложка солі,
пів чайної ложки чорного меленого перцю, щіпка
мускатного горіха, гіркого
червоного перцю, коріандр
у зернах — чайна ложка
(потовкти, щоб не було занадто дрібно). Обов’язково
50 мл коньяку або горілки. Прянощі, звичайно,
можна інші, але фарш треба куштувати. Добре підготовлені кишки зав’язати з
одного кінця, вставити обрізану пластикову пляшку, шийкою усередину
кишки (чи лійку з широким горлом).
Кишку наливати нещільно. Кінці зав’язувати
добре. Ковбасу часто потикати голкою.
У двох широких каструлях довести до кипіння
воду. Як тільки з’являться
першi бульбашки, опустити ковбасу і відразу ж зменшити вогонь — ковбаса не
повинна кипіти, інакше
може луснути. Варити 1520 хвилин.
Вийняти з окропу, дати
охолонути. На цьому етапі частину ковбаси можна
покластi до морозильної
камери.
Те кільце, що плануєте
спробувати, добре змастити
вершковим маслом і запекти на 220 градусах хвилин
20-25 до золотистої шкірочки. Ковбаса смачна холодною з наступного дня.

Пироги — смачні
символи свята
І знаєте що: скільки б
тортів і пляцків ми вміли
пекти, а не вміємо пекти українських пирогів — і це величезний мінус господині.
Пироги треба вміти пекти
автоматично і неперевершено. Неперевершеність
наступає дуже швидко,
варто раз спробувати. Тісто

любить старанні руки.
Отож беремо 550 г борошна, одне яйце й один
жовток, 300 мл теплого молока, приблизно 42 г дріжджів, 120 г маргарину (розтопленого), 5 столових ложок цукру, дрібку солі,
ванілін і 2 жовтки для змащування.
У велику посудину насипаємо борошно. У молоко додаємо дві столові ложки цукру, а потім дріжджі.
По стінці посудини вливаємо в борошно молоко таким
чином, щоб воно залишалося на поверхні борошна,
потiм старанно змішуємо.
Накриваємо рушником і залишаємо в теплі приблизно
на 15 хвилин. Опiсля додаємо в тісто інші інгредієнти
і вимішуємо, знову накриваємо рушником і ставимо
в тепло на півгодини.
Поки тісто підходить,
можна зробити начинку.
100 г маку і 60 г цукру
і мелемо в блендері. Потім
кип’ятимо 180 мл молока
і додаємо його в мак. Коли
молоко знову закипить, додаємо дві столові ложки
манки. Суміш варимо п’ять
хвилин, помішуючи, потім
вимикаємо і даємо охолонути.
Коли тісто буде готове,
потрібно ще раз його вимішати і почекати хвилин
10-15, а потім починати ліпити пиріжки. Готові пиріжки змащуємо жовтком і
залишаємо постояти десять
хвилин. Після цього ставимо їх у духовку з температурою 210 градусів хвилин на
п’ятнадцять. Буде видно і
чути, коли вони спечуться!
У кого вродила морква,
спечіть розкішний морквяний
торт! Ірина Броновська з Івано-Франківська ділиться
чудовим рецептом осінньої
святкової випічки. Тісто:
борошно — 320 г, цукор —
200 г, морква — 200 г, яйця
— 4 шт., олія — 250 мл, розпушувач (порошок до печива) — 1 ч. л., кориця — 0,5
ч. л., сіль — дрібка, родзинки — 100 г (1 кулак), грецькі горішки — 100 г (1 кулак).
Крем: сир домашній
— 300 г, сметана — 200 г,
цедра з половини лимона,
цукор.
Яйця збити з цукром
до білого, влити олію, ще
трішки збити. Всипати борошно з розпушувачем, корицею, сіллю. Перемішати. Додати натерту моркву, родзинки, горіхи (підсушені в мікрохвильовці 2
хвилини і порізані ножем
надрібно). Форму застелити пергаментом, вилити
тісто, пекти 50 хвилин при
180 градусах.
Для крему перебити сир
на блендері, додати сметану, цукор, цедру.
З коржа спочатку зрізати верх і перебити на
крихти. А сам корж поділити на 2 коржі. Перемастити кремом усередині і
ззовні весь торт, присипати крихтами.
Смаку моркви зовсім не
відчувається, а тільки смак
горішків, лимончика, кориці. Виходить досить простий тортик і водночас несподівано смачненький. Та
й щось новеньке таке для
рідних.
Приємно рідним влаштувати справжнє свято!
Смачного! ■
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СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

«Що таке хороші футболісти з ім’ям, які представляють «Реал»,
«Барселону», «Ювентус»? Вони стримали натиск у першому таймі,
а у нас не вистачило потужності. А в потрібний момент вони підняли темп
і запезпечили своїй команді необхідний результат».

