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...А той,
що в коморі
Погода дозволила хліборобам благополучно змолотити
вже понад 10 мільйонів тонн зерна
» стор.
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❙ До вчорашніх дощів наші жниварі встигли зібрати вагому частку зернових.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 19 ЛИПНЯ 2016

ІнФорУМ

«Резолюція Радбезу ООН 2166 вимагає, аби ті, хто прямо
або опосередковано відповідальні за катастрофу рейсу МН17,
були притягнуті до відповідальності та постали перед судом».

■ КАТАСТРОФА

Федеріка Моґеріні
Високий представник ЄС з питань
зовнішньої та безпекової політики

■ НА ФРОНТІ

Хто винен: Росія чи... Росія? «Фінансове питання»
їх зіпсувало
Два роки трагедії рейсу МН-17:
розслідування наближається до фіналу
Валерія НАЛИВАЙКО
Два роки тому в небі
над селом Грабове Донецької області сталася жахлива трагедія —
298 людей, котрі прямували з Нідерландів у Куала-Лумпур, загинули в
авіакатастрофі «Боїнга777». Ці два роки міжнародна експертна комісія невтомно аналізувала і розслідувала обставини і причини трагедії,
шукаючи винних. Було
з’ясовано, що літак збили
ракетою системи «Бук»
53-ї бригади військ протиповітряної
оборони
збройних сил Росії. «Сьогодні багато вже зроблено для того, щоб злочинці понесли заслужене покарання. Рада безпеки
Нідерландів провела всеохопне технічне розслідування причин катастрофи. Під егідою Офісу прокурора Нідерландів наразі завершується
кримінальне розслідування злочину», — зазначив глава держави Петро
Порошенко. Президент
переконаний у винуватості російських військових і запевнив: незважаючи на те, що Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради
Безпеки ООН про утворення Міжнародного трибуналу для розслідування трагедії, що доводить
її причетність, російські терористи обов’язково
будуть покарані.
Напередодні річниці
експертна група Bellingcat
оприлюднила черговий
звіт, де зібрала все, що
вдалося з’ясувати за цей
час, — «MH17, два роки
по тому. Дослідження інформації з відкритих джерел». Зокрема, викриття, що з російського боку
була фальсифікація відомостей. Такого висновку
дійшов доктор Джеффрі

Бойовики конфліктують зі своїм командуванням
і відмовляються оплачувати похорони «колег»
Катерина ЛАЗАНЮК

❙ Росiйськi «вуха» з катастрофи «Боїнга»
❙ в небi над Донбасом стирчать ось уже два роки.
Льюїс, директор Програми нерозповсюдження озброєнь у Східній Азії Інституту міжнародних досліджень
Міддлбері,
який, проаналізувавши
супутникові фото установки «Бук», опубліковані міноборони Росії 21
липня 2014 року, помітив, що вони мають явні
сліди цифрового редагування — на зображення
додали установки «Бук»
і хмари. Це може свідчити про те, що влада РФ подала неправдиві дані про
трагедію, переконані в експертній групі.
Розслідування планують повністю завершити
у вересні й оприлюднити фінальні результати
дворічної роботи, повідомила заступниця міністра
закордонних справ iз питань євроінтеграції Олена Зеркаль, яка входила
в робочу групу з розслідування катастрофи MH17.
«Наскільки нам відомо,
наприкінці вересня вже
будуть результати слідчої групи. Вони не будуть
повністю відкритими, в
інтересах слідства. Але
це дасть нам можливість

перейти до другого етапу
— судочинства», — наголосила Зеркаль, додавши,
що за результатами розслідування стануть відомі конкретні особи, причетні до авіакатастрофи,
а також в Україні вже є
два «готовi політичнi рішення», подробиці яких
будуть оприлюднені восени.
Тим часом стало відомо, що в наступному році
в місті Вейфхейзен у Нідерландах, звідки 17 липня 2014 року «Боїнг» вилетів у свій останній рейс,
буде створено меморіальний комплекс із монументом «Скорбота» в пам’ять
про жертв катастрофи.
Монумент являтиме собою 25-метрову завдовжки сталеву стіну, висотою 6 метрів, на якій будуть вигравірувані імена
всіх 298 жертв авіакатастрофи. Перед монументом
передбачено спеціальну
установку, котра проектуватиме на стіну світло,
що нагадуватимуть промені сходу сонця і символізуватиме пам’ять, а
навколо монумента висадять 298 дерев. ■

■ І БУДЕ СУД
Із нагоди другої річниці трагедії опубліковано заяву Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Моґеріні. Ті, хто прямо або опосередковано відповідальні за катастрофу рейсу МН17, повинні бути притягнуті до відповідальності, сказала вона. Її слова наводить інтернет-портал «Європейська правда». «Резолюція Радбезу ООН 2166 вимагає, аби ті, хто прямо або опосередковано
відповідальні за катастрофу рейсу МН17, були притягнуті до відповідальності та постали перед судом. ЄС
укотре висловлює свою підтримку роботі Спільної групи з розслідування та чинним зусиллям залучених
країн довести справу до ефективного судового процесу», — наголошує Моґеріні.
За словами українського військового експерта, екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала
Ігоря Романенка, результати розслідування трагедії не залишають сумніву — літак був збитий російськими військовими і з російської зброї. «На цей момент встановлено, що літак збили не просто комплексом «Бук-М1», а ракетою з «Бук-М1-2». Це принципово важливо, оскільки цей комплекс був випущений
Росією в 1998 році, і в Україні його немає і ніколи не було. Нідерландці спеціально закупили бойову частину від цієї ракети. Вона має ту ж форму тавра, що і радянські «Бук-М1», але в радянських розміри цього тавра менші, до того ж відрізняється хімічний склад. Таким чином, рештки ракети, які знайшли на місці
трагедії, чітко збігаються саме з характеристиками російської «Бук-М1-2», — пояснив експерт.
Як зазначає генерал, твердження російської сторони про те, що Україна якимось чином закуповувала
нові російські ракети, неспроможні, оскільки нова ракета не може вистрілюватися зі старого комплексу радянського зразка, а нових комплексів для ракет в Україні немає.
Кажучи про мотиви російської сторони, генерал Романенко схиляється до версії, що пасажирський літак був збитий ненавмисно. У росіян був свій шпигун, який дав їм інформацію про те, що очікується політ
українського Ан-26. Такий політ дійсно планувався, але СБУ вже вирахувала на той момент інформатора і
призупинила виліт українського літака.

За минулі вихідні окупаційні війська більше
160 разів обстріляли українські позиції — таку
статистику оприлюднили у штабі АТО.
Лише у неділю вдень
та в ніч на понеділок було
зафіксовано 64 обстріли.
Найбільше дісталося нашим воїнам на Донеччині.
Там iз важкого озброєння
ворог здійснив 40 ударів:
«Із заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів, а також
мінометів калібру 82 мм,
гранатометів, великокаліберних кулеметів противник бив по наших укріпленнях в Авдіївці, Зайцевому, Майорську. Також
120-міліметрові міномети окупанти застосували
поблизу Дачі, а міномети
калібру 82 мм — біля Верхньоторецького. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної
установки ворог стріляв
по Новгородському», —
повідомив речник штабу
АТО Олег Сушинський.
На Маріупольському напрямку гаряче було
поблизу Старогнатівки,
Широкиного, Новоселівки та Гнутового, Павлополя і Мар’їнки. На Луганщині вівся вогонь по
опорних пунктах у Новозванівці, Старому Айдарі, Оріховому.
З українського боку
обійшлося без жертв,
трьох бійців поранено. У
ворожому стані ситуація
інша. «Двоє окупантів загинули і троє отримали
поранення. Ці втрати понесли так звані 7-ма бригада, 3-тя бригада, а також 9-й так званий полк

російських окупаційних
військ. Відомі персональні дані одного зі знищених окупантів. Це командир розрахунку гаубичної
артилерійської батареї зі
складу так званої 3-ї окремої мотострілецької бригади 33-річний Олександр
Вєхляєв», — зазначив на
брифінгу в неділю речник
адміністрації Президента
з питань АТО Олександр
Мотузяник.
Стало відомо про те,
що військових РФ змушують оплачувати поховання товаришів по службі з
власної кишені. Зокрема,
вони відмовилися здавати гроші для ненависного їм самим колишнього
командира полковника
збройних сил РФ Олександра Бушуєва.
Щоправда, відомо про особливі обставини: у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація, що він мав конфлікти
з підлеглими, був неврівноваженим і проходив ре-

абілітацію у психоневрологічному відділенні військового госпіталю Ростова-на-Дону, а «колеги»
погрожували йому самосудом.
Такі ситуації підривають єдність у лавах бойовиків, вважають в українських спецслужбах.
«Тривають негаразди у
з’єднаннях противника.
Зокрема, бойовики так
званої 3-ї бригади, які перебувають на передових
позиціях, висловили відверте невдоволення регулярними грошовими поборами з боку командування
і відмовилися здавати на
так звані представницькі
заходи по 3 тисячі російських рублів щомісяця»,
— додав Мотузяник. Командування залишило
«бунтівників» без гарячого харчування і погрожує
продовжити термін перебування на передовій, що
навряд чи зміцнить їхнiй
бойовий дух. ■

■ ДО РЕЧІ
У Дніпрі до восьми років позбавлення волі засудили інформатора
терористів на прізвисько «Монах». Зловмисника у січні 2015 року затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили ноутбук, засоби зв’язку з терористами та дві бойові гранати.
У СБУ зазначають, що в квітні 2014 року 37-річного чоловіка завербували бойовики «ДНР» через одну з російських соціальних мереж.
«За завданням кураторів він організував розгалужену мережу інформаторів серед інтернет-користувачів. Вони систематично передавали
дані щодо кількісного складу та озброєння підрозділів Збройних сил
України, маршрутів пересувань, розташування українських блокпостів та охорони підприємств оборонно-промислового комплексу на території Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Запорізької областей.
Інформатор також передавав до «штабу» терористів списки патріотично налаштованих громадян та волонтерів. Відомості він надсилав кураторам електронною поштою та мобільним зв’язком, використовуючи
заходи конспірації», — зазначили у відомстві.
Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

■ СТАТИСТИКА

Ой, бідні ми, бідні
Добробут українців «впевнено» рухається «у піке»
Тарас ЗДОРОВИЛО
Україна переживає не найкращі часи, тож і не дивно, що матеріальний стан її громадян, на жаль, поки
що не покращується. Досить шокуючими, хоча й передбачуваними, виявилися дані Держстату: кількість
вітчизняних домогосподарств, котрі відносять себе до
бідної частини населення, збільшилася в минулому
році в 1,3 раза порівняно з 2008 роком, i «виросла» із
56,9 до 72,3%. Не «пасе задніх» і середній клас: опора
усіх демократичних держав, у нашій країні цей прошарок суспільства зменшився в 2,7 раза (з 1,9% в 2008
році до 0,7% в 2015 році). У 1,5 раза зменшилася за
той же період і кількість домогосподарств, які назвали себе проміжною категорією — не зовсім бідними,
проте і не «середняками» — із 41,2 до 27,0%.
А стосовно питань про те, як змінився їхнiй матеріальний добробут у 2015 порівняно з попереднім,

2014, роком, то тільки 4,4% представників домогосподарств вважають, що він покращився, 30% — не
змінився, а 65,7% переконані, що він став гіршим.
Щодо прогнозів на поточний рік, то, з огляду на перше півріччя 2016, ніхто не тішить себе райдужними
ілюзіями, й половина домогосподарств прогнозує погіршення свого матеріального становища, 41,6% вважають, що залишаться на тому ж рівні, а частка оптимістів становить лише 5,4%, (це ті, хто сподівається, що їхній добробут таки поліпшиться).
Нагадаємо, за даними макростатистики, кінцеві
споживчі витрати домогосподарств, що включають
негрошову частину споживчих витрат, скоротилися
порівняно з 2014 роком на 20,2%, а грошова частина
— дещо менше (на 18,0%).
Тож залишається лише сподіватися, що хоча б молоде українське покоління все ж таки житиме краще, але
для цього доведеться докласти чимало зусиль. ■

ІнФорУМ
Олена КАПНІК
Учора розпочалися чергові україно-американські навчання «Сі Бриз2016», y яких візьмуть участь понад
три тисячі військовослужбовців із 12
країн світу. 19-ті за рахунком навчання, які триватимуть 25 днів, проведуть в Одеській і Миколаївській областях та у північно-західній частині
Чорного моря. Цього року навчання розширять географію місць свого проведення: це будуть акваторія
моря і полігони ВСУ, військові аеродроми та посадочні майданчики, а
також морські цивільні об’єкти. Окрім української техніки, збройні сили
країн-членів НАТО і держав-учасників програми «Партнерство заради
миру» заявили для навчань 10 кораблів, 3 підводнi човни, 6 літаків та 40
одиниць колісної техніки.
Головною темою «Сі Бриз-2016»
стане проведення багатонаціональної операції у кризовому регіоні.
Цьогорічні навчання розділені на
повітряну, наземну та морську складову. «Сі Бриз» поєднуватиме теоретичний та практичний курси процесу
планування та проведення операції за
стандартами НАТО, курс лідерства,
курс iз надання медичної допомоги
в бойових умовах, ведення розвідувальної обстановки та інформаційного обміну, висвітлення надводної, підводної та повітряної обстановки з використанням даних від кораблів та літаків, протидії кібер-атакам тощо.
«Береговий компонент здійснить десантування як морське, так
і повітряне, у різних районах ОдесьІрина КИРПА
Найшвидше впоралися з локалізацією та ліквідацією пожежі рятувальники Херсонщини. Пожежникам удалося за лічені години загасити
полум’я, що спалахнуло на території
Первомайського лісництва ДП «Каховське лісове господарство». У цілому, там вигоріло 9 гектарів лісу. На
щастя, ніхто з людей не постраждав.
За інформацією Державного агентства лісових ресурсів, у гасінні пожежі взяли участь 30 осіб, а також 6
одиниць пожежної техніки.
Набагато гірша ситуація склалася
на військовому полігоні у Чернігівській області. За інформацією Держслужби України з НС, пожежу, що
спалахнула біля селища Гончарівське на території у 20 гектарів, довелося
гасити майже два дні. Пожежним довелося створити аж три пересувнi пости, адже вогонь досить швидко поширювався та міг знищити Чернігівський військовий лісгосп.
«Військові навчання зі стрільби,
які проходили на полігоні, довелося
на деякий час припинити, — повідомив глава ГСЧС Микола Чечоткін. —
До гасіння пожежі ми залучали навіть авіацію, що дозволило в максимально короткі терміни ліквідувати
загоряння сухої трави та лісових насаджень».
А ось на Донбасі, в селі Лопаскіне
Новоайдарiвського району Луганської області, масштабна пожежа охопила відразу 65 гектарів із сухою
травою. Як повідомляє прес-служба
ГСЧС, у зоні бойових дій вогонь знищив два житловi будинки, а також чотири нежитлові будівлі разом із літніми кухнями, а ще — два гаражі та
більше десяти сараїв. Рятувальникам
лісопожежних команд довелося використовувати автоцистерни з водою,
щоб не допустити поширення вогню
на інші житлові будівлі.
Тим часом у місті Боярка (КиєвоСвятошинський район Київської області) рятувальники загасили пожежу на майданчику тимчасового зберігання авто. Та ще до приїзду пожежників там устигло згоріти вщент шість
автомобілів та один скутер.
Нелегко довелося рятувальникам,
які гасили займання лісової підстилки у Чорнобильській зоні відчуження (район колишнього селища Буря-
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■ ПАРТНЕРСТВО

■ ВИБОРИ-2016

Під бризом

Тетянин день

На півдні України
розпочалися україноамериканські навчання
кої області. Якщо до цього додати, що
плануються дії артилерії під час проведення протидесантної оборони, подолання водної перешкоди із залученням інженерних підрозділів, спеціальні дії із забезпечення безпеки на
приморському напрямку, повітряне
прикриття висадки десанту, то заходи обіцяють бути насиченими і динамічними», — коментує представник
командування ВМС ЗС України капітан 1-го рангу Роман Гладкий. Таким чином військові матимуть змогу
відпрацювати організацію планування та підготовки багатонаціональної
операції та спільні дії під час проведення багатонаціональної операції з
безпеки у кризовому регіоні за стандартами НАТО.
Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» — багатонаціональні військові навчання, які з 1997
року щорічно проводяться на території України з метою підготовки та
нарощення бойової готовності Військово-морських сил Збройних сил
України. Документ, що регламентує

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Українсько-американські навчання викликали хвилю обурення в Росії. Безліч негативних коментарів з’явилося на сайті «РИА «Новости» під новиною про початок «Сі Бриз».
«Знову вже вкотре, під улюлюкання американців, хохли будуть фанерні танки таскати
містами і дерев’яні плоти спускати у фонтани?», «Навчання однієї психіатричної лікарні з іншою. Тільки ось в однієї дорогі іграшки, а в іншої дерев’яні, прибиті до підлоги.
Ось і питання, хто кого чого навчить?! Недарма назвали ці навчання «Си брись» (це всього лише з українським акцентом, якщо що).
Я вважаю дуже точна назва!» — пишуть коментатори.
Подібну реакцію росіяни продемонстрували і на заяву НАТО після саміту у Варшаві
про те, що Північноатлантичний альянс буде
більше підтримувати Україну.
навчання, — «Меморандум про порозуміння та співробітництво з питань
оборони та військових відносин між
Міністерством оборони США та Міністерством оборони України» було підписано 1993 року. Попри те, що свіворганізаторами навчання є Україна
і США, брати участь у «Сі Бриз» можуть й інші країни-члени НАТО та
країни Чорноморського регіону. ■

■ ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Україна в огні
Масштабні лісові пожежі вирують на Херсонщині,
Київщині, Чернігівщині, а також на Донбасі

❙ Цього року, у порівнянні з попереднім, пожежа у Чернобильській зоні була у 20 разів меншою.
ківка). Площа виникнення пожежі
там склала більше 15 гектарів. Зазначається, що на місце загоряння у терміновому порядку виїхали 20 одиниць
техніки, також був задіяний вертоліт
МІ-8 із водозливним пристроєм та три
літаки Ан-32П. За словами рятувальників, на даний час загрози об’єктам,
розташованим у зоні відчуження, немає, а радіаційний фон — у межах
норми. Якщо порівнювати з торішньою пожежею, яка вирувала в Чорнобильській зоні з 28 квітня та майже до кінця літнього сезону на території спецкомбінату «Чорнобильська
пуща», то нинішнє загоряння було аж
у 20 разів меншим за обсягом. Нагадаємо, що минулого року під Києвом
вигоріло понад 320 гектарів лісу.
Сумну статистику літніх пожеж
поточного року поповнив і знамени-

тий «Казантип» у селі Попівка на
окупованому півострові Крим. Вогонь спалахнув на території колишнього фестивалю та повністю знищив
двоповерховий дерев’яний будинок,
загальною площею у 250 квадратних
метрів, а також всі прилеглі малі будови (огорожі, лавки та альтанки). На
щастя, пожежникам удалося впоратися з вогнем. Обійшлося без людських жертв.
За інформацією в. о. голови Держлісагентства Христини Юшкевич, за
сім місяців поточного року в Україні
сталося вже 300 лісових пожеж на загальній площі у 194 га. Проте в процентному співвідношенні ця цифра в
чотири рази менша за торішні показники, коли вигоріло понад 1 164 га
лісів України. ■

За рекордно низької явки
виборців у Дніпрі вже
може святкувати свій успіх
легендарна волонтерка
Тетяна Ричкова
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро
Коли цей матеріал готувався до друку, остаточні результати голосування по виборчому округу № 27 у Дніпрі
ще не були відомими. Проте й тих, які вже обнародували,
було цілком достатньо, аби заявити про незаперечну перемогу легендарної волонтерки, а нині — радника міністра
оборони України Тетяни Ричкової.
Як наша газета писала, головна боротьба за перемогу
на проміжних виборах до Верховної Ради України по виборчому округу № 27 у Дніпрі очікувалася саме між Ричковою
та лідером партії «Громадська сила», яка має свою фракцію
у міській раді, Загідом Красновим. При цьому останнього,
якого охрестили єдиним кандидатом від опозиційних сил,
відверто підтримував один із лідерів «Опозиційного блоку»
Олександр Вілкул.
Прикметно, що зареєструвалася вражаюча кількість
кандидатів — відразу 59. Серед них було немало «з іменами», принаймні на місцевому рівні. Але всі вони виявилися
навіть не статистами ... Адже кандидат, який посяде третю
позицію, навряд чи набере і три відсотки голосів.
Результат же Ричкової очікується на рівні плюс-мінус
45%. Тоді як у Краснова на добрих 15 відсотків менше. Відрив, як бачимо, просто колосальний.
Проте такі підсумки настільки райдужно сприймати не доводиться. Адже на виборчі дільниці у Дніпрі прийшли всього-на-всього трохи більше 26 відсотків виборців. Такої низької явки місто не знало за всі роки незалежності України. Чи не найголовнішою причиною цього називають аномальну спеку (температура повітря сягала майже
40 градусів за Цельсієм), яка встановилася у Дніпрі минулих вихідних.
Перемогу Ричкової такі обставини навряд чи затьмарять. Але не доводиться сумніватися, що її намагатимуться оскаржити в судах. Хоча б тому, що саме за Ричкову став
відверто агітувати міський голова Дніпра Борис Філатов,
фото якого разом із цією кандидаткою з’явилися на білбордах. Це сталося після того, коли зняла свою кандидатуру з
виборів Оксана Томчук, відома як адвокат Геннадія Корбана і підтримувана партією «УКРОП». Саме від цієї політичної сили не так давно позиціонувався і Борис Філатов, який
на виборах міського голови переміг вищезгадуваного «опозиціонера» Олександра Вілкула. Власне, тому й виникли дострокові вибори по округу №27. Адже саме по ньому не так
давно пройшов до Верховної Ради Борис Філатов, а тепер,
за законом, сидіти на двох стільцях не міг.
Отож Борис Філатов, який радіє перемозі Ричкової,
просить Краснова «тихо піти з політики». Але сподіватися,
що станеться саме так, навряд чи доводиться. Бо, по-перше, фракція «Громадської сили» у дніпропетровській міській раді як була, так і залишається. А по-друге, відразу після голосування Загід Краснов провів прес-конференцію, на
якій назвав проміжні парламентські вибори найбруднішими
за всю історію виборів у Дніпрі.
Про численні порушення на проміжних виборах у Дніпрі
заявив не тільки він, а й народний депутат України від «Батьківщини» Олександра Кужель, яка у день голосування навідалася до міста особисто, і «Опора», і міжнародні спостерігачі.
Поляки Петро Хмеловськи (депутат Сейму 7-го скликання) та Януш Саноцьки (депутат Сейму 8-го скликання)
навіть провели прес-конференцію, на якій висловили стурбованість iз приводу порушень на виборах у Дніпрі.
З-поміж іншого, міжнародні спостерігачі відзначили
численні скарги виборців, що проживають на 27-му окрузі.
Їх активно обдзвонювали зі штабу акції «Борися за Дніпро» з пропозицією проголосувати за Тетяну Ричкову за грошову винагороду. За інформацією спостерігачів iз Польщі,
на цілій низці виборчих дільниць зафіксували автомобілі,
в яких відбувалася скупка голосів. Виборців запрошували
підійти до авто для отримання інструкцій, а після голосування видавали гроші.
«За голос на користь Тетяни Ричкової пропонують 200
гривень», — запевнили міжнародні спостерігачі.
З офіційною заявою про подібні порушення звернулися, зокрема, на адресу Центральної виборчої комісії України і шестеро спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки, долучивши до неї промовисті фото, які підтверджують факти агітації навіть у день виборів.
Отож можна передбачити, що після оголошення офіційних результатів голосування по виборчому округу № 27 «битва за Дніпро» не завершиться, а продовжиться з неабиякими пристрастями... ■
Про загальну картину довиборів в Україні — на стор.
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ПОЛІТИКА
Юлія Тищенко

«У нас кожні дочасні вибори — нові змагання.
Це як останній бій, який повинен щось комусь довести».

■ ПАРЛАМЕНТ
Наталія ЛЕБІДЬ

Останні два роки в нашій державі щедрі на вибори: вибори президентські та парламентські, вибори місцеві... Позавчора в Україні відбулися довибори по 7 вакантних округах, які звільнилися
здебільшого після переходу їхніх представників у виконавчу владу. Порівняно з іншими роками, все минулося відносно спокійно.
Ймовірно, далася взнаки вкрай низька явка виборців, котра ледь
перевищила 30%. Якщо казати про правопорушення, то, як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, мали місце 6 інцидентів, що вилилися у кримінальні справи. Зокрема, «віізначилася»
Херсонщина: відразу з 13 дільниць надійшли повідомлення про
замінування. Коли цей номер «УМ» готували до друку, результати
перегонів були встановлені ще не скрізь, тож ми, окрім попередніх
даних голосування, аналізуємо процеси, які відбувалися упродовж
останніх двох місяців у кожній iз «гарячих точок».

23-й: перемагає Костанкевич
Після загибелі народного депутата Єремєєва округ №23 довгий час залишався незайнятим.
А в ЦВК навіть якось забували занести документальні підтвердження припинення повноважень Єремєєва в зв’язку зі
смертю, що давало підстави не
приступати до підготовки нових
виборів. І знаючі люди встигли
використати цю перерву для
того, щоб підготувати виборців
до правильного голосування.
Але це не стосується групи «Континіум», інтереси якої
представляв у Раді покійний
Єремєєв. Партнери загиблого так і не змогли визначитися з кандидатурою (а можливо, і з бюджетом, і з «дозволом»
Банкової) на довибори і в гонці участі не взяли. Це створило
дуже сприятливі умови для їхнього основного конкурента —
Ігоря Палиці, який, з огляду на
близькість до Ігоря Коломойського, очолив місцеву організацію партії «УКРОП» і загнав у
неї підконтрольних місцевих
депутатів. Сам Палиця, правда, балотуватися не став — очолювати обласну раду для нього
значно цікавіше, ніж просиджувати штани в Раді. Тому кандидатом від «УКРОПу» на цих
виборах стала заступник голови
підконтрольного Палиці благодійного фонду «Тільки разом!»
Ірина Костанкевич.
Завідуюча кафедрою української літератури в Східноєвропейському національному
університеті встигла після Майдану побувати депутатом спочатку Луцької міської, а потім
і Волинської обласної ради — в
обох випадках у команді Палиці. Фонд «Тільки разом!» добре попрацював на окрузі, поки
в Києві вирішували, призначати чи не призначати вибори, і
якщо призначати, то коли. Наприклад, за підтримки фонду
в окрузі були відремонтовані
місцеві стадіони. Сама Костанкевич поєднувала для наочної
агітації символіку партії «УКРОП» та свого фонду.
Минулого разу Костанкевич поступилася парламентським мандатом бійцю «Айдара» Ігорю Лапіну — той переміг
iз перевагою в 28 голосів. Цього разу їй теж протистоїть чоловік у формі — правда, не від
«Народного фронту», як Лапін, а від БПП, який висунув у
депутати учасника АТО Юрія
Кулачека. Правда, партія свого висуванця не особливо просувала, а власний ресурс Кулачека не такий високий, щоб
побудувати виборчу кампанію
на рівні, співставному з рівнем
«УКРОПу».
Значно активніше працювали на окрузі висуванці «Батьківщини» Людмила Кирда та

експерт Українського незалежного
центру політичних досліджень

Довибирались...
В Україні пройшли довибори по семи «вакантних» округах

«Свободи» Олександр Пирожик. Обох в окрузі непогано
знають, але з будівельниками
стадіонів, здатними і соратників Єремєєва на повороті обійти, і з партією влади питання
про конкуренцію повирішувати, цим двом змагатися було хоч
і можливо, але складно. А у підсумку сталося те, що не складно було спрогнозувати: за даними 87,3% опрацьованих протоколів, на цьому окрузі перемагає Ірина Костанкевич iз
результатом 55,6% голосів.

27-й: Ричкова майже
100% лідер
По округу №27 колода кандидатів у депутати тасувалася
вельми вигадливо. Ставлениця
Коломойського, адвокат Геннадія Корбана, кандидат від ПП
«УКРОП» Оксана Томчук була
одним із трьох фаворитів гонки
по округу, який є вотчиною її
однопартійця і мера Дніпра Бориса Філатова. Взагалі, фаворитів на 27-му окрузі обчислити простіше простого — у кожного з них мінімум три клони,
тобто по три технічних кандидати-тезки.
У Оксани Томчук якраз
троє клонів і було — три Оксани Томчук із різними «по батькові». Рівно стільки ж клонів і
у її конкурентки — самовисуванки Тетяни Ричкової. Офіцер
Міністерства оборони, Ричкова
тільки формально самовисуванка, насправді її підтримує Блок
Петра Порошенка, який заради такої справи навіть не доніс
до окружної комісії документи
свого кандидата Риженка. На
Ричкову ж поставив і Коломойський, його люди працювали у
штабі Ричкової і навіть писали
її програму. А передвиборча агітація ставлениці БПП виконана в стилістиці, дуже схожiй на
стилістику партії «УКРОП».
У протистоянні Томчук та
Ричкової перевага врешті-решт
залишилася за останньою — фаворитка округу «укропівка» Оксана Томчук була змушена зняти свою кандидатуру. Кажуть,
Коломойський вирішив віддати
округ команді Порошенка в обмін на припинення кримінального переслідування командира
неформального силового блоку
групи «Приват» Михайла Кошляка, якого звинувачують у
вбивстві співробітника СБУ на
Донбасі, але перевірити цю інформацію, як читач розуміє, досить важко.
Отже, Оксана Томчук вибула з перегонів, зробивши наостанок хорошу міну: в iнтернеті
вона заявила, що йде для того,
щоб не допустити розпорошення голосів демократично налаштованих виборців і не дозволити перемогти на окрузі ставленику Опозиційного блоку Загі-

❙ На цьогорічних довиборах до Верховної Ради тільки по 114-му округу балотувалося 107 кандидатів...
ду Краснову. До речі, у Загіда
Краснова, як ви вже здогадуєтеся, теж є три клони Краснови, з
них два Загіди і один В’ячеслав.
Двоє з цих клонів «працювали»
на минулих виборах Дарта Вейдера.
«Автентичний» же кандидат
Загід Краснов — людина, відома
в Дніпропетровську, з хорошим
матеріальним і організаційним
ресурсом і з залізною хваткою.
Йому приписують присутність
у кримінальних колах Дніпропетровська. Тож не дивно, що
на нинішніх виборах він отримав підтримку Олександра Вілкула та Опозиційного блоку.
На минулих виборах він iшов
зі ставлеником БПП Максимом Курячим ніздря в ніздрю,
поступившись йому в підсумку якоюсь півсотнею голосів. У
2016-му Краснов вирішив узяти
реванш.
Йому в цьому допомагала
«Батьківщина», яка висунула відверто непрохідного кандидата. Недарма програми багатьох технічних кандидатів, у
тому числі й деяких клонів Ричкової та Томчук, були написані
на комп’ютері однієї людини —
заступника голови Окружної
виборчої комісії від «Батьківщини» Андрія Баска. Результатом інтриг по 27-му округу
стала впевнена перемога Тетяни Ричкової — підрахунок тут
iшов найшвидше, і на 12.00 18
липня ЦВК мала на руках дані
з 95,34% протоколів. Із них
44,83% забезпечували перемогу Ричкової.

85-й: на перше
місце претендує Шевченко
Основна інтрига виборів по
окургу №85 на Івано-Франківщині полягала в тому, чому
найбільш рейтингова в цих місцях «Свобода» відмовилася від
боротьби за депутатське крісло. Ні, звичайно, партія висунула свого кандидата — голову
районної організації партії Оксану Тебешевську, заступницю
голови місцевої «Просвіти».
Тобто кандидата явно непрохідного. Відомі «свободовці» — та

хоч той же Олег Тягнибок, врешті-решт! — цілком могли б поборотися за округ, і з більш гідним результатом.
А так — боротьбу за крісло
депутата вели БПП і «УКРОП»,
а точніше — молодші брати
міністра енергетики Ігоря Насалика та народного депутата
Олександра Шевченка — Сергій Насалик і Віктор Шевченко. Насалики — політико-чиновницька династія. Ігор був
мером Калуша і неодноразово
обирався до Верховної Ради,
періодично змінюючи фракції.
Сергій — мер Рогатина. У депутати його висунув Блок Петра Порошенка, однак сам Насалик-молодший вважав за краще йти самовисуванцем: нормальна як на теперішній час
ситуація, коли офіційна приналежність до партії влади здатна швидше нашкодити кандидату.
Зі свого боку, Віктор Шевченко йшов у депутати від партії «УКРОП». Його брат-нардеп
— хазяїн знаменитого комплексу «Буковель» у Карпатах. Технічним кандидатом команди
Шевченка йшов член Європейської партії України Валерій
Шаповалов, тоді як ймовірним
технічним кандидатом для Насалика стала представниця Радикальної партії Анжела Яровата — вона пов’язана з Насаликом через свого шефа по ГО
«Голос».
У першій половині понеділка стало відомо, що, за даними
66,26% протоколів, iз результатом 21,74% голосів до фінішу рветься Віктор Шевченко.

114-й: Шахов має
більше голосів
Основна маса виборців на
Луганщині — це виборці умовної Партії регіонів. Тому не дивно, що б’ються за цього виборця
знову-таки умовні «регіонали»
— якщо не по партійності, то
по суті. Причому «б’ються» —
аж ніяк не фігура мови. 4 липня був жорстоко побитий голова
окружкому №114 Євген Байрамов. Стверджують, що в резуль-

таті насильства він позбувся ока. Байрамов — ставленик
Опозиційного блоку, близький
до колишнього «регіонала» Бориса Лебедєва і чинного нардепа Дунаєва. У побитті Опоблок
звинувачує основного конкурента Лебедєва, представника
партії «Наш край», колишнього «регіонала» Сергія Шахова.
Проте хто всі ці люди? Лебедєв у дореволюційні часи
очолював Новопсковську райдержадміністрацію, а також
був депутатом Луганської облради і голосував за введення
російських військ для боротьби з «київською хунтою». Що
не заважає йому тепер обіймати виборні посади в країні, де
перемогла «хунта».
Його конкурент, депутат Сiверськодонецької міськради
Сергій Шахов свого часу був помічником депутата-«регіонала»
Віктора Бондаренка. Втім щось
там вони не поділили, і Шахов
ще за часів Януковича став фігурантом низки кримінальних
справ і навіть був оголошений у
розшук. Пасеться він на тому ж
електоральному полі (по суті, на
Луганщині інших електоральних полів і немає зовсім — так,
галявини дрібні), хіба що з трохи більш патріотичною риторикою. Не гребує дрібним підкупом виборців (продуктові набори, «соціальні картки» тощо).
Партія «Наш край», від якої
балотувався Шахов, — проект
дуже цікавий. По суті, це мобілізація частини екс-«регіоналів» для потреб адміністрації
Президента і БПП. Що, втім,
не заважає представникам даної партії на окремих майданчиках грати свою гру. Всього на
окрузі №114 балотувалося 107
кандидатів. За різними оцінками, з них від 30 до 70 осіб — це
технічні кандидати, висунуті
партією «Наш край» і особисто Сергієм Шаховим. Вони дозволили сформувати потрібний
склад виборчих комісій, і в світлі цього зовсім не дивує жорсткий конфлікт між главою окружкому Байрамовим і Шаховим.

ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 19 ЛИПНЯ 2016

❙ Експерти вважають, що довибори 2016 року багато
❙ хто з політиків розглядатиме як репетицію
❙ до виборів парламентських, що можуть відбутися достроково.
Але, власне, друга за рейтингом політична сила на окрузі —
це не «Наш край», а БПП. Однак рейтинг Дениса Денищенка,
якого висунула пропрезидентська сила, зовсім не дорівнює рейтингу самої партії, і розглядати
його як реального претендента
на місце в Раді навряд чи варто.
Тому реальну конкуренцію
Шахову і Лебедєву складав хіба
що київський забудовник, господар корпорації «Група компаній
«Планета» Валерій Мошенський. У його бекграунді — депутатство в Київраді і ВР України
в команді Володимира Литвина,
причому й обирався, й депутатствував він досить агресивно. На
рахунку Мошенського — недобросовісна агітація, підкуп виборців, кнопкодавство і решта інших порушень. Але потужний
фінансовий ресурс — індульгенція й не до таких «косяків».
А тепер кілька слів про кумедні персонажі, яким на окрузі №114 не світило нічого, але
про які варто згадати з огляду
на їхні політичні історії. Отож
на окрузі балотувався колишній депутат від партії «Свобода»
та аграрний міністр Ігор Швайка, якого звинувачують у приховуванні доходів і отриманні хабарів. А також — колишній «регіонал» і екс-мер Олександрівська Микола Греков,
що погорів на хабарі ще в 2012му. Пізніше Греков несподівано
«сплив» у батальйоні «Айдар»
та навіть балотувався в депутати від Радикальної партії Олега
Ляшка, а на нинішні вибори пішов самовисуванцем.
Ще був такий собі Тарас Костянчук, який називає себе бійцем батальйону «Донбас», проте інтернет-публікації не горять
— натомість вони свідчать, що
Костянчук тісно пов’язаний iз
«регіоналами» Юрієм Бойком і
Анатолієм Присяжнюком, а також iз відомим одіозним політиком Юрієм Кармазіним, чиїми послугами не користувався
тільки ледачий.
Тут-таки варто згадати і киянина Олександра Бондарчука — багаторічного народного
депутата ВР від Компартії України і за сумісництвом лідера
Всеукраїнського союзу робітників. Пізніше він заснував Робочу партію України (марксистсько-ленінську), а після початку
війни примудрився потрапити
в СІЗО за звинуваченням у сепаратизмі за публікацію текстів на підтримку «народних
республік». Вийшовши на свободу, включився в передвиборну боротьбу на Луганщині.
Що стосується підрахунку голосів, то на Луганщині
він iшов найповільнiше. Дані
8,27% протоколів засвідчили прорив Сергія Шахова
(40,49%), але неврахованими
лишалися ще понад 90% протоколів.

151-й: можливе
«золото» — у Богдана
Округ №151 — це вотчина
народного депутата від БПП Тараса Кутового, який нещодавно
пішов на підвищення, очоливши Міністерство аграрної політики. Без Кутового тут навіть
вода не освятиться — що вже
казати про вибори! На цих виборах БПП не висувала тут свого
кандидата, хоча за всіма ознаками таким повинен був стати
полтавський віце-«губернатор»
Роман Товстий. Мав, але не став
— через дрібні недоліки в оформленні поданої в окружком автобіографії. Навіть пояснювати
не треба, що такі проблеми стають проблемами, лише якщо це
потрібно всім сторонам процесу.
Зате повною підтримкою агроміністра Кутового (а також і
державним адмінресурсом) користувався самовисуванець,
член Соціалістичної партії України, мер Пирятина Олексій
Рябоконь. Те, що Соцпартія давно втратила свій ідеологічний
пафос і стала просто технічною
партійною оболонкою для ряду

то шуму і скандал iз розбещенням малолітніх у таборі «Артек» — у цій справі Богдан фігурував як один зі спокусників.
Зрештою, Богдана виключили
з фракції БЮТ, але не за педофілію, а за підтримку ініціатив
«регіоналів» про продовження
терміну повноважень парламенту і Президента Януковича.
Правда, потім у «Батьківщині»
все забули і пробачили, ба, навіть вирішили підтримати Богдана на виборах.
Усі
ці неприємні речі,
пов’язані з Богданом, не завадили недавній кремлівській полонянці, а нині — депутату ВР
від «Батьківщини» Надії Савченко — взяти участь у турі по
селах Полтавщини на підтримку Руслана Богдана. Однак чи
клюнув виборець на підмочену дивними заявами репутацію
Наді, ще велике питання.
Тепер — про третього фаворита полтавських виборів. Унікальність Полтавщини полягає
в тому, що тут зуміла пробитися
і завоювати популярність Партія простих людей Сергія Капліна. Від цієї партії в Раду балотується помічник-консультант депутата Капліна Сергій
Мамоян — господар міжнародної м’ясоторговельної компанії
«МАЛДС груп».
«М’ясник» уже встиг стати депутатом Полтавської облради (чомусь від Радикальної
партії Олега Ляшка) й очолити комісію з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр, а це в багатій
на нафту Полтавщині — дуже
серйозна посада. Родичі Мамояна теж не в тiм’я битi — батько успішно виграє тендери на
будівництво доріг на Київщині,
за що дарує «своїм» прокурорам квартири в Києві, а брат
і сам «будує» прокурорську
кар’єру — незважаючи на низький ранг і молоді роки, він уже

«У нас кожні дочасні вибори — нові змагання. Це
як останній бій, який повинен щось комусь довести.
На жаль, кандидати застосовуватимуть технології
підкупу виборців чи інші методи впливу. Та ці
вибори багато хто розглядатиме як певну репетицію
потенційний дочасних виборів до Верховної Ради.
Хоча й незрозуміло, як вони проводитимуться, адже
законодавство чи склад ЦВК не змінилися».
бізнесменів і чиновників, доводити необхідності немає. Рябоконь якраз один iз таких соцчиновникiв. Про це свідчить,
зокрема, процедура його висування — на депутатство його
благословляв адміністративний
актив усіх районів округу. Відповідно, для обрання Рябоконя
були мобілізовані бюджетники.
Сам Кутовий агітував за Рябоконя і в своїх інтерв’ю, і з численних білбордів, де його портрети розміщені поруч iз портретами Рябоконя.
Традиційно сильною на
Полтавщині завжди була партія «Батьківщина». Відтак обласна організація «Батьківщини» заявила про намір позмагатися з адмінресурсом партії
влади. Кандидат від «Батьківщини» Руслан Богдан — депутат iз великим стажем. Проти
нього говорить кримінальний
бекграунд молодості, коли він
під своїм першим прізвищем —
Мусієнко — опинявся замішаним у різного роду кримінальних діяннях на кшталт крадіжок і рекету.
Залишився без юридичних
наслідків, але наробив бага-

встиг стати заступником прокурора Обухівського району.
Хай там як, а більшість голосів (21,2%) дісталися Руслану Богдану. Це, щоправда, після обробки 45,37% бюлетенів,
тож картина ще може змінитися.

183-й: попереду — Одарченко
Із тридцяти кандидатів округу №183 гідними уваги були
хіба що четверо, причому тільки трьох із них можна розглядати як скільки-небудь реальних кандидатів, а четвертого можна просто роздивлятися
як дивину, тому що це — Ілля
Ківа. Ківу можна було б назвати просто смішним, якби він
не був наділений державними
повноваженнями, а значить —
не був небезпечний. Улюбленець Авакова, він зумів шокувати Україну печерними заявами про наркозлочинність, про
жінок і про геїв. Власне, слова «Ківа» і «скандал» стали в
Україні майже синонімами. На
щастя, з Нацполіції він звільнений, але це не заважає йому
займатися самореалізацією в
інших сферах.

У ході передвиборчої кампанії Ківа теж устиг «накосячити» — оголосив себе бійцем батальйону Нацгвардії ім.
Кульчицького, хоча насправді в Нацгвардії він не перебуває. Не все в порядку і з його судимістю. Зате все гаразд у Ківи
з довіреними особами — це, як
правило, помічники народних
депутатів від БПП. Руслан Білоруський, наприклад, помічник нардепа Вадатурського, а
подружжя Васильєвих — кандидати в місцеві депутати від
партії «Наш край» і за сумісництвом помічники нардепа
Винника. Взагалі, «Наш край»
загадковим чином став на минулих виборах однією з партійфаворитів, однак на нинішніх
довиборах ніяк себе не проявляє — якщо не брати до уваги
явної співпраці з БПП.
Тобто, судячи з усього, при
всій бравадi та агресії Ківи, він
на цих виборах був не більше
ніж технічним кандидатом від
БПП, і єдина мета його на цих
виборах — допомогти перемогти основному кандидату від
БПП Андрію Путілову. Путілов має давній досвід боротьби за владу в Херсоні. Був депутатом Ради від «УДАРу», очолював Херсонську облдержадміністрацію, а тепер, в умовах
повного домінування БПП в області, знову націлився на парламентське крісло. Йому висувають претензії щодо використання адмінресурсу, підкупу виборців (продуктові набори
і безкоштовні обіди) і зазіхання
на ефірний час місцевої ТРК.
Однак це за теперішніх часів
такі дрібниці, що навіть не має
сенсу про це говорити.
Його опонент і основний конкурент — кандидат від «Батьківщини» Юрій Одарченко.
Він очолює обласну організацію
партії, тричі обирався до парламенту і, як і Путілов, устиг побувати «губернатором» Херсонщини. У рамках передвиборчої
агітації вивісив білборди з закликом до Путілова на дебати.
Путілов, кажуть, сильно образився — не за дебати, а за свою
фотографію на білборді, яка
вийшла аж надто непривабливою. Про значимість кандидатури Юрія Одарченка свідчило
хоча б те, що йому сфабрикували клона-тезку, який, правда,
зняв свою кандидатуру, а також те, що по місту розклеюють фальшиві листівки з символікою «Батьківщини» і з закликом голосувати за одного з
технічних кандидатів Володимира Ніколаєнка.
У потилицю Одарченку і Путилову дихав «регіонал» Михайло Опанащенко, який, правда, отаборився не в Опоблоці, а
в партії «Відродження». Втім
Опоблок не став висувати прохідну кандидатуру, а значить,
був розрахунок на те, що левова
частка електорату колишньої
Партії регіонів віддасть голоси
Опанащенку. Екс-«регіонал»
не став винаходити велосипед,
а просто апелював до мас із формулою «раніше було краще»,
але маси, як правило, добре ведуться на такі аргументи. У свого опонента Одарченка Михайло Опанащенко запозичив ідею
виклику конкурентів на дебати, причому розмінюватися на
дрібниці не став — викликав і
Путилова, і Одарченка, і Юлію
Тимошенко заразом. Зрозуміло, що до Опанащенка ніхто не
прийшов.
Проміжні результати виборів на цьому окрузі є такими:
за даними 65,15% протоколів,
у лідери вийшов Юрій Одарченко — в нього 25,4% голосів.
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206-й: «домовичок»
Микитась як заздалегідь
визначений лідер перегонів
Мало де все було настільки
визначеним наперед, як на окрузі №206, який охоплює частину Чернігова та області. Столичному забудовнику, господареві корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю вже не вистачає
ділянок під забудову в Києві, і
він вирішив прикупити цілий
округ на Чернігівщині. БПП подумала й сказала: а чому б i ні?
Схема тут проста і відпрацьована ще в дореволюційні часи: є округ, який тримає місцевий діяч
— представник партії влади, у
якого «все схоплено», є впливовий і заможний пан, який хоче
потрапити в депутати. Партія
влади не хоче офіційно бруднитися через репутацію заможного
пана, а пан, у свою чергу, не хоче
формально пов’язувати себе ні
організаційно, ні репутаційно з
партією влади, чий рейтинг за останній час злегка підупав. Тому і
партія влади, і вищезазначений
пан вдають, ніби один одного не
знають.
Так, формально від БПП
йшов керівник комунального
підприємства «Паркування та
ринок» Сергій Гарус, який влаштувався на тепле місце не без
протекції нинішнього мера Чернігова Владислава Атрошенка.
Тепер Гарус відпрацьовує послугу, старанно зображуючи кандидата від БПП і одночасно не роблячи різких рухів, щоб, не дай
Бог, про його кандидування не
дізналися виборці.
У свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко найактивнішим чином просував у депутати столичного гостя — самовисуванця Максима Микитася.
Це той самий Атрошенко, який
і звільнив округ для виборів, перестрибнувши з депутатського крісла в мерське. Той самий,
який благополучно переметнувся від «регіоналів» у БПП. Той
самий, який у Раді голосував за
диктаторські закони 16 січня
2014 року. Той самий, який подарував свого часу Януковичу
знаменитий «золотий батон».
Атрошенко контролює на окрузі все. Ієрархія працівників
електорального жанру від «десятників» і «сотників» на місцях
до керівництва окружного виборчкому — повністю в руках Атрошенка. Окружкомом рулить досвідчений фахівець iз доведення
виборів до заданого результату
Євген Артеменко. Концерти «Лісапетного батальйону» і буклети
з тотемом виборчої кампанії столичного забудовника — «домовичком» Микитасем, розважальні заходи для дітей та дорослих —
усе було пущено в хід, аби забезпечити необхідний результат.
Кандидатів iз таким потужним та універсальним ресурсом на
окрузі більше не було. Юлія Тимошенко приїжджала агітувати за
свого ставленика Юрія Власенка
і навіть роззулась перед селянами
для більшої переконливості і драматизму, але чи допомогло це маловідомому в цих краях кандидату від «Батьківщини»?
Тим часом заступник голови
партії «ДемАльянс» Ігор Андрійченко, безумовно, міг би претендувати на голоси демократично і
проєвропейськи налаштованих
виборців, але в патріархальному
Чернігові, а тим більше в області, таких меншість. Тож напередодні дня голосування із великою часткою впевненості можна
було говорити про те, що й iз Черніговом справу вирішено також.
Що, власне, й сталося: «домовичок» Микитась показав результат у 32,79% голосів за даними
58,04% протоколів. ■
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ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 19 ЛИПНЯ 2016

■ ВИХІД Є

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Пуста
декларацiя
влади

Запаси газу у вітчизняних підземних
сховищах перевищили 10 млрд. кубометрів. Усього до початку нового
опалювального сезону ми маємо накопичити ще трохи більше 4 млрд. кубів
блакитного палива. І, схоже, впоратися
з цим завданням ми зуміємо без особливих проблем.

Уряд залишив за межами
виживання майже
півмільйона пенсіонерів

Тим паче що, за словами керівника
«Нафтогазу України» Андрія Коболєва, цьогорічна планова наповненість
газосховищ буде меншою, ніж завжди. Якщо у попередні рази ми входили
у зиму із 16-17 млрд. кубів газу, то нині
нам буде достатньо 14 млрд.
Із них 8,5 млрд. залишилися у сховищах після завершення опалювального сезону. Цьогоріч — у тому числі й завдяки теплій зимі — наша держава спожила близько половини накопиченого у
сховищах газу: 8 мільярдів із 16.
А щоб не зривати графік, уже з перших чисел липня Україна розпочала широкомасштабний імпорт для закачування пального у сховища. Із 16
липня було відновлено закупівлю газу
в Польщі. Польський імпорт, щоправда, найменший — добовий обсяг становить 0,3 млн. кубометрів. Натомість
днем раніше наша держава подала заявку Словаччині — на збільшення обсягу закупівлі газу у 4,2 (!) раза. Тобто
з 0,484 до 2,048 млн. кубометрів.
Ще тижнем раніше «Нафтогаз»
відновив суттєво скорочений у червні
угорський імпорт. У цій державі ми
купуємо щодоби близько 1 млн. кубометрів газу. Наразі газ ми купуємо за
власні гроші. Але вже із третьої декади
липня — за кредитні кошти Європейського банку реконструкції і розвитку.

Олег ЛЯШКО, лiдер Радикальної партії
З 1 травня 2016 року Кабінетом
Міністрів України зроблено гучне оголошення про «підвищення соціальних
стандартів» для населення. Так, мінімальну заробітну плату підняли на 72 грн.
— з 1 378 до 1 450 гривень, а мінімальну
пенсію — на 56 грн. — з 1074 грн. до 1130
гривень. Тобто мінімальна зарплата зросла на $3, а пенсія — на $2.
Паралельно з цим уряд вносить зміни
до Постанови №758, якою скасовує пільгову норму споживання газу 1200 куб. м на
опалювальний сезон та піднімає ціну на
газ для населення вдвічі — до 6 879 грн. за
тис. м3. Це рішення уряду додатково витягає з кишені українця близько 4000 грн. за
опалювальний сезон. Отаке «підняття соціальних стандартів»!
До цього у 2015 році ціни зросли на
48,7%, ліки подорожчали на 50%, хліб –
на 55%, житлово-комунальні послуги –
на 116%, і цей список можна довго продовжувати. А мінімальна пенсія була проіндексована лише на 5%. Соціальні стандарти в Україні не відповідають реаліям
життя та чим далі, тим більше з ними розходяться.
За офіційними даними Мінсоцполітики, в травні 2016 року фактичний прожитковий мінімум (тобто мінімальний
набір товарів та послуг, що забезпечує
життєдіяльність людини) для пенсіонера
склав 2 220 грн., тобто більше від встановленого законом на 1 090 грн. Іншими словами, 1 090 грн. — це мінімальна сума,
яку не доплачують пенсіонеру.
Але що вже казати про мінімальну
пенсію 1130 грн./міс., коли в Україні є
478 тис. пенсіонерів та інвалідів, які «законно», з точки зору влади, виживають на
менше ніж 1 000 грн./міс. і без жодних індексацій! Ці понад півмільйона українців
(інваліди та пенсіонери, що не мають достатнього стажу або жінки, що вийшли на
пенсію до 60 років) залишились поза межами виживання.
Це нехтування конституційними правами українців і ганьба, коли визнання найвищої соціальної цінності життя і
здоров’я громадян сприймається як пуста
декларація!
Рiч у тiм, що законодавство України,
яке визначає розміри пенсій та соціальної допомоги, допускає встановлення таких виплат на рівні, нижчому за прожитковий мінімум.
Раніше, до квітня 2014 року – до зміни урядом Постанови КМУ №265 – було
встановлено, що якщо щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію (не мають відповідного стажу), та
інвалідам, не досягає прожиткового мінімуму, таким особам надається щомісячна
державна адресна допомога в сумі, якої не
вистачає до прожиткового мінімуму, встановленого державою.
Фракція Радикальної партії звертається до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із закликом невідкладно
прийняти зміни до Постанови КМУ №265,
якими відновити прив’язку державної соціальної допомоги та пенсії до прожиткового мінімуму, і щоб вона також підлягала індексації.
Щоб гарантувати вирішення цієї життєвої проблеми майже півмільйона українських пенсіонерів та інвалідів, ми з
моїм заступником з економічної політики
Віктором Галасюком та колегами по фракції Радикальної партії вносимо до парламенту відповідний законопроект. ■

Імпорт із трьох джерел

Ціна не без політики
Невирішеним залишається питання, чи купуватиме Україна газ у Росії.
Днями цю ситуацію прокоментувала заступник міністра економіки Юлія Ковалів. «Уже понад 230 днів, як ми зовсім не купуємо російський газ, — сказала чиновниця. — Завдяки чому ми змогли відмовитися від нього? Тому що ми
стали купувати газ не за політичними
домовленостями, а за ринковою ціною.
І сьогодні з нас як iз держави ніхто не
може вимагати політичної лояльності,
політичних поступок чи інших речей,
які підривали наш суверенітет».
Як відомо, Україна відмовилася від
російського палива 25 листопада 2015
року — навіть попри домовленості з «Газпромом» про так звані «зимові знижки».
Тоді влада України пояснила свою позицію кращими ціновими пропозиціями,
які надали нам європейські продавці. Й
опалювальний сезон 2015-2016 став першим у нашій історії, коли Україна зуміла обійтися без російського газу.
Російський монополіст «Газпром»,
який через власну непоступливість
втратив величезний і прибутковий український ринок, намагається повернути ситуацію назад. Не змінюючи,
щоправда, власних правил гри. Так,
російський міністр енергетики Олександр Новак заявив: Україні не обійтися без російського газу. Підрахунки
пана Новака на підтвердження власних слів, утім, розходяться з даними
очільника «Нафтогазу». Так, російський міністр вважає, що нам треба закупити не менше 9-10 млрд. кубометрів газу, в той час як Андрій Коболєв
переконаний, що Україні вистачить і
6 мільярдів.
Сам керівник «Нафтогазу», втім,
не каже категоричне «ні» пропозиціям
Москви. Нещодавно він заявив, що угода між його структурою та ЄБРР про
кредитні кошти на закупівлю газу дозволяє купувати паливо у Росії. Якщо
вони запропонують вигідну ціну. «Нині
це — комерційний процес із «Газпромом». Домовимося — будемо купувати. Не домовимося — купимо в іншому
місці», — пояснив він. Торік, нагадаємо, Україна купила в Росії 6,1 млрд.
кубів газу. Це у 2,3 раза менше, ніж у
2014-му, коли ми придбали 14,5 мільярда кубометрів.

■ НАПІВПОРОЖНІ ЧИ НАПІВПОВНІ

Газ по осені рахують
Україна рекордними темпами наповнює паливом свої
ПСГ, роздумує над пропозицією «Газпрому»
та різко збільшує власний видобуток

❙ Cтратегічний газ стає в Україні ще й значно прибутковішим бізнесом.
Газовидобуток: вигідно,
ще вигідніше...
Тим часом зростає увага до газу
українського видобутку. Якщо раніше викачуванням із українських
надр займалася переважно держава,
а приватники видобували не більше
10%, то нині ситуація змінилася радикально. Займатися видобутком дорогого газу стало вигідно, і за 6 місяців нинішнього року приватні компанії видобули вже 20% від усього
обсягу українського газу.
За даними експертів, це найвищий показник за всю українську історію. До того ж реально зростання є ще суттєвішим, адже статистика не враховує газу, видобутого у межах угод про спільний видобуток із
ПАТ «Укргазвидобування». А це —
ще 500 млн. кубометрів, або додаткових плюс 5%.
Сьогодні серед українських газовидобувних компаній домінують невеликі структури, у власності яких по одній-дві свердловини. Всього їх — близько півсотні. Серед них виділяються дві найбільші
— «Нафтогазвидобування», що входить у ахматівський холдинг ДТЕК,
та Burisma Holdings, що об’єднає
шість структур. Найбільшу з них
пов’язують із Миколою Злочевським, екс-міністром в уряді Миколи
Азарова. Нещодавно, як уже писала
«УМ», Печерський суд наклав арешт
на 14 свердловин із його власності.
«Нафтогазвидобування» за перше півріччя 2016 року видобуло 780
мільйонів кубів газу. Це на 41%
більше, ніж за відповідний період
минулого року. У Burisma Holdings,
яка із січня по червень видала «нагора» 540 млн. кубів газу, приріст
видобутку — 11%. Але до кінця
року Burisma обіцяє наростити видобуток ще на 50%. Для цього вже
до Нового року вони мають пробурити 20 нових свердловин, окрім цьо-

■ А ТИМ ЧАСОМ
Автоімпорт в Україну — зростання 60%!
В Україні різко зріс обсяг продажу нових автомобілів. За словами керівника Всеукраїнської
асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка, за чотири місяці 2016 року імпорт зріс на
шістдесят відсотків.
За цей період, за словами експерта, до країни ввезено 35 тис. нових авто на суму понад 500
мільйонів доларів. Утім шалена цифра зростання — наслідок не менш стрімкого падіння, яке
ми отримали не так давно. Як зазначив Олег
Назаренко, від усієї кількості вироблених у світі
автомобілів в Україні реалізують лише 0,05%
— одну двотисячну їх частину. «Це дуже і дуже
мало», — сказав експерт.
У порівнянні з цифрами імпорту нових авто
— українці придбали 50 000 автомобілів, що
були у вжитку. Нині, після зниження акцизу на
ввезення таких машин, на авторинок очікують
нові зміни.
го, компанія купила новий флот для
проведення операцій із гідророзриву пласта.
Плюс показує і «Укргазвидобування». За шість місяців нинішнього
року вона видобула 6 млрд. 119 млн.
кубів газу. Це трохи — на 0,4% —
більше, аніж за аналогічний період
2015 року, коли газ в Україні коштував суттєво дешевше. «Укргазвидобування» нині переживає непрості часи: суд арештував її майно, а
стан її бурового парку, м’яко кажучи, змушує бажати кращого. За словами експертів галузі, із 60 бурових
верстатів немає жодного сучасного.
Й у кращому випадку це модернізовані 10-15 років тому радянські бурові верстати заводу «Уралмаш».
Утім, попри це, потенціал українського газовидобування останнім часом стає ще потужнішим. І доля
цього ринку не залежить від стану
справ в одній компанії: разом із нею
тут можуть працювати й інші. ■

■ ЗОНА БЕЗМІРУ
Газовидобування «мейд ін Раша»
Українські прикордонники днями зафіксували російську бурову платформу за розвідкою шельфу
на українській території Чорного моря. Російські кораблі грубо порушили міжнародні правила — і займалися господарською діяльністю на нашій території.
«Засікли» їх випадково, — коли після подій у Туреччині була посилена охорона нашої економічної зони. Цікаво, що розвідувальна платформа «Сиваш», якою користуються росіяни, насправді... українська. І була украдена у Криму після його анексії російськими військами. А власником її була компанія «Чорноморнафтогаз», дочірня структура «Нафтогазу України».

СЕЛЯНИ I КО
Олена ЯРОШЕНКО

Спека, що тривала до вчорашнього дня, пришвидшила дозрівання врожаю. Валовий збір
ранніх зернових та зернобобових в Україні, за даними Мінагрополітики, вже на 14 липня
перевищив 10 мільйонів тонн.
Середню врожайність зернових,
зібраних на цей день iз третини
запланованих площ, зафіксовано на рівні 35 центнерів iз гектара. На аналогічну дату попереднього року середня урожайність
не перевищувала 32 центнерів.
Загалом пшениця, зібрана цьогоріч, за попередніми даними
Мінагропроду, дала жниварям
37,4 ц/га, ячмінь – 32,8 ц/га, горох — 30,9 ц/га, озимий ріпак
— 25,2 ц/га.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 19 ЛИПНЯ 2016

■ УРОЖАЙ-2016

...А той, що в коморі
Погода дозволила хліборобам благополучно змолотити вже понад
10 мільйонів тонн зерна

Очікували гіршого
На контрольній для прогнозів на врожай Херсонщині
ще у травні-червні дощів для
ранніх зернових культур вистачало навіть iз надлишком, але
урожай тут очікували менший,
ніж у минулому році. Адже через посуху під час осінньої
посівної місцеві аграрії скоротили площі під озимими більш
ніж на сто тисяч гектарів. Тривожили і проблеми з якістю
зерна: надмірна кількість вологи сприяла поширенню грибкових захворювань, зокрема фузаріозу колоса.
«У посушливі роки на Херсонщині частка продовольчого
зерна в урожаї становила 80-90
відсотків. У дощові продовольче і фуражне розподілялися
порівну — волога, як відомо,
вимиває білок, — коментував
перед початком жнив заступник директора Департаменту агропромислового розвитку
Херсонської облдержадміністрації Андрій Неділько. — Думаю, тенденція збережеться і
цього року». Проте вже на 14
липня аграрії Херсонської області зібрали перший мільйон
тонн ранніх зернових із 300
тисяч гектарів, підійшовши
до умовного екватора ранніх
жнив. До збирання залишалася приблизно така сама площа
під ранніми зерновими та зернобобовими, тому херсонці отримали всі підстави сподіватися на двомільйонний врожай
ранніх культур цього року.
Херсонщина стала третьою областю, яка достроково подолала мільйонний рубіж зі збору ранніх зернових. Раніше таких показників досягли Одеська та Миколаївська області, а
вже наступного дня до трійки
«мільйонників» приєдналася й
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ку граничних обсягів експорту
зерна та гарантування продовольчої безпеки та незастосування експортних обмежень.
За словами міністра, меморандум для ринку — це стабільність ціноутворення. «Не буде
ніяких кардинальних рухів
цін, які не корелюються зі світовими цінами. Меморандум
робить усі корегування, у тому
числі на ціни, планомірними.
Це виграшна позиція і для громадян України, і для міністерства, і для експортерів», — сказав Кутовий.
Утім остаточних цін у меморандумі поки що не відображено, бо немає ключових індикаторів урожаю. «Не рідше ніж
один раз на місяць будемо зустрічатися з представниками
ринку для визначення показників», — підкреслив міністр.

«Форвард» позаду
Тим часом ПАТ «Аграрний
фонд» завершив форвардні закупівлі продовольчої пшениці врожаю 2016 маркетингового року. Між ПАТ «Аграрний
фонд» та сільгосптоваровиробниками було укладено 190 контрактів на придбання 500 тисяч
тонн зерна пшениці другого та
третього класів, жита та гречки. Як повідомила прес-служба Мінагрополітики, протягом
нинішнього маркетингового
року ПАТ «Аграрний фонд» надав сільгосптоваровиробникам
аванс на загальну суму близько
1,14 мільярда гривень. Наразі
товариство продовжує закупівлю продовольчої пшениці 2-го
класу врожаю 2016 року за спотовими договорами.

❙ В маркетинговому році, що розпочався, експорт української пшениці за прогнозами перевищить
❙ 12 мільйонів тонн.
Запорізька область. Тим часом
аграрії Миколаївщини зібрали 1 млн. 600 тис. тонн зерна,
а Одещина подолала відмітку
2,5 млн. тонн.

«Держрезерв» у поміч
Лінійні елеватори і хлібоприймальніпідприємстваДержавного агентства резерву вже
взяли на зберігання 58 тисяч
тонн зерна з початку 2016/2017
маркетингового року, засвідчили у відомстві. Цей показник на
32 тисячі тонн перевищує показник на аналогічну дату минулого року. «Збільшення обсягів у більш як удвічі прямо
пов’язане з підвищенням урожайності зернових на півдні
країни. Крім того, погодні умови дозволили аграріям на тиждень раніше розпочати збір урожаю», — каже голова Держрезерву Вадим Мосійчук. За його
словами, підприємства системи заздалегідь підготувалися

до такого сценарію розвитку
подій на зерновому ринку, запропонувавши на новий маркетинговий рік конкурентні тарифи за зберігання.
На сьогодні аграрний напрям системи Держрезерву
складається з 10 підприємств:
шести борошномельних активів і чотирьох хлібних баз. У
сукупності вони можуть зберігати 730 тисяч тонн зерна і переробляти на добу 1579 тонн
пшеничного зерна, 300 тонн
жита і 980 тонн комбікормів.
«За останній маркетинговий рік ми обладнали ці підприємства сучасними системами управління елеваторами для довгострокового зберігання зерна. З урахуванням
близькості КХП та хлібних
баз до морських портів, їх потужності легко конвертувати
в зростання експорту і надходження валюти», — зазначив
Вадим Мосійчук.

Домовитися з експортерами
Учасники зернового ринку
разом iз Мінагрополітики коригуватимуть експорт зерна
на основі реальних прогнозів та
показників врожаю. Відповідний меморандум підписано
днями між Міністерством аграрної політики та продовольства України і суб’єктами господарювання — експортерами
зерна.
«Значимість цієї події у
тому, що всі учасники ринку
домовилися обговорювати експортну діяльність iз міністерством у контексті тих прогнозів
та показників, які реально маємо щодо врожаю», — зазначив міністр аграрної політики
та продовольства Тарас Кутовий, відповідаючи на питання
журналістів. Сторони погодились співпрацювати з питань
узгодження балансових характеристик зернового ринку України, зокрема для розрахун-

Американці оцінили
український урожай
Мінсільгосп США (USDA)
зробив прогноз світового врожаю зерна у 2016/17 маркетинговому році. За його оцінкою,
в Україні очікується загальний урожай зернових на рівні
61 мільйона тонн, а обсяги експорту українського зерна оцінюються на рівні 33 мільйонів
тонн.
Міністерство сільського господарства США прогнозує нам
наступні показники урожаю:
— кукурудза — 26 мільйонів
тонн;
— пшениця — 25 мільйонів
тонн;
— ячмінь — 9,1 мільйона тонн.
Очікується, що експорт української пшениці складе 12,5
мільйона тонн, фуражного зерна — 21,13 мільйона тонн, у
тому числі кукурудзи — 17
мільйонів тонн. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Солоний рекорд
У червні державне підприємство «Артемсіль»
перевиконало план iз виробництва солі, виготовивши її 136,3 тисячі тонн. Як повідомила прес-служба держпідприємства, завдяки відновленню попиту на сіль і надходженню додаткової кількості заявок від споживачів удалося перевищити планові
показники з виробництва солі, закладені у фінансовому плані на 2016 рік. «Ці показники особливо
вагомі тому, що досягнуті вперше за тривалий час,
— зазначив в.о. директора ДП «Артемсіль» Володимир Доля. — Висловлюю подяку колективу за
результативну роботу в останній декаді червня. За
підсумками місяця працівники підприємства отримають премію».

Документи по е-мейлу
З 1 липня у Міністерстві аграрної політики та
продовольства України запрацював базовий функціонал системи електронного документообігу «СЕД
Мінагро». Впровадження системи електронного документообігу прискорить прийняття управлінських
рішень, спростить контроль за проходженням документів, скоротить час на їх опрацювання і підготовку та зменшить використання паперу. У «СЕД

мІнагро» вже зареєстровано 350 користувачів системи та зареєстровано понад три тисячі документів. Щодня опрацьовується більше 150 документів. Планується, що згодом Мінагрополітики повністю перейде на електронні версії документів: тут
розробили відповідні процедури та проводять перемовини з потенційними закордонними фондами
про фінансування повномасштабного впровадження системи електронного врядування.