■ ЗБІРНА

Коли станемо майстровитішими
Українські футболісти
програли своє
місце в «плейоф» планетарної
кваліфікації команді
Хорватії
Григорій ХАТА

Національна збірна України не
змогла подарувати вболівальникам надію на продовження
боротьби за путівку на «мундіаль»-2018, хоча близько 70
тисяч глядачів, заповнюючи в
понеділок трибуни НСК «Олімпійський», сподівалися на позитивний підсумок двобою
підопічних Андрія Шевченка з
грізною збірною Хорватії.

Проблемні перестановки
У матчі проти «картатих», в
якому вирішувалося ім’я учасника «плей-оф» кваліфікації
від групи «І», наставник «синьо-жовтих» демонстрував результати своєї 1,5-річної роботи
біля керма першої футбольної
команди країни. Слід визнати,
підсумки його роботи справили
вельми неоднозначне враження, адже мільйони фанатів очікували побачити від збірної України в її доленосному поєдинку значно більше.
Проте вийшло так, що протиставити «картатим» наші
збірники, за великим рахунком, нічого не змогли й припинили боротьбу за перепустку
на російський ЧС, для чого нашій збірній була потрібна лише
перемога. «У збірній Хорватії
виконавці значно вищого класу», — пояснив причину невдачі Шевченко, наголосивши, що для здобуття потрібного результату його підопічним
не вистачило майстерності та
досвіду.
З одного боку, футболістів
калібру Маріо Манджукича, котрий виступає за «Ювентус», та Луки Модрича з «Реалу» в нашій збірній немає. Але в
розпорядженні Шевченка була
команда з 11 футболістів, яка,
щоправда, не змогла в найвідповідальніший момент витиснути свій максимум. Більше
того, екстрено вмонтовуючи в
основу «синьо-жовтих» натуралізованого бразильця Марлоса, тренерський штаб української команди розбалансував
і до того не надто відлагоджений механізм. А от екстрена
заміна головного тренера збірну Хорватії тільки збадьорила.
«Українські футболісти нас нічим не здивували», — зазначив
новий наставник «картатих»
Златко Далич.
Бажання виставити на гру
проти Хорватії всіх найкращих
— наявних в обоймі — футболістів зіграло з Шевченком
злий жарт, адже на догоду обставинам він відправив на позицію нападника Андрія Ярмоленка, котрий опинився, умовно кажучи, не в своїй стихії,
позбавивши українську команду одного з головних козирів.
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❙ Євген Коноплянка — один з небагатьох у збірній України, хто загрожував воротам хорватської збірної.

прохідній двійці групи «І», нашій команді потрібно було бодай раз перемогти конкурентів.
Утім ні Ісландію, ні Хорватію
здолати не вдалося. Загалом, у
поєдинках з цими суперниками підопічні Шевченка здобули
лише одне очко, що закономірно й відбилося на підсумковому місці нашої команди в групі
«І». Зрештою, говорити про
повний провал команди Шевченка у відборі на ЧС-2018 також не доводиться. Третій підсумковий результат у доволі
непростій «пульці» має доволі
закономірний характер..
У рейтингу ФІФА наша збірна наразі посідає 24-те місце. А
це у будь-якому разі нижче, ніж
Ісландія та Хорватія, котрим і
програли відбір на «мундіаль»2018 наші футболісти. Хорвати
напередодні київського двобою
перебувавали на 18-й сходинці,
ісландці були 22-ми. Тож, якто кажуть, усе по ділу. От тільки трохи вищим за рейтингом
хорватам за місце в фінальній
частині ЧС-2018 доведеться зіграти ще в «плей-оф» кваліфікації, напряму ж на російський
«мундіаль» пробилися скромні
ісландці, котрі після сенсаційно успішного виступу на Євро2016 й надалі не припиняють
дивувати.
Що ж стосується тренерського майбутнього Шевченка, то подальша доля молодого тренера, якого після
провалу в ролі асистента Ми-