нагрополітики, в рамках проекту:
— стратегічне планування, програмування, управління та виконання робіт у галузі сільського господарства та сільських територій;
— фінансовий менеджмент, формування
бюджету, аудит та контроль;
— розробка, наближення та оцінка регуляторного впливу законодавства;
— підтримка інших міжгалузевих ініціатив та
ініціатив щодо розвитку потенціалу.

Допомога Євросоюзу
Єврокомісія надаватиме технічну допомогу Україні і допомагатиме в реалізації Єдиної комплексної Стратегії 2015-2020. Загальна сума фінансування — 2 994 500 євро. Одна зі стратегічний цілей
на найближчий час – розробка законодавчих актів для сільського господарства та сільських територій і поступового наближення до законодавства
ЄС. Підтримка також буде надана підпорядкованим
Міністерству агентствам: лісовому, рибному та Держпродспоживслужбі, для ефективної реалізації
Стратегії 2015-2020». «Підтримка впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в
Україні», що фінансується Євросоюзом, розрахована на 30 місяців. Як повідомляє прес-служба Мі-

Об’єднатися проти сказу
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий та Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін підписали угоду щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України у 2016 році.
Подібні угоди реалізуються в Україні з 2012 року.
Для реалізації проекту угоди в нинішньому році
планується провести дві кампанії з пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин. Реалізація угоди не передбачає додаткових витрат із Державного
бюджету України. Фінансування проекту відбуватиметься зі спеціального фонду за бюджетною програмою «Організація та регулювання діяльності ус-

танов в системі Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

Доступ до ринку Канади
Угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою підписано на дуже
вигідних для України умовах, вважає міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.
«Угода асиметрична: український виробник одразу отримує доступ до 98 відсотків ринку наших партнерів, у той час як для канадського цей
процес поділений на етапи і подекуди сягає семи
років. Угода про ЗВТ із Канадою — чудова можливість українському виробнику диверсифікувати ринки збуту, вийти на якісно новий рівень виробництва, створювати товари з доданою вартістю, які досі не були затребувані», — говорить
міністр. Сторони одностайні у своєму прагненні
зміцнити торговельні зв’язки і забезпечити доступ канадських та українських експортерів на
ринки обох країн. Так, наприклад, Україна вже
розширила імпорт яловичини і свинини з Канади. А експорт зернових до Канади збільшився за
чотири місяці 2016 року на 19,4 відсотка. ■
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■ ПРЯМА МОВА
Розмовляла Ніна РОМАНЮК
Луцьк

Богдан Шиба, Луцький міський голова 2006—2010
років, якому вдалося перервати багаторічну еру
правління у місті Антона Кривицького, сьогодні
на роботу їздить на ровері. Його двоколісний кінь
«припнутий» просто у коридорі, де розташований
скромний офіс громадської організації «Лучани»,
яку очолює Богдан Павлович. Велостоянки в центрі міста поки що немає. Накручує на цьому ровері луцький мер у відставці кожні два дні по 35

«Будь-яку проблему можна
використати як елемент
шантажу»
■ Пане Богдане, опоненти
критикували вас за все: за закуплені по лізингу для підприємства електротранспорту автобуси, що прийшли на зміну непристосованим бусикам,
за муніципальні облігації, за
відремонтовані дахи, за поремонтовані вперше за багато
літ дороги, що не розвалювалися після кожної зими. Лучани за вас, чужака, який прийшов в обласний центр керувати
з району, вдруге не проголосували. Чому, як думаєте?
— Коли треба закопати когось, то будь-які прогресивні ідеї кладуться на плаху. Через це місто багато перспектив
втрачає. Наша фінансова еліта
з полегшенням зітхнула, коли
Шиба перестав бути міським головою. Усе пішло потрібним їй
шляхом. Усе всіх стало влаштовувати. Просто не та людина стала міським головою. Там мала
бути людина, яка всім олігархам мала бути доброю, мала все
їм прощати і віддавати. До речі,
знаєте, який був бюджет Луцька у 2009 році? 125 мільйонів
доларів. І я хвалився тоді й був
щасливий, що ні один лучанинолігарх не є багатшим за ціле
місто. А сьогодні бюджет має 40
мільйонів. Зате мільйонери за
цей час виросли як гриби після
дощу. Всі луцькі проблеми були
штучно створені тільки для того,
щоб допекти одному чоловікові
по імені Богдан Шиба. От і все.
Так само, як зараз хочуть допекти львiвському голові, прізвище
якого Садовий.
■ Тобто ви хочете сказати,
що ситуація зі сміттям у Львові
створена штучно?
— А що, тільки львівський міський голова винен, що у
Львівській області немає жодного сертифікованого сміттєзвалища і це проблема лише цього міста? Нібито він це сміттєзвалище
зробив, повивозив туди хімічні
відходи у 70—80-тi роки, і нібито тільки він має будувати сміттєпереробний завод на території,
яка не належить місту. Як Садовий у селі Грибовичі може збудувати завод, коли дозволи мають
давати обласна і районна ради?
Може, пам’ятаєте, подібна
ситуація зі сміттєзвалищем була
в Тернополі у 2009 році. Там так
само було протистояння між обласною радою, облдержадміністрацією і міською радою, яку очолював Роман Заставний. І так
само випадково загорілося сміттєзвалище, селяни вийшли, перекрили дорогу й не дали вивозити з Тернополя сміття. Усі стріли полетіли в міського голову.
Ми, міські голови, побачили, що
може статися біда, і кілька чоловік поїхали у Тернопіль. Володимир Гройсман, тоді мер Вінниці, теж, до речі, був. І поставили жорсткий ультиматум перед
обласною радою. Після тривалих перемовин на високих тонах
було укладено меморандум, і обласна влада усвідомила, що це
дійсно і їхня проблема. Голова

кілометрів, щоб тримати спортивну форму. Інколи
користується, звичайно, і громадським транспортом. Під час цих поїздок водії «маршруток» устигають розповісти йому, хто виграв тендер на той
чи інший маршрут, які проблеми у перевізників.
Пан Богдан сьогодні поза активною політикою і
дистанціювався від влади, а тому може собі дозволити бути відвертим й оцінювати проблеми українського самоврядування — i не тільки — неупереджено та об’єктивно. До того ж він просто
цікава людина, яка багато читає, що для чиновників і політиків нашого часу мало характерно.

Тернопільської обладмiнiстрацiї
(ОДА), а нині народний депутат
Юрій Чижмар теж казав, що це
проблема міста і хай місто розгрібається. Я сказав йому: «Добре.
Ми тоді залишаємося в кабінеті
міського голови, поки не приїде
головний санітарний лікар України з відповідною комісією і
не проведе перевірку всіх сміттєзвалищ Тернопільської області. Я їхав до Тернополя і зупинявся по дорозі, у кожному ліску бачив несанкціоновані сміттєзвалища. Все це опишуть, бо в
області жодного легального сміттєзвалища немає, і коли припис
цей буде — тоді й поговоримо. За
санітарний стан в області відповідаєте ви, пане голово».
Після цього був підписаний
меморандум, у якому чітко розписали, хто і що в цій ситуації,
згідно з законом, має робити:
ОДА виступає замовником проектних робіт щодо спорудження
сміттєпереробного заводу, обласна рада та міська співфінансують
його спорудження, міська рада
фінансує у межах міста роботи з
роздільного сортування сміття.
Вісім міських голів виступили
гарантом виконання цього протоколу про наміри. І ми захистили свого колегу.
■ Дивовижна корпоративна
солідарність! Тепер міські голови не відважилися стати на захист львівського голови. Деякі
міста, в тому числі і Луцьк, відмовилися приймати тимчасово на своїх полігонах львівське
сміття. Не по-людськи якось,
не по-сусідськи. Вас подивувала ця обставина?
— Це ще один доказ того,
звідки ноги ростуть у цієї проблеми. Ну хіба тих п’ять машин
сміття зі Львова на щось суттєво впливають? Тернополян тоді
виручили львів’яни трохи й рівняни. Сьогодні геть інша ситуація. Міські голови думають, як
врятуватися, хтось пiклується
про партійні рейтинги. Якби я
думав про свої рейтинги, то ще
й досі був би міським головою
Луцька. Як тільки Садовий заявив якісь претензії на загальноукраїнському рівні, створивши партію і набравши непогану, як для першого разу, кількість місць у Верховній Раді,
всі зрозуміли, що йому буде
дуже кепсько. Всі інші просто
бояться висовуватися. І це найбільша проблема. Колись міські голови тісно координували
свої дії, Асоціація українських
міст продукувала чимало прогресивних ідей щодо розвитку
базового місцевого самоврядування. Бо держава міцна тоді,
коли міцна базова територіальна громада: село, селище, місто.
І коли вона має можливість вирішувати свої проблеми, а не чекати, коли Київ дасть гроші. В
Україні вже немає місцевого самоврядування як такого.
■ Отож виходить, що сьогодні банальну ситуацію зі сміттям
можна використати як елемент
політичного шантажу?
— Будь-яку проблему можна
використати як елемент шантажу. Причому держава свою про-

блему робить проблемою політичного діяча, який раптом
має свою думку і позицію, а Садовий ще й партію створив і почав на загальнодержавному рівні впливати. Як посмів! А Чорновола судили хіба за політичну діяльність? За зґвалтування.
Так само й Садового можна посадити за що завгодно.
■ Луцьк не може повторити
долю Львова зі сміттям ? Що у
нас у Брищі сьогодні?
— Місто щороку що могло, те робило. За моєї каденції домовилися із сільською радою, додаткову площу відбили, почали роботи з рекультивації і закладання нової черги
сміттєзвалища. Зараз ця робота практично завершена. Тому
такої гострої проблеми зі сміттям Луцьк у найближчі десять
років не матиме. Але... Проблема сміттєпереробного заводу не
вирішена.
■ Скільки волиняни чули
обіцянок i проектів будівництва такого заводу — не злічити.

❙ Богдан Шиба.
ся ні про відкати, ні про хабарі.
Просто люди собі в голову взяли: ми такі хороші, що дозволимо тобі, іноземний інвесторе,
тут землю нашу купити. Тому
по всій Україні і немає сміттєпереробних заводів.
■ Свого часу ви намагалися
повернути в комунальну власність одну з міських котелень
на вулиці Карбишева, яку приватизувала за попередньої влади група наближених до влади
осіб. І що з цього вийшло?
— Судилися чотири роки.
Одна з найбільших котелень
була приватизована фактично
через схеми. Через Вищий господарський суд її вдалося ніби
відстояти, але потім дуже несподівано прийшло повідомлення з Верховного Суду, що

ватися стосунки, фінансові наприклад, поміж селом, селищем, містом, районом з областю чи Кабміном в ручному режимі. Це абсурд. Все має бути
врегульовано законами. А поки
що прийнято тільки два закони:
про засади державної регіональної політики і про добровільне об’єднання територіальних
громад. І крапка. Далі знову
все регулює Кабмін, який ухвалює порядок розподілу коштів
із фонду регіонального розвитку. Та не може такого бути, щоб
це робилося за принципом «тобі
дам, а тобі не дам». Законом
має бути чітко визначено і кожна рада має знати: оце її, і ніхто
не забере й ніхто не перекроїть.
Польща, яку ми ніби беремо за
приклад, адміністративну ре-

«Вони співатимуть
кластимуть на серце,
далі красти»
Колишній міський голова Луцька Богдан Шиба — про хитке
становище мерiв, зруйноване мiсцеве врядування та полiтичний
душок львiвського смiття
І німці нам його вже будували, і
австрійці, а результат — пшик.
Чому?
— Так само, як і з Луцьким
аеропортом сталося. Реалізація
обох цих ідей — це повноваження обласної ради. Чому не були
вони реалізовані? Тому що почали думати, як на тому заробити. Бо коли інвестор хоче побудувати сміттєпереробний завод
чи аеродром, то він хоче, щоб
вкладені гроші віддачу давали,
а не віддати всі гроші, щоб тільки землю купити. Ви ж знаєте, що навколо того сміттєзвалища пропонували інвесторам
землю купити і вона вже була
закріплена за кимось із начальства. Навколо аеропорту пороздавали паї, позакріплювали
за собою і ходили за інвесторами: «Купіть, бо ви не зможете
на тій території все розмістити.
Вам ще треба докупити землі.
Купіть ще цю землю». І така ситуація практично в кожній області була. Тобто за тим стояло
бажання заробити максимально в свою кишеню. Як інвестори могли прийти сюди працювати? Їм прямим текстом казали: «Поки не викупите 5 чи
6 гектарів землі, навіть і говорити далі не будемо». Не йшло-

в порядку нагляду Верховний
Суд прийняв рішення: попередні рішення всіх судів скасувати і справу закрити. Тобто треба
було все починати з нуля, витрачати ще два роки. А у мене вже
не було ні сил, ні ресурсу часу,
процес зайшов далеко. Таким
чином держава в особі корумпованого до краю Верховного Суду
«взула» сама себе . До речі, у Луцьку цей випадок тоді був прецедентом, коли стратегічно важлива для міста котельня через
схеми була виведена у приватну
власність. На превеликий жаль,
схемами користувалися і тоді, й
тепер. Тому можна мріяти, що в
нас через кілька років буде, як
у поляків. Однак лише мріяти.
Не працює правова система українська зовсім.

«Зміцнюючи регіональне
управління, держава сама
породжує сепаратизм»
■ Ви активно долучалися
до обговорення питань децентралізації в Україні. Два роки
пройшло від моменту її декларування, але віз цей якось дуже
повільно рухається. Чому?
— За цей час мали б прийняти близько 100 необхідних
законів. Бо не можуть розви-

форму проводила дещо інакше,
ніж у нас. Усе відбувалося поетапно, був підготовчий період, і
там зайнялися самодостатністю
гмін не декларативно, а на практиці. Була політична воля і ніхто не грався у демократію, коли
одне село хоче об’єднуватися,
інше не хоче або хоче до іншої
сільради. Цього окозамилювання не було. Там діяла карта, циркуль та елементарні математичні розрахунки. Децентралізація влади має відбуватися за формулою: повноваження,
ресурс, відповідальність. Останнє у нас завжди було і є, бо
місцева рада відповідає за все,
а перші два компоненти законодавчо не закріплені за нею.
Держава міцна тоді, коли міцна базова територіальна громада: село, селище, місто. І коли
вона має можливість вирішувати свої проблеми, а не чекати, коли Київ дасть гроші.
■ Складається враження, що
більшість реформ у країні відбуваються за принципом кавалерійських наскоків: порубали,
знищили, а як нове натомість
вибудувати — поняття не маємо...
— У нашу систему управління повертається Радянсь-

СУСПІЛЬСТВО
кий Союз. Але в часи СРСР був
ще й дуже жорсткий контроль,
а ми сьогодні маємо ситуацію
некерованого хаосу. Хіба можна було без попередньо опрацьованого механізму передавати
професійно-технічну освіту на
баланс місцевих рад? Те ж саме
з реформою прокуратури. Ніби
реформували. Та ми зруйнували її в принципі, а не реформували! Тепер прокуратура позбавлена наглядової функції, як
у європейських країнах. Вибачте, Європа йшла до такого рівня демократії понад сто років!
І там був такий рівень контролю, що тепер, через сто літ, вона
може дозволити собі такі преференції і таку прокуратуру. У нашому суспільстві з підвалинами
феодалізму цього не можна робити.
У часи мого головування
у Луцьку, пам’ятаєте, землю
продавали на аукціонах. А тепер землю виділяє рада. І прокуратура не має права опротестувати це рішення, тільки суд.
Поки судитися будуть, можуть
роки пройти і за цей час на тій
ділянці вже збудують будинок
чи ще щось. У державі законів
ніхто не дотримується, а ми систему противаг і контролю руйнуємо.
Жодних змін усередині системи не зроблено. Започатковані реформи — гарна вивіска,
і поки що не більше. Замість
повноцінного місцевого самоврядування утворилася радянська матрьошка. Останнім часом
спостерігаються взагалі дуже
небезпечні тенденції. Нещо-

сказати, що місцева влада там
не в долі? Маємо вже ніби найкраще антикорупційне законодавство, Європа нам ледь не аплодує, але воно вихолощене на
користь корупціонерів! Коли
подавалися на розгляд ці закони — жодних питань не виникало. Все прекрасно. Та поки їх
прийняли в остаточному варіантi, було внесено стільки правок,
що від прогресивної ідеї майже
нічого не залишилося.
Скільки, скажіть, корупціонерів не просто звільнили,
а змусили відшкодувати шкоду, яку вони своєю діяльністю
завдали державі? Нуль. Не треба їх до в’язниці кидати і ще годувати там за державний кошт.
Звільнити, провести розслідування і змусити відшкодувати
збитки. Але цього механізму
немає в новому антикорупційному законодавстві і близько. А
нас переконують, що ми завтра
вже в Європі прокинемося.

«Треба вибирати: або
стабільність, або реформи»
■ Може, ми хочемо занадто
швидких змін, а їх в умовах війни зробити непросто? Головне,
щоб була стабільність.
— Коли в країні така криза,
коли ми тільки стоїмо на порозі
відчутних змін, говорити про те,
що має бути стабільність — злочин. У всіх державах, коли відбувалися такі великі трансформації, влада змінювалася часто.
А в нас головне — стабільність.
Причому політична, макрофінансова, макроекономічна. І в
чому полягає ця стабільність?

Гімн, одну руку
а іншою будуть
давно обласні ради кількох областей звернулися до Кабінету Міністрів з пропозицією про
так звані договірні відносини
між облрадами і КМ. Що це значить? Обласні ради хочуть мати
додаткові фінансові важелі всупереч Бюджетному кодексу.
Тобто «договорняк» замість закону. І це є нічим іншим, як
формою підкупу місцевої еліти,
щоб вона була лояльною до влади. Центр віддасть регіони на
відкуп обласним керівникам,
як було свого часу з Донбасом,
і ми бачимо, до чого це призвело. Створюємо умови для параду суверенітетів.
Зміцнюючи регіональне управління, держава сама породжує сепаратизм. Бо ніякій сільській раді в голову не прийде
оголосити свій окремий статус,
правда ж? А область може це
зробити. І ми граємося з вогнем.
У Закарпатті може буде ЗНР,
на Волині буде своя бурштинова народна республіка. І тоді,
повірте, найбільші проблеми будуть не на сході, а на заході. Бо
тут люди вже відчули смак дурних грошей. В країні, де 70 відсотків економіки в тіні, для людей, які живуть від контрабанди і контрафакту, держава буде
до лампочки. Вони співатимуть
гімн, одну руку кластимуть на
серце, а іншою будуть далі красти й заробляти брудні гроші. Без
зміцнення територіальних громад і надання реальних повноважень базовим радам — це смерті
подібне для України.
Скажіть, скільки ще треба,
щоб розбивалося літаків iз контрабандними цигарками, щоб
покласти цьому край? Хочете

Ви ж розумієте, в умовах, коли
зростають ціни й тарифи, має
бути інфляція. Відповідно, на
індекс інфляції мають індексуватися соціальні виплати і
зарплати. А якщо ціни й тарифи очевидно ростуть, а кажуть,
що інфляції немає, то це в нас
макрофінансова і макроекономічна стабільність? Це означає,
що люди стають жебраками і ця
стабільність тільки зовнішня. І
до добра вона не приведе. Треба
вибирати: або стабільність, або
реформи. Без реформ щастя нам
не бачити. А оскільки ми вибираємо стабільність, то від свого
щастя ми йдемо в інший бік.
■ Невже все так песимістично?
— У грудні 2013-го, коли
тут, у Луцьку, міліція хотіла
мене арештувати, я був на Майдані у Києві. Тоді якраз приїхала Ребека Хармс, депутатка Європарламенту. Вона сказала одну дуже мудру річ: «Ви
не можете робити все так, як у
Європі. Ви маєте робити так, як
Європа робила 120 років тому».
Бо не можна перескочити від
феодалізму до розвинутого капіталізму за помахом чарівної
палички. Не можна вставити
демократичні принципи в феодальне суспільство. І не четверту промислову революцію нам
треба робити, а поки що другу,
бо від зубила й молотка не перестрибнеш до роботів і нанотехнологій. Нам же намагаються вбити в голову, що ось ми поприймаємо такі закони, як у Європі, і все, відразу перескочимо.
З ким перескочимо, з чим?
Ви бачите зараз стратегію
розвитку на міському, обласно-
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му рівні чи на рівні держави?
Ми ж не знаємо, що будуємо.
Ніхто не знає, що в цьому році
зробиться, що в наступному,
яка в нас економіка має бути,
чому в нас безробіття, чому 7
мільйонів наших громадян за
кордоном працює, а мають тут
працювати, Україну будувати?
Чому в нас 70 відсотків бізнесу
в тіні працює, на контрабанді,
на контрафакті? Тільки в Луцьку з 2010 року кількість легально працюючих, які отримують хоча б мінімальну зарплату
і платять податки, зменшилася
вдвічі. Хтось полуницю збирає
в Польщі чи будує навіть десь
у Росії, бо жити якось треба, а
в Луцьку ніде не заробиш. А у
масштабах держави? Прикро,
але на всіх рівнях у державі
стратегічного плану немає.
■ Хіба наші європейські партнери не бачать цього чи їх такий стан речей влаштовує?
— Наші партнери вже так
втомилися від нас, що готові
віддати нас знову Росії, але розуміють, що тоді російські ракети стоятимуть десь біля Ковеля. Це єдине, чого вони бояться.
Вони ж бачать, що менталітет
совєтський нікуди тут не подівся. Так і живемо: маємо гібридну війну, гібридну економіку,
контрабандну і контрафактну,
маємо гібридні мислення і психологію.
■ Сьогодні ви дистанціювалися від великої політики,
хоча свого часу брали активну
участь у політичних процесах.
Навіть двічі побували у лавах
«Батьківщини», де відбуваються непрості процеси, зокрема і
на Волині. Можете прокоментувати ситуацію у цій політичній
силі з висоти своєї позапартійності?
— Ситуація в «Батьківщині» є таким собі міні-відображенням України. Що робиться в державі, те робиться і
в партії. На превеликий жаль,
той негативний відбір, що відбувається в українській політиці загалом, торкнувся і цієї
партії. У волинській «Батьківщині» дуже некомфортно почувалися, поки я був у її складі,
і з великим задоволенням мене
вижили. Її керівництво не влаштовувала моя принципова позиція у багатьох питаннях. І це
відбувалося потім з багатьма іншими. З мене почалася ланцюгова реакція. Людина, яка має
іншу позицію, причому вона не
є особистою, а політичною, і яка
не згодна казати одне, а робити
інше на підставі якихось домовленостей політичних або договорняків, як це модно сьогодні казати, то вона не влаштовує і її обов’язково викинуть.
Там має бути конформіст, який
може легко поступатися особистими, політичними і навіть національними принципами.
І така природа людини, гомополітикус, влаштовує нині
багато наших партій. Але як
тільки людина не гнучка і вона
має свою позицію — однозначно її викинуть на вулицю. І при
цьому буде абсолютна солідарність з іншими політичними
силами. Принципові люди не
влаштовують жодну політичну
силу. Потрібні тільки конформісти. Тому маємо такий політикум, такий кадровий склад
органів влади, як маємо.
■ Ви, як і більшість українців, переживаєте велике розчарування після Майдану, як
було це після Помаранчевої революції?
— Я не розчаровуюся, тому
що не зачаровуюся. І ніколи не
зачаровувався, починаючи з
1991 року. ■
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Велика історія
маленького села
Черкаський краєзнавець
Володимир Чос видав свою
дванадцяту книгу
Людмила НІКІТЕНКО
«Петропавлівка від минулого до сьогодення», —
так називається нова книга журналіста, письменника і краєзнавця Володимира
Чоса з міста Городище, котра
нещодавно вийшла у світ.
«Кілька місяців тому до
мене звернулися представники сільської ради і попросили написати історію їхнього населеного пункту, який
колись називався Трисаги,
потім Свинарка, а з 1916 року
став Петропавлівкою. Робота виявилася не простою, але
дуже цікавою», — розповідає
«Україні молодій» Володимир Чос.
За його словами, деякі
зібрані матеріали на цю тему
в його архіві вже
б у л и ,
чимало
важливого розшукав у
маловідомих стародруках,
а
газетні вирізки,
давні ксерокопії, рукописні спогади та документи, віддруковані ще на
друкарських
машинках,
принесли представники сільської ради Петропавлівки.
Це вже дванадцята книга Володимира
Чоса. Серед його видань є художні книги, зокрема гуморески та казки, але краєзнавча тематика завжди бере
гору.
Пан Володимир говорить,
що великою історією рідного
краю почав цікавитися давно. Ще в ту пору, коли один
зі старших колег порадив
йому розпитувати літніх людей про минуле та старанно
фіксувати їхні спогади. Так
і робив. Окрім цього, наголошує, накопичилося чимало
журналістських матеріалів,
зібраних за роки роботи у
ЗМІ.
«Бувало, спілкуєшся з
людиною, а вона, окрім головної теми, розповідає щось
цікаве про життя у ті часи,
коли була малою дитиною.
Багатьох із тих людей уже
немає з нами, а їхні спогади — безцінні у краєзнавчому плані, — ділиться думками Володимир Чос. І додає:
— У радянські часи в Городищі було немало краєзнавців,
але їхні дослідження досі
розпорошені та залишилися переважно в архівних газетних публікаціях. Далеко
не кожен має змогу їх знайти та прочитати. Тому моя
мета (підкреслює) — якщо
накопичуються краєзнавчі
матеріали, видавати книгу.

Щоб наша місцева історія не
зникала».
Серед своїх краєзнавчих
видань найбільш резонансним він вважає книгу про
місто Городище — «Велика історія маленького міста». Каже, до створення
цього літопису спонукало й
підбадьо рювало те, що про
Городище загалом було написано не так багато. У цьому плані, пояснює, на Черкащині більше поталанило таким містам, як Канів,
Чигирин, Корсунь-Шевченківський та Умань. Пану Володимиру хотілося довести,
що рідне місто має теж велику й славну історію. Тож
його книга про Городище
вийшла на 300 сторінок, iз
сотнею стародавніх фото і
неповторними
свідченнями
більше сімдесяти старожилів. Видання швидко розкупили, не лише
городищани, а й
представники української
діаспори
в Італії,
Данії,
Німечч и н і ,
Польщ і .
Т о ж
довелося її ще й
перевидавати.
«Я пишу краєзнавчі книги не тому, що я такий розумний чи хочу комусь щось довести. Просто вважаю: якщо
мені цікава історія нашого краю, то й людям вона до
вподоби, — зізнається пан
Володимир. І додає: — Завжди намагаюся писати розмовною мовою, щоб книга читалася, як пригодницький роман. Люблю живе краєзнавство, тому й веду у районній
газеті краєзнавчу сторінку
«Вежа».
Серед інших видань городищенського краєзнавця Володимира Чоса можна виділити книги «Городищина козацька», «Зорі над Вільшаною»,
«Мліїв — село козацької слави», книга про 290 річну історію храму Спаса Преображення, «Історія християнства України». Останню свою
книгу, каже пан Володимир,
бачив в інтернеті, в електронних бібліотеках.
«І хоча то було піратське видання, але радує те,
що книга пішла в люди, значить, вона потрібна і її читають», — підсумовує Володимир Чос.
Нині у нього вже готова до
друку нова краєзнавча книга
про село Орловець, звідки родом його родина. Залишився,
підкреслює, найскладніший
етап — пошуки спонсора. ■
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■ ПІСЛЯМОВА

Ердоган
утримав
кермо
Путч у Туреччині
забрав життя
майже 300 осiб
Олег БОРОВСЬКИЙ
Шість тисяч осiб заарештовано після
невдалої спроби військового перевороту
в Туреччині, що стався в ніч iз п’ятниці на
суботу. Президент Реджеп Ердоган попередив про подальше очищення всіх державних установ від осіб, відповідальних за спробу путчу. За даними турецького МЗС, число смертельних жертв перевищило 290, 100 з яких — це путчисти,
а 161 особа — цивільні, є понад 1400 поранених.
У вихiднi заарештували чільних генералів і сотні військових. Турецька влада проводить обшуки на низці військових баз та об’єктів по всій країні у пошуках прибічників військового заколоту. У
ході операції у місті Денізлі, що на заході країни, за кілька годин затримали
50 військових та командувача гарнізону. Позбавлено їхніх функцій і заарештовано майже три тисячі суддів і прокурорів, а слідчі готують процеси за спробу
повалення уряду. На прохання Туреччини вчора у Саудівській Аравії арештували військового аташе в Кувейті Мікаїл
Гуллу, який намагався вилетіти до Амстердама. «Ці дії будуть продовжені», —
заявив міністр юстиції Туреччини Бекір
Боздаґ.
Президент Ердоган заявив, що
«зрадники заплатять високу ціну», і оголосив про «чистку армійських лав» та
можливе повернення смертної кари, від
якої відмовилися у 70-х роках після взяття Туреччиною курсу на вступ до ЄС.
Турецька влада звинувачує у спробі путчу опозиційного мусульманського
проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який
проживає у США. Ґюлен відкидає обвинувачення. На його думку, відповідальним за цю подію може бути сам президент Ердоган.
Західні коментатори попереджають,
що путч може бути використаний президентом Ердоганом для встановлення авторитарної влади. Глава МЗС Франції
Жан-Марк Еро заявив, що невдала спроба військового путчу не означає дозволу
президентові Ердогану обминати демократичні принципи. Про необхідність дотримання принципу верховенства права
у Туреччинi говорять також у Брюсселі та
Берліні. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Стрілянина і надзвичайний
стан в Алмати
Учора в столиці Казахстану Алмати
невідомі влаштували стрілянину в районі
будівель РУВC та департаменту казахстанського Комітету національної безпеки, повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».
Загинули чотири особи, серед яких троє
поліцейських і один випадковий перехожий. Багато поліцейських поранено, восьмеро з них перебувають у реанімаційних
відділеннях. Одного з нападників затримали на місці злочину. У місті оголошено найвищий, червоний, режим антитерористичної небезпеки, мешканців закликали не залишати домівки та уникати місць
масового скупчення людей. Столичний
аеропорт продовжує працювати у звичайному режимі, але припинили роботу частина онлайн-сервісів та головні казахські телеканали. Російські продовжують мовлення. Нагадаємо, що раніше в
казахстанському місті Актобе прибічники нетрадиційної релігійної течії напали
на військову частину Нацгвардії. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Франція намагається прийти
до тями та проаналізувати криваві події у Ніцці 14 липня під
час святкування національного
свята Дня взяття Бастилії. Після
триденної жалоби за жертвами
теракту залишається багато
запитань, на які важко знайти чіткі відповіді. «Чому напад
здійснено на Ніццу? Бо це місто відоме в усьому світі своєю
красою. Чому 14 липня? Тому
що в цей день ми відзначаємо
нашу свободу, це наш День
незалежності. Він здійснив терористичний напад, бо хотів
завдати болю Франції», — таку
відповідь дає президент Франції Франсуа Олланд. Сказано
ємко, але не бракує інших пояснень. Найбільш різким, але, як
здається, і найбільш правдивим
є висновок, що політика мультикультуральності,
головними пропагандистами якої в ЄС
були, власне, Олланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель,
зазнала повного провалу.

■ ТЕРОРИЗМ

Свято з бійнею
Для президента Олланда третiй теракт за
пiвтора року означає полiтичний кiнець

Псевдопостачальник морозива
О 22.45 четверга на популярній Англійській набережній у
Ніцці, де багато людей спостерігали за святковим феєрверком,
19-тонна вантажівка в’їхала на
швидкості у натовп і проїхала
зигзагами (щоб розчавити якомога більше людей) два кілометри пішохідною зоною.
Місцева газета «Ніс-Матен»
та загальнонаціональні «Ле Фігаро» та «Ле Монд» провели
власне розслідування, щоб встановити, чому терорист зумів
проїхати таку велику відстань
і вбити таку кiлькість людей,
чому його не зупинили раніше?
Тож кілька поліцейських iз різних підрозділів, та один мотоцикліст намагалися зупинити
зловмисника. По ходу розвитку
слідства вимальовується наступна картина. Троє поліцейських
намагалися зупинити пекельного водія вже на перших 200 метрах його руху. Одночасно в цей
же час мотоцикліст скочив на
підніжку вантажівки, намагаючись нейтралізувати вбивцю.
І саме в цей час терорист застосував зброю, а він мав при собі
автоматичний пістолет калібру 7,65 міліметра. Мотоцикліст
змушений був зіскочити з підніжки і загинув під колесами
вантажівки, а двоє поліцейських iз місцевого спецпідрозділу
реагування на екстремальні ситуації також потрапили під обстріл. Саме співробітники цього підрозділу врешті-решт застрелили терориста, здійснивши приблизно 50 пострілів по
вантажівці.
Напад терориста на набережній забрав життя 84 людей,
із них 10 — діти. 300 осіб отримали поранення. У лікарнях надалі перебувають 85 осіб, 18 iз
них — у реанімації на межі життя і смерті станом на вчорашній
день, повідомила міністр охорони здоров’я Марісоль Турен.
До дитячого шпиталю «Ленваль», який розташований неподалік набережної, де розігралася трагедія, потрапило загалом 30 дітей віком від 6 місяців
до 18 років, повідомила речниця
медичного закладу Стефані Сіпсон. І додала, що врятувати вдалося не всіх.
Одним із загиблих унаслідок
теракту був українець — 22-річний одесит Михайло Базелевський, який навчався в Канаді, а
у Франції перебував за програмою обміну, повідомив почесний консул України в Ніцці
Марк Івасилевич. Ще двоє громадян України зазнали пора-

❙ Третiй за останнi пiвтора року масштабний теракт у Францiї здiйснили
❙ у День взяття Бастилiї.
нень, повідомляє МЗС України. Поранені чоловік та жінка
мають легкі ушкодження. Мер
Ніцци Крістіан Естрозі назвав
атаку найгіршою трагедією за
всю історію міста.
Нападником виявився 31річний Мохаммед Лахуеж Булель iз громадянством Тунісу,
але останні щонайменше сім
років він мешкав у Ніцці і мав
офіційний дозвіл на проживання
у Франції. Його особу визначили за документами, мобільним
телефоном і банківською карткою, які поліцейські знайшли у
вантажівці. У понеділок він винайняв вантажівку-рефрижератор у передмісті Ніцци. Він мав
повернути її у п’ятницю. У нього
був при собі автоматичний пістолет iз патронами, макети автомата, гвинтівки та гранати. Кілька годин до нападу вiн стояв на
парковці, видаючи себе за постачальника морозива. Він переконував поліцію не відкривати вантажівку, бо через спеку морозиво зіпсується.