■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група І. 10-й тур. Ісландія — Косово —
2:0, Фінляндія — Туреччина — 2:2.
Україна — Хорватія — 0:2
Голи: Крамарич, 62, 70
Україна: П’ятов, Матвієнко, Ракицький, Хачеріді, Караваєв, Степаненко, Ротань
(Сидорчук, 69), Гармаш (Коваленко, 66), Коноплянка, Марлос (Бесєдін, 78), Ярмоленко.
Хорватія: Субашич, Врсалько (Пиварич, 86), Ловрен, Мітрович, Віда, Ракитич,
Бадель, Крамарич (Пашалич, 88), Модрич, Перішич, Манджукич (Рог, 90).
Попередження: Степаненко, 60; Ротань, 64 (обидва — Україна).
Суддя: Брих (Німеччина).
Київ. НСК «Олімпійський», 69 тисяч глядачів.
Підсумкове становище: Ісландія — 22, Хорватія — 20, Україна — 17, Туреччина — 15, Фінляндія — 9, Косово — 1.
***
Група D. Сербія — Грузія — 1:0, Уельс — Ірландія — 0:1, Молдова — Австрія — 0:1.
Підсумкове становище: Сербія — 21, Ірландія — 19, Уельс — 17, Австрія —
15, Грузія — 5, Молдова — 2.
Група G. Ізраїль — Іспанія — 0:1, Албанія — Італія — 0:1, Македонія —
Ліхтенштейн — 4:0.
Підсумкове становище: Іспанія — 28, Італія — 23, Албанія — 13, Ізраїль —
12, Македонія — 11, Ліхтенштейн — 0.

❙ Зігравши на «не своїй» позиції нижче своїх можливостей,
❙ після гри проти «картатих» Андрій Ярмоленко перебував у розпачі.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Відверто чужим на «матчі життя» виглядав і новобранець «синьо-жовтих» Марлос.
Що дивного, адже раніше, окрім Степаненка, в атакувальних маневрах ні з ким із партнерів — Ротанем, Гармашем,
Ярмоленком та Коноплянкою
— він не практикувався.
«Нам не вистачило форварда, а це не позиція Ярмоленка»,
— наголосив напарник Андрія
по бундеслізі — Коноплянка.
По суті, лише останній своїми
активними діями методично таранив хорватський захист. Утім
один Євген виявився в полі не
воїн.
«У нас були проблеми на окремих позиціях, тож довелося переставляти гравців», —

відзвітував Шевченко про свої
спірні кадрові рішення. Хоча до
поразки хорватам призвела не
тільки беззуба гра українських
футболістів у нападі. Як відзначив Степаненко, два м’ячі у воротах П’ятова опинилися після
дитячих помилок у захисті. «У
другому таймі ми почали частіше помилятися, а суперник
став вигравати більше боротьби. Футболісти втратили свої
позиції, через що й були пропущені м’ячі», — констатував
очільник «синьо-жовтих».

Треті зайві
За великим рахунком, усе
так і було. Аби виграти один
окремий матч у майстровитiших i досвідченiших хорватів,

нашим збірникам потрібно
було продемонструвати безмежну віддачу, для чого, зрозуміло, необхідні максимальні кондиції. Утім укотре завважуємо, що на два поспіль важливі матчі, котрі грали через
два дні на третій, сил та енергії
нашим футболістам, особливо
лідерам команди — Ярмоленку
та Коноплянці — не вистачає.
Вигризати перемогу проти Косова в Албанії «синьо-жовтим»
довелося під проливним дощем на важкому полі. Тож на
другий тайм поєдинку з Хорватією, котрий довелося грати на третій день після матчу
з косоварами, резервів просто
не залишилося, й наша команда, кажучи боксерською термінологією, в ключовий момент
просто «попливла». Увімкнувши з перших хвилин поєдинку
високий пресинг, хорвати просто не дали супернику шансів на
успіх.
Щоб конкурувати за місце в