«Вовк-одинак» чи iсламiст?
Поліція провела обшук у помешканні нападника. Сусіди говорять про нього як про замкнуту
людину. Обшук було здійснено і
за іншою адресою, пов’язаною з
нападником. Там поліція затримала для допиту жінку, яка є колишньою дружиною Булеля.
Булель був відомий поліції через погрози, насильства та дрібні
крадіжки, які він здійснив у період між 2010-м і 2016 роками,
але увагу спецслужб він не привертав. 24 березня цього року він
був засуджений судом Ніцци до
шести місяців ув’язнення умовно за застосування насилля після
дорожньої пригоди у січні цього
року. Однак, як додав прокурор
Парижа Франсуа Молен, досі чоловік не притягувався до відповідальності як особа, що становить
загрозу для суспільства. Записок
самого терориста, вбитого силами правопорядку, досі не виявлено. Водночас прокурор Франсуа Молен, слова якого наводить
агенція «Франс Пресс», заявив,
що спосіб дій злочинця відповідає закликам до вбивства з боку
ісламістських терористичних
груп.
Проте, за словами батька
зловмисника, його син трива-

лий час страждав від депресії, а з
релігією не мав нічого спільного.
«Він не молився, не постив, вживав алкоголь та навіть наркотики», — повідомив батько Булеля, який проживає в місті Мсакен, що на сході Тунісу. Подібну
інформацію підтвердила і сестра
вбивці.
Знайомий Булеля на ім’я Мухаммед (37 років) заявив поліції,
що близько знав його, оскільки
обидва походять iз міста Мсакен
у північно-східній частині Тунісу. Він описує Бухлеля як депресивну особистість, наголошуючи, що той «чи то перебував у
процесі розлучення, чи вже розлучився». А оскільки йому нещодавно відмовили у кредиті, то
він став ще агресивнiшим. Права
на керування вантажівкою він
отримав незадовго до нападу.
Поліція досі не знає, чи діяв
терорист один — його квартиру
обшукали, а колишню дружину
затримали для допиту і відпустили. У Мохаммеда Лахуежа Булеля троє дітей. Родина не жила
разом, причиною цього, за даними поліції, було домашнє насильство з боку нападника.
Терористичне угруповання
«Ісламська держава» взяло на
себе відповідальність за наїзд
вантажівки на натовп людей у
французькій Ніцці. Чоловік,
який здійснив напад, був «одним із наших солдатів», зазначається у повідомленні, опублікованому в суботу, 16 липня,
близькою до угруповання агенцією Amak в інтернеті.
Після атаки у Ніцці та околицях заарештували сімох осіб
з оточення злочинця, зокрема і
двох албанців. У суботу італійська поліція також затримала
п’ятьох підозрюваних у причетності до нападу в Ніцці. Всі вони
залишаються під вартою.
Пояснення мотивам Булеля слідчі сподіваються знайти в
численних документах, вилучених під час обшуку в його квартирі. Теракт у Ніцці списаний iз
методичок «Ісламської держави»: «Ставайте самотніми вовками і здійснюйте теракти».
Такі рекомендації ще два роки
тому терористична організація
давала своїм прибічникам у Європі. При цьому, йдеться в інструкціях «ІД», можна використовувати як зброю і автомобілі,

й інші підручні засоби. Смертельна ефективність цього методу стала очевидною в Ніцці: в’їхати у натовп взятою напрокат вантажівкою — це той
спосіб масового вбивства, який
дуже складно відвернути. Ніцца
та Лазурове узбережжя віддавна
були відомі як місце підвищеної
активності французьких джихадистів. Найбільша кількість
французьких джихадистів виїхала воювати до Сирії саме звідси.
Слідство в перші два дні після
замаху дотримувалося версії, що
у Ніцці діяв «вовк-одинак», але в
неділю прем’єр-міністр Мануель
Вальс повідомив в інтерв’ю виданню «Журналь дю Діманш»,
що нападник-тунісець останнім
часом потрапив під вплив радикального ісламу і, як багато що
вказує, мав зв’язки з «Ісламською державою». Заарештовані
інші особи з оточення терориста засвідчили, що той пройшов
майже миттєву трансформацію
від байдужої до релігії особи до
«заангажованого солдата «Ісламської держави»». Вальс зазначив, що агенти «ІД» вишукують психічно нестабільних осіб
i використовують їх для своїх
цілей.
І ще два останні повідомлення, які частково проливають
світло на мотиви злочину. Нападник за кільканадцять хвилин до нападу надіслав іншій
особі SMS iз проханням доставити йому більшу кількість зброї.
А брат застреленого поліцією
водія-вбивці вантажівки Джабер розповів британській газеті
«Телеграф», що Булель перед
атакою надіслав рідним своє усміхнене фото та близько 240 тисяч туніських динарів (98 тис.
євро), що може свідчити про корисливі мотиви злочину. За словами Джабера Булеля, він не бачив свого брата кілька років,
тому отримання 16 липня грошей стало для нього цілковитою
несподіванкою.

Кульгавi заходи безпеки
Після Чемпіонату Європи
з футболу, який минув доволі
спокійно, Франція зітхнула з
полегшенням. Тепер усі заходи безпеки знову поставлені під
сумнів. Наступного після теракту дня Ніццу відвідали президент Франсуа Олланд, прем’єрміністр Мануель Вальс та інші
чільні урядовці. Влада країни
оголосила продовження ще на
три місяці надзвичайного стану,
який було запроваджено минулого листопада після терактів у
Парижі. Рух вантажівок у центрі Ніцци заборонений за винятком тих, що перевозять продукти харчування.
Уряд Франсуа Олланда опинився під потужним тиском,
адже силовики не змогли вчасно розкрити наміри терориста, а
інформації про внутрішнє життя
ісламістських кіл їм, схоже, досі
бракує. Це вже третій масштабний теракт у Франції за останні
півтора року. Французи досі реагували на терористичні загрози навдивовижу стримано й стійко. Але як довго ще триватиме ця
мужня розслабленість з огляду на
криваву бійню у Ніцці? Республіканський дух французів, їхня
вірність державі та їхня солідарність у кризові часи — все це постало перед випробуванням. Для
президента Олланда черговий
теракт означає політичний кінець. Можливо, Олланд зможе
скористатися новою кризою для
проведення чергових змін. Однак
йому не варто балотуватися на наступний президентський термін,
бо заздалегідь відомо, що він програє вибори. ■
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■ ТРАДИЦІЇ ЛІКУВАННЯ

Біля джерел
здоров’я
Цілюща вода, повітря і чуйне ставлення
лікарів у «Моршинкурорті» творять дива:
навіть безнадійні діагнози відступають
Олег КРУК
Київ — Моршин

140 років тому лікувальні властивості місцевої води оцінили перші
відвідувачі Моршинського курорту. Відтоді історія Моршина тісно
переплітається з історією його цілющих вод, які прославили місто
на весь світ. І хоча на території Карпат є багато різних джерел,
Моршинські — унікальні.

Повітря і вода — і ти здоровий
Нині в містечку та його околицях діє 11 санаторіїв та шість
пансіонатів. Головним лікувальним напрямом курортної системи СКК «Моршинкурорт» є терапія захворювань печінки,
жовчного міхура, підшлункової
залози. Загалом число недуг, від
яких тут можна позбутися, налічує кілька десятків. Як свідчать
фахівці курорту: іноді відступають навіть «безнадійні» діагнози.
Крім того, у повітрі Моршина кисню вдвічі більше за норму. Особливо це відчувають ті,
хто приїздить з урбанізованих
територій, скажімо Дніпровської області чи Харкова. У декого з незвички організм реагує неадекватно, тож лікарі попереджають: адаптація до тутешнього клімату триває до трьох днів
(для декого навіть 5-7). За цей
час ви встигаєте пройти всі обстеження. Знаючи результати
аналізів, лікар затвердить вам
потрібну кількість води та частоту її вживання. Однак найменший термін, зазначають вони, на
який доцільно приїздити з лікувальною метою, — 16 днів.
«Вода у нас справді сильна,
з високим вмістом іонів магнію, калію, кальцію, має високу мінералізацію, — говорить головний лікар лікувально-діагностичного центру СКК
«Моршинкурорт» Ніна Половинко. — Але перед тим, як її
призначати, пацієнт повинен
обов’язково здати клінічний
і біохімічний аналізи крові,
пройти ультразвукове обстеження. Маємо з’ясувати, в якому стані печінка, підшлункова. Пацієнт, який довго не цікавився своїм здоров’ям, мусить ретельно дотримуватися
наших порад. Адже все, що ми
їли протягом життя — у школі,
під час студентських років і так
далі, — впливає на стан нашого
здоров’я. Також він залежить
від якості харчування. На жаль,
харчування сучасної людини
дуже збіднене на клітковину.
Тож коли кишечник засмічують шлаки, виникає проблема
з травленням, а слід пам’ятати,
що 70% клітин, які відповідають за стан імунної системи,
містяться в кишечнику. Наша
вода чудово справляється з цією
проблемою».
У лікувально-діагностичному корпусі СКК «Моршинкурорт» за рік проходять обстеження майже 30 тисяч осіб. І
слід визнати: все відбувається на
найвищому рівні. Сучасна технічна база дає змогу визначити
недуги, про які пацієнт може і
не здогадуватися.

Європейська перспектива у
кризові часи
На жаль, нині Моршин і його
оздоровчі заклади переживають, м’яко кажучи, не найкращі часи. Профспілкова система України вже не відшкодовує
більшу частину вартості санаторної путівки, як це було донедавна. Зарплати українців після
інфляційного стрибка не дозволяють їм розраховувати на оздоровчі поїздки. А війна з Росією
зупинила потік відпочивальників росіян, яких тут до 2014
року була переважна більшість.
Однак великою перевагою СКК
«Моршинкурорт» є розумне
співвідношення ціни та якості
послуг. В останні роки попри
фінансові труднощі тут намагаються не збільшувати вартість
путівки (причому без зниження
якості лікування). Вартість оздоровлення однієї особи — від
350 гривень на добу. Ціна залежить від комфортності номера, сезону тощо. Можливі різні
варіанти. До речі, харчування,
яке входить у вартість путівки, тут триразове, за системою
«шведський стіл».
«Загалом, на Львівщині зосереджено 42% лікувальних мінеральних джерел України, —
розповідає заступник головного
лікаря з маркетингу та реалізації путівок СКК «Моршинкурорт» Микола Фурманюк. —

❙ Бювет мінеральних вод — «Мекка» відпочивальників курорту.
❙ Фото Юлії КОСИНСЬКОЇ.
ють нам, кажуть: ви — єдиний
курорт, де збережено медицину.
Звісно, нам приємно це чути, і ми
робимо все, аби наш курорт не
тільки не зник із медичної карти України, а й далі розвивався
швидкими темпами».

Трохи історії

❙ Перш ніж отримати призначення на лікування,
❙ пацієнт має пройти обов’язкові обстеження у фахівців.
тури. Як бачите, маємо всі умови для повноцінного лікування
і відпочинку. Пацієнтів ми приймаємо цілорічно.
До речі, у нас земля така: де
не копни — всюди є ропа. Нас
іноді запитують: чому не бутилюємо ропу, не продаємо — адже
це ліки. Так, ліки, але, якщо
ними користуватися без нагляду
фахівця, — замість лікувального ефекту можна завдати шкоди.
Лише лікар визначить, яка вода
і з якого джерела підходить кон-

Насправді все залежить від людини, від її ставлення
до себе. Від лікаря залежить небагато, на мій погляд,
до 15 відсотків.
Ще є води Закарпаття. У кожного санаторію — свій профіль.
Однак Моршин — це ідеальне місце для лікування захворювань кишково-шлункового
тракту, печінки, діабету, опорно-рухового апарату, статевих
систем. За ефективністю лікування захворювань жовчних
шляхів і печінки нашому курорту в Україні немає рівних.
Тож ми намагаємося перетворити його на місце, яке відповідає всім сучасним вимогам. Хочемо, щоб люди не витрачали
«дурні гроші» за кордоном, а,
приїхавши до нас, отримували і лікування, і європейський
сервіс, почувалися тут комфортно. Хочу нагадати, що до складу СКК «Моршинкурорт» входять 5 санаторіїв («Дністер»,
«Лаванда», «Перлина Прикарпаття», «Світанок» та «Черемош»), загальнокурортна бальнеологічна лікарня, лікувально-діагностичний центр, бювет
мінеральних вод та Палац куль-

кретному пацієнту. А ось воду
із джерела Божої Матері можна пити всім — це жива, ультрапрісна вода, склад якої ідеально підходить клітинам людського організму. Її в нас набирають люди з усієї округи».

Не закордоном єдиним
За статистикою МОЗ, майже
7 мільйонів українців хворіють
на вірусні гепатити, ще 2 мільйони мають цукровий діабет. Тож
дуже важливим напрямом СКК
«Моршинкурорт» є оздоровлення людей з цими недугами. І
після лікування тут багато пацієнтів із цукровим діабетом перейшли з важкої форми хвороби на середню. Таких випадків
чудодійного «зцілення Моршином» — чимало. «Паралельно»
моршинська вода успішно лікує
проблеми опорно-рухового апарату, гінекологічні та урологічні недуги. Поліпшує показники
глюкози в крові.
«Щодо загальноукраїнсь-

кої статистики, то, на жаль, ця
цифра кожного року зростає, —
стверджує Ніна Половинко. —
І ми це бачимо за кількістю наших пацієнтів, які приїжджають iз проблемами печінки та
діабетом. Це дуже погано для
здоров’я нації, але закономірно, якщо взяти до уваги рівень
нашої медицини, яка фактично
відсутня, та якість нашого життя, про яку й говорити не хочеться. Більшість українців поставлені в такі умови, що не мають
змоги стежити за здоров’ям чи
харчуванням, мало відпочивають. Тож мушу сказати, що
«наш курорт помолодів». Хоча,
з іншого боку, рівень медичної
освіченості зростає. Нині — інформаційна ера. Скажімо, люди
вже не ходять до соляріїв, бо розуміють — це шкідливо. Також
не один пацієнт розповів нам,
що відмовився від відпочинку
за кордоном, а натомість приїхав до Моршина. Це — важливіше, якщо справді дбати про своє
здоров’я.
Щоправда, дехто веде нездоровий спосіб життя, а потім
сподіваються, що на курорті
можна все поправити. Насправді все залежить від людини, від
її ставлення до себе. Від лікаря
залежить небагато, на мій погляд, до 15 відсотків.
Але ми допомагаємо всім.
Скажімо, у вартість путівки входить декілька аналізів та досліджень, крім консультації провідного лікаря, можна порадитися з фахівцем вузького профілю
— гастроентерологом, окулістом, невропатологом, ортопедом, лором, гінекологом, урологом (усього маємо 15 лікарів). У
нас постійно діє пункт чергового лікаря, власна машина швидкої допомоги. Пацієнти дяку-

Моршин — містечко на межі
Львівської та Івано-Франківської областей. Нині воно має
шість тисяч жителів, а його історія сягає середини XV століття. У письмовій згадці від 1482
року йдеться про невелике село,
жителі якого випарювали сіль
із навколишніх джерел. Німці, брати Морштини, намагалися організувати тут соляне промислове виробництво, але невдало. Однак їхнє прізвище залишилось у назві поселення.
Поворот в історії міста стався в середині ХІХ століття,
коли через Моршин пролягла
залізниця Стрий—Станіслав
(нині Івано-Франківськ). З огляду на зручний транспортний
зв’язок моршинські землі придбав львівський купець Боніфацій Штіллер. Саме він звернувся до європейських лікарів, які
врешті дійшли висновку, що
моршинська сіль — лікувальна. Це визнання дозволило підприємцю організувати тут курорт. У ті часи такі заклади виникали в різних куточках Європи, а відпочинок на них саме
входив у моду. Штіллер упорядкував два шахтні колодязі і
назвав їх на свою честь та своєї
дружини — Боніфацій і Магдалена (нині джерела № 1 і 2).
Інші кринички власник курорту пойменував на честь доньки
Людмили і сина Адама, а джерело ультрапрісної води (нині
№ 4) найменували джерелом
Божої Матері. Вода з цього джерела, за висновками науковців,
має ідеальну кристалічну будову, моментально засвоюється
клітинами людського організму, тож є унікальною «знахідкою» для здоров’я. Саме її завод
мінеральних вод розливає під
назвою «Моршинська», попередньо пропускаючи через спеціальні піщані фільтри, тому ця
вода не псується і тривалий час
залишається цілющою. Варто зазначити, що нині завод мінеральних вод — головне бюджетоутворююче підприємство
Моршина, завдяки якому місто
розвивається, а місцеві жителі
отримують робочі місця.
До речі, 2018 року Моршин
святкуватиме 140 років з часу
відкриття першого курортнотуристичного сезону. ■
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■ ІНІЦІАТИВА

Музею рівня
Карпатське село, де бували Франко і
Грушевський, хочуть зробити заповідником
Валентина САМЧЕНКО

«Вчарувала мене Гуцульщина», — ці слова Михайло Коцюбинський
Іванові Франкові, за переказами, сказав у селі Криворівня. Перший
написав після відвідин того надзвичайного поселення, у 1911-му,
надзвичайні психологічно-етнічні «Тіні забутих предків». А Каменяр, який не один рік поспіль з родиною відпочивав і працював там
у Карпатах, ділився враженнями в поетичному творі: «...Ось під
нами Черемош ізвився, //Як гадюка та срібно-зелена;// Він шумить,
клекоче, мов скажений, // Під горбком гризе скалистий берег, //Та
над ним в святковому спокою // Гріється мале село гуцульське. //
Понад берегом стежки стрічками...»