хайла Фоменка на Євро-2016
тепер спіткала невдача й у самостійному плаванні на шляху до «мундіалю»-2018, наразі не дуже зрозуміла. Від самого початку його приходу до
керма збірної йшлося про два
відбіркові цикли — ЧС-2018
та ЧЄ-2020. Похід на російський «мундіаль» абсолютно
провальним назвати не можна. Але чергова невдача може
підкосити амбіції Шевченка.
Зрештою, вирішальним у тренерському питанні все ж буде
позиція керівництва національної федерації. Сам Шевченко каже, що в разі продовження співпраці зі збірною
України його філософія не зміниться: до національної команди він викликатиме лише
достойних рівня збірної виконавців. Запрошуватимуть i молодих та перспективних футболістiв. При цьому спеціально натуралізовувати гравців
ніхто не буде. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Мозаїка жіночих доль

Прима Театру імені Франка Людмила
Смородіна — про життєве кредо
за Сервантесом та роботу у прем’єрах
режисерів Станіслава Мойсеєва
та Юрія Одинокого

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ЖОВТНЯ 2017

■ КРАСА І СИЛА

Зробіть мені, як у Меган
Актриса Меган Фокс та футболіст Девід Бекхем
очолили рейтинг ідеальних облич
Хто з нас не хоче бути вродливим
і пристрасним, щоб від одного погляду в протилежної статі завмирали
серця? Особливо нині, коли за кількість лайків в Instagram розгоряються справжні неоголошені війни. А на
війні будь-які засоби годяться. І ніж
пластичного хірурга — один із головних.
Саме тому лондонський Центр естетичної і пластичної хірургії доктора Джуліана де Сільва щороку складає рейтинги найбажаніших форм облич, які «замовляють» його клієнти.
В опитуванні взяли участь 1000 пацієнтів пластичних хірургів по всій
Британії. Цього року список очолила зірка фільмів «Трансформери» та
«Підлітки-мутанти» Меган Фокс. Її
діамантовидну форму обличчя вважає ідеальною переважна більшість
жінок, які звертаються до хірургів по
допомогу.
Донедавна цей рейтинг очолювала
Анджеліна Джолі, але тепер вона перемістилася на четверте місце. Другою у списку йде Ріанна, в якої кругле обличчя, а третю позицію посідає

серцевидне обличчя Скарлетт Йоганссон та Різ Візерспун. Із чоловічих типів безперечним фаворитом є квадратне підборіддя Девіда Бекхема.
А от улюблениця британців
герцогиня Кембріджська Кейт
Мідлтон із її широким обличчям та округлими щоками опинилася у списку найбільш небажаних облич. «Такі щоки мило
виглядають на дітях, а не на дорослих, тому, якщо пацієнт вважає, що це псує його вигляд, ми
можемо допомогти йому», —
оптимістично пообіцяв доктор де Сільва.
Найцікавіше, що
краса
фаворитки
рейтингу Меган
Фокс є не стільки
від природи, скільки результатом роботи тих-таки косметичних хірургів. Але,
може, на те й розраховує доктор де Сільва,
коментуючи свій рейтинг. Бо яка реклама може бути
кращою? ■
Меган Фокс.

❙

■ ПЕРЕГОНИ

«Я ж тебе, милая...»
У США відбувся традиційний чемпіонат із носіння дружин
Ната НЕТУДИХАТА
Хто з чоловіків до одруження не обіцяв усе життя носити
своїх половинок на руках? Однак після одруження ці обіцянки частенько забуваються, на
що знаходиться сотня відмазок:
і часу немає, і дружина поважчала, і сили вже не ті, та й навіщо,
коли й так одружені? А для того,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №122

щоб тримати чоловіків у формі і
подавати приклад іншим, у світі
існують різноманітні чемпіонати
з носіння дружин.
Зазвичай участь у ньому
дозволяють брати лише одруженим парам, хоча в окремих
випадках можна взяти «дружину напрокат». Щодо дружин теж існують певні вимоги:
вони мають бути не молодшi 17

років і важити не менше 50 кг.
Із такою ношею учасники змагань мають на швидкість подолати смугу перешкод, до якої
входять бар’єри з колод, смуга
піску та басейн iз водою чи багнюкою. Останнє чи не найважче, бо чоловіки зазвичай тримають дружин на спині вниз головою, і тим доводиться добряче
викручуватися, щоб не нахлеб-

татися тієї ж води чи багнюки.
Світовий чемпіонат із
носіння дружин зазвичай проходить у Фінляндії — в останньому з них узяли участь майже 50 пар із 12 країн світу. За
правилами, переможець отримує стільки пива, скільки важить дружина. Подібні змагання існують і в Британії та США.
На останньому з них, що
відбувся днями, перемогу
святкувала пара з Вірджинії.
Крім 12 ящиків пива, в нагороду вони отримали ще й чек на
630 доларів. Але що цей приз
у порівнянні з тріумфом, коли
ти розумієш, що твій чоловік —
найкращий. Та ще й носить тебе
на руках. ■

■ ПОГОДА
12 жовтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ,
уночi та вранцi можливий туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/
с. Температура вночi близько +10, удень +13...+15.
Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +6...+8,
удень +12...+14.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +7...+9, удень
+15...+17.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +17...+19.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Трускавець: уночi +7...+9, удень +15...+17. Моршин:
уночi +8...+10, удень +16...+18.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+6…+11
+11…+16

+6…+11
+13…+18
Схід

хмарно

Центр

+6…+11
+11…+16

+5…+10
+11…+16

дощ
сніг

Південь +6…+11
+15…+20
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
1. Невеличка пилорама або популярний український музичний
гурт. 4. Удар по щоці. 7. Перше слово немовляти. 8. Театральна вистава-огляд, що об’єднує в собі риси
оперети, балету, театрів кабаре і
вар’єте. 10. Давньоримський учений-енциклопедист, теоретик медицини. 12. Тверде покриття доріг, що
часто весною сходить разом зі снігом. 13. Знаряддя праці для розбивання каміння, твердого ґрунту чи
льоду. 15. Новела Василя Стефаника. 17. Поема Вергілія, переспівана
Іваном Котляревським. 19. Син царя
Трої Пріама, який став призвідником
Троянської війни. 21. Найяскравіша
зірка у сузір’ї Скорпіона. 23. Фінська лазня. 25. Машина. 26. Генномодифікований організм. 27. Дощ
із громом і блискавками. 28. Езотерична система, яка розширює межі
свідомості.
По вертикалі:
1. Давній український музичний інструмент. 2. Міністр соціальної
політики, який радив українцям менше їсти. 3. У феодальній Московії
XIV—XVIII ст. боргове зобов’язання,
що з XVI ст. укладали в письмовій
формі. 4. Столиця Волині, що стала
центром міжнародного поетичного

фестивалю. 5. Список журналістів,
які постійно висвітлюють діяльність
президента, органів влади чи певних
структур. 6. «Горіла ..., палала, під
ней дівчина стояла» (народна пісня). 9. Візантійський імператор. 11.
Ярличок із назвою предмета, виробником, ціною та іншою інформацією.
14. Ключ до шифру. 16. Урочистий
похвальний вірш на честь якоїсь особи чи події. 17. Підвищення, на якому здійснюються страти. 18. Африканська країна. 19. Віно, придане нареченої. 20. Життєва енергія,
здатність щось робити. 22. Батько
нареченої чи нареченого для батьків з протилежного боку. 24. Ім’я колишнього президента Венесуели.
Кросворд №121
від 10 жовтня

■ ПРИКОЛИ
Мабуть, опалення тiльки тодi
включать, коли аптеки виконають
план iз продажу лiкiв.
***
— Семене Андрійовичу, як
ви думаєте, оголошення в газетах
дають результати?
— Звичайно, в понеділок
вийшло наше повідомлення про
те, що ми шукаємо сторожа, а вже
у вівторок нас пограбували.
***
— Чому ти так хвилюєшся?
— Дружина пішла без парасольки, а на вулиці — дощ!
— Не турбуйся, вона сховається в якомусь магазині.
— От цього я й боюся!
***
Щодня, повертаючись додо-

му, Петро читав сімейний стан
дружини в «Однокласниках».
«Заміжня» — значить усе добре,
«розлучена» — на нього вдома
чекає скандал. Але коли він прочитав, що «вдова», то зрозумів,
що жiнка дізналася про коханку.
***
— Чого ти весь у бинтах?
— Зайшов у спортзал, а там
якийсь качок штангу впустив.
— На тебе?
— Собі на ногу, а я засміявся.
***
У одного вченого була велика
бібліотека. Якось його запитали:
— Товаришу академік, на яке
найголовніше питання ви шукаєте
відповідь у всіх книгах?
— Де моя заначка?
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