Українська Швейцарія
«Сьогодні ми пройшли знаменитим маршрутом, де знімали легендарні фільми про Довбуша та «Тіні забутих предків».
Це фантастичні місця. Я продовжую вивчати місця, які претендують на те, щоби вважатися унікальними», — це вже захопливі відгуки про нещодавнi
відвідини Криворівні й довколишніх місць співачки Руслани
Лижичко, яка карпатською автентикою «Диких танців» підкорила багатомільйонну аудиторію «Євробачення-2004».
Тут, у Криворівні, мешканців «долів» (низин) вражає все.
І Черемош; і вранішній туман,
що підперезує гори; і гуцульські хати, що безстрашно піднялися на високі «ґруні» (верхи), десь аж під хмари. І донині найшанобливіше вітання для горян «Слава Ісу» — як
щоденні віра й дяка за підтримку всевишнім силам за життя у
цьому благодатному, але часто
суворому до людей краї. Гуцулам важко зрозуміти, як можна ходити в ліс чи в гори «просто так», бо ґазда завжди йде по
справах — «в гриби», «в афени» (чорниці), ну хоча би в полонину по будз (сир).
Досліджують Гуцульщину
етнографи, географи, фольклористи, мовознавці вже років
двісті. Деякі описи залишилися ще з XVIII ст., більш систематичні — з другої половини XIX століття (праці Івана
Верхратського, Якова Головацького, Юзефа Коженьовського, Вінценти Поля). А наприкінці XIX — на початку XX
ст. з’явилися фундаментальні
праці з етнографії і фольклору цієї частини Карпатського
регіону Володимира Шухевича (діда головнокомандувача
УПА генерала Романа Шухевича), Антіна Онищука (розстріляний НКВС у 1937-му), Володимира Гнатюка.
Приїжджали у Криворівню Михайло Коцюбинський,
Леся Українка, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, Марко Черемшина, Осип Маковей і артисти МХАТу разом зi
Станіславським. Михайло Грушевський узагалі збудував собі
там власну дачу. Навіть Українською Швейцарією називали тоді Криворівню.
Поселення з дещо дивною
назвою (там криво, там рівно) від Івано-Франківська
(раніше Жаб’євський район
Станіславської області) — десь
чотири години їзди на громадському транспорті. Організовують
тут виїзні заняття акторською
майстерністю київські режисери, з усієї України щоліта збираються учасники духовного
руху «Схід і Захід в єдності під

❙ Міст через Черемош у Криворівні.
❙ Фото з сайта forum.ruslana.ua.

покровом Богородиці». Місцева церква й отець Іван Рибарук
— то особливий осередок. У стінах храму не лише моляться,
можуть розвісити екран і показувати сучасну виставу, особливо для приїжджих отець Іван
часто влаштовує духовні бесіди
про сучасне життя — АТО, агресію Росії. Біля церкви у селі
була можливість випадково зустріти третього Президента Віктора Ющенка або екс-главу адміністрації іншого гаранта —
Сергія Льовочкіна.

Зустрілися Леся Українка
із Франком
І все ж нещодавній київський «десант» був дещо незвичайним. І не лише тим, що на
стадіоні навпроти школи і музею Івана Франка приземлився
сучасний вертоліт. У Криворівні відбулося виїзне засідання
Комітету ВР з питань культури і духовності. Президія заходу — нардепи Микола Княжицький, Марія Матіос, Ірина Подоляк та Сергій Тарута.
Після відповідних погоджень у
Кабміні є ймовірність, що Криворівні нададуть статус історико-краєзнавчого заповідника.
Науково-практичну розробку перетворення Криворівні у
село-музей просто неба підготували місцеві ентузіасти —
старші наукові співробітники
відділення «Гуцульщина» НДІ
українознавства Іван Зеленчук, кандидат фізико-математичних наук, та його син Ярослав, кандидат історичних наук.
Вони виокремили понад два десятки цінних визначних місць і
об’єктів Криворівні.
Найшанованіше місце у селі
— музей Івана Франка. Це була
колись хата Василя Якіб’юка.
Тут багато років відпочивав
улітку Франко. На подвір’ї —
пам’ятник Каменяреві (погруддя), встановлений у 1952
році (музей відкрито трохи пізніше) та меморіальний напис на
плиті: «В честь Іванові Франкові Гуцульщина І916—1926».
Спочатку її було встановлено в
день 10-річчя смерті письменника на скелі, яку названо іменем Франка. Це мальовничий
обрив над Черемошем по дорозі
до Жаб’є. З цієї скелі промовляв Франко на мітингу в 1912
році. Щоб її не знищили недоброзичливці українського поета,
гуцули закопували плиту в землю до слушного часу.
У будинку-музеї кілька кімнат. Ось, наліво від входу, та, в
якій жив Іван Франко. Стоїть
стіл, за яким працював письменник. На стінах всюди — фотографії мешканців Криворівні, сучасників Франка, і їхні
спогади про письменника. Коли
вперше побував Франко у Кри-

❙ У цьому будинку, де тепер музей, 100 років тому жив Іван Франко.
ворівні, достеменно не відомо.
Постійно почав тут відпочивати з 1901 року. Саме в листах iз
цього літа Леся Українка згадує, що вона, їдучи в Буркут,
зупинялась на одну ніч у Криворівні. Тоді вона бачилася з
Франком.
Є в Криворівні будинок плебанії, у якому наприкінці ХІХ
— на початку ХХ століття понад 100 років жила династія
священиків Бурачинських-Волянських, у яких зупинялись
Яків Головацький, Іван Франко, Леся Українка. Збереглася
каплиця, споруджена в пам’ять
про скасування панщини 1848
року, в центрі Криворівні, є сучасна церква на присілку Багни, каплиця святого Серафима
Саровського на присілку Березово.
Стоїть у Криворівні хатаґражда, де Сергій Параджанов
знімав легендарні «Тіні забутих предків». Кімната-музей
Михайла Коцюбинського і Володимира Гнатюка розміщені
в будинку Параски Зеленчук
на присілку Заріччя. Раніше
на місці цього будинку стояла
хата сільського дяка Михайла Мойсейчука, у якій три літа
(1910—1912 роки) жив письменник Михайло Коцюбинський і написав повість «Тіні забутих предків». У цій хаті сімнадцять літ (1899—1915 рр.)
проживав також відомий український учений Володимир Гнатюк, який досліджував фольклорно-етнографічну
спадщину Гуцульщини і багато зробив для того, щоб у цьому мальовничому гірському
селі щоліта збирались найвидатніші діячі української літератури, науки і мистецтва, та
назвав тогочасну Криворівню
«Українськими Афінами».
У старовинній хаті Петра
Потяка (Клямового) на присілку Ґрашпарівка, яка є власністю Миколи Процюка, у 1906—
1912 роках жив видатний український письменник Гнат
Хоткевич, який створив у сусід-

❙ В одному з музеїв Криворівні нещодавно розкурювали точну копію люльки
❙ найвідомішої з фото 1926 року 90-річної гуцулки Чукутихи. Виготовив
❙ копію єдиний майстер-мосяжник Гуцульщини 85-річний Михайло Шмадюк.
❙ Фото Світлани КОПИТКО-ІЛІЙЧУК.
ньому селі Красноїлля славнозвісний «Гуцульський театр».
Працює музей Михайла Грушевського. До хати-музею Параски Плитки (Горицвіт), талановитої письменниці і художниці Гуцульщини, творчий доробок якої складає близько 50
рукописних книг, обсягом 500
сторінок кожна, і близько 600
живописних картин та ікон,
виконаних у народному стилі,
треба підніматися трохи вгору.
Туристам цікава гора Довбушанка на гірському хребті Синиці, із кам’яною скелею «Довбушеві Церкви» та кам’яною
печерою «Довбушеві Комори»,
у яких зимою перебували опришки Олекси Довбуша. Є Скеля
Франка і Скеля Грушевського
на лівому березі річки Чорний
Черемош, на присілках Боднарівка і Грушівка. На гору
Писаний Камінь із Криворівні йшов навіть Іван Франко з
дітьми.

Зробити бренд впізнаваним
Усі
дивовижні
гірські
природні ландшафти, цінні пам’ятки історії і культури

Криворівні є цілісним об’єктом
і заслуговують бути збереженими для наступних поколінь,
вважають ініціатори надання
селу особливого статусу. Нардеп Сергій Тарута, один — із
числа найбагатших людей в Україні, назвав Криворівню брендом, який, поки що, на жаль,
не є брендом всеукраїнського
масштабу. Він підкреслив, що,
власне, завданням Комітету ВР
iз питань культури і духовності
— зробити так, щоб «цей бренд
був упізнаваний у всіх регіонах
України».
Депутати у Криворівні одноголосно проголосували за створення заповідника та за результами виїзного засідання вирішили рекомендувати Міністерству
культури України, Івано-Франківській обласній державній адміністрації у тримісячний термін опрацювати питання створення на території села Криворівня історико-меморіальної
заповідної території. Якщо Криворівні нададуть такий статус,
це забезпечить можливість фінансування її потреб із державного бюджету. ■

КУЛЬТУРА
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

■ СТАТИСТИКА

Діагнози минулого й сучасності
Глибинне «буріння» у товщу соціуму показують у фільмах Одеського кінофестивалю
Сергій ТРИМБАЧ, спеціально для «України молодої»
Одеса

Одеський сьомий кінофестиваль, церемонія відкриття якого відбулася минулої п’ятниці ввечері, розганяється чим далі стрімкіше. У
вівторок стартує секція Film Industry Office. Власне, йдеться про таку
собі платформу для комунікації професіоналів від кіно, ознайомлення з вітчизняними кінопроектами — і українцями, і зарубіжними
учасниками. Першого дня відбудеться знайомство з анімаційними
проектами. А ще — компанія AVID презентує так звані «хмарні технології для цифрового кіно». Побачимо й почуємо...

«...по-прєжнєму,
всьо по Брежнєву»?
У вівторок продовжиться знайомство з фільмами, які
ввійшли до Національної конкурсної програми (повний метр,
є ще й конкурс короткометражних стрічок). Відбудеться
прем’єрний показ фільму «Моя
бабуся Фані Каплан» режисера
Альони Дем’яненко, зробленого
на інтригуючому історичному матеріалі. Чи стріляла напівсліпа,
як з’ясувалося, Каплан у Володимира Леніна, чи так усе було, як
нам десятиліттями втовкмачували в голову, і взагалі: чому історія
наша (наша-наша! так ми це досі
сприймаємо) є аж такою парадоксальною?..
А у середу довгоочікувана
прем’єра фільму «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка з Риммою
Зюбіною та Віталієм Лінецьким
у головних ролях. Соціальна драма про долю жінки, що подалася
на заробітки до Італії — для порятунку сімейного благополуччя. Хоча у підсумку все виявилося значно драматичніше.
Соціальна драма — на наших
теренах ця жанрова сполука не
надто популярна. А жаль. Кіно
в нас за звичаєм останніх років
дистанціюється від соціальних
реалій, вважаючи, що цю нішу
цілком закривають телебачення
й iнтернет. Так, закривають — на
рівні публіцистики і політологічної аналітики, незрідка поверхової і одверто замовної. А глибинного «буріння» у товщу соціуму,
колективної та особистісної психології не відбувається. Результат надто добре відомий — за
чверть століття ми не надто просунулись уперед.
Відтак не дивним було те лег-

ке потрясіння, яке викликав у
мене фільм «Цвітіння кульбаби»
Олександра Ігнатуші, який глядачам більше відомий як актор.
Картину 1992 року (!) показали
в Одесі у програмі «Межі свободи: незалежність по обидва боки
екрана» (до 25-ї річниці української Незалежності добірку підготував Національний центр Олександра Довженка). Дія відбувається
якраз у перший рік Незалежності
і в кадрі час від часу лунає голос
Президента Леоніда Кравчука —
про те, що український народ виборов свободу і суверенність, і то
вже повік і назавжди. От тільки
все «по-прєжнєму, всьо по Брежнєву». Це село, в якому ті самі обрядові дійства празникові (День
Перемоги і Паска змішались в
одне свято), і той самий репресивний апарат, чи то пак «менти», які ганяють головного героя
фільму Юрка (Олександр Миронов) ні за що ні про що — так реалізується на практиці їхній мисливський інстинкт.
Стрічка
сприймається
нині як на диво точний діагноз
тодішньому суспільству. З його
безпам’ятством (риють-добувають глину, викидаючи на поверхню кістки замордованих Голодомором 1933 року), з його соціальною безвідповідальністю («Донбасские мы, — говорить один із
водіїв вантажівки, — нам без разницы. Разница только в зарплате...»; ото ж бо й воно), із цілковитою зневагою до особистості,
чиї прояви прагнуть знищити на
корню... Ось таким входило наше
суспільство в часи державної незалежності, хіба ж дивно, що маємо ту саму Україну і через двадцять з гаком літ.
В Одесі дебютувала і нова сек-

Олена КАПНІК
Одній картині музейні працівники не
часто приурочують виставки. Саме така
— «Врятований шедевр Іллі Рєпіна» —
проходить у Київському національному
музеї російського мистецтва.
Ще 13 років тому невідомі викрали
портрет Єлизавети Василівни Сапожнікової з меморіального музею Іллі Рєпіна y містечку Чугуїв, що на Харківщині.
Викрадачі вирізали полотно з підрамника і намагалися протягнути його через
решітку. Втім правоохоронці приїхали вчасно, встигли затримати злочинців, але картину врятувати не вдалося
— цілісність полотна була пошкоджена на 70 %. Так, iз 2003 року картина не
з’являлася на публіці.
Зусиллями митців-реставраторів
Національного науково-дослідного реставраційного центру України минулого
року роботу над портретом було завершено. Відновлення картини стало дуже
довгоочікуваним явищем y мистецькому середовищі, адже портрет був написаний на вершині популярності Іллі Рєпіна. За словами заввідділом реставрації
творів олійного живопису центру Анатолія Безкровного, найскладнішим було
відновлення основи картини — тонкого
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На міжнародному кінофорумі в
Одесі цього разу представлять 114
фільмів iз 36 країн, зокрема 77 повнометражних і 37 короткометражних. 70% програми становлять ігрові
фільми, а також документальні, анімаційні, для дорослих і дітей. Причому дві третини фільмів — від жінокрежисерів.
За «Золотого Дюка» в міжнародній програмі поборються 12 фільмів.
У національній програмі представлено 5 повнометражних стрічок і 21 короткометражка.
У рамках кінофестивалю на Потьомкінських сходах відбудеться показ фільму «Шерлок Холмс» 1916
року.
Фільмом-відкриттям ОМКФ 2016
стане картина «Маргарита» режисера
Ксав’є Джаннолі, яка перемогла в чотирьох номінаціях на венеціанському
кінофестивалі в 2015 році.

❙ Драматизм — у «Гнізді горлиці».
❙ Фото з сайта ОМКФ.
ція «Серіали». Тут не присуджуються призи, а радше відбувається доволі серйозна розмова про телесеріальну продукцію, до якої
нині в Україні підвищена увага.
Серед інших презентовано і новий український серіал «Потрійний захист» (режисери Анатолій
Матешко, Антон Азаров, виробництво Fresh Production, показ
16-серійної версії відбудеться на
каналі «Україна» восени). Один зi
сценаристів серіалу Андрій Кокотюха розказав мені, що у разі успіху на серіал чекає продовження.
Що нині завершується робота над
іншим серіалом, де він так само є
сценаристом, — «Катерина», за
поемою Тараса Шевченка, перенесеною в сьогоднішні дні («Студія
«1+1»). Що на тих же «Плюсах»
відзнімуть і «Чорного ворона» у
чотирисерійному форматі, за відомим романом Василя Шкляра...
Словом, громаддя планів, що добре і навіть чудесно.

Джульєтта і демони
Так, українського кіно дуже
багато на Одеському фестивалі.
Що головне — воно викликає
великий інтерес публіки, преси. Як і більшість фестивальних
програм. До прикладу, шалений успіх має невелика програма
«Гала-прем’єри», де показують
«вершки» останнього Каннського кінофестивалю. «Тоні Ердман» німкені Марен Аде (тригодинна стрічка минає в залі майже непомітно, іскрометна, напов-

❙ Парадокси — в фільмі «Моя бабуся Фані Каплан».
нена гумором і гіркотою історія
стосунків батька і суперсучасної
доньки). «Джульєтта» іспанського класика Педро Альмодовара — у чомусь подібна історія надскладних стосунків матері й дочки, «Неоновий демон» данського
хулігана Ніколаса Віндінга Рефна, який у Каннах «порвав» публіку й критиків своїм фільмом, —
розпочинається як історія такої
собі лялечки-красунечки Джессі
(17-річна Ель Фаннінг), що приїхала до Лос-Анджелеса із наміром
стати супермоделлю, і все спершу
йде гладенько, а потім помалу перетворюється на трилер з кров’ю,
зляганням із трупом і подібними
витребеньками. Містичне задзеркалля зовні блискучого й гламурного світу...
Про велику конкурсну програму оповім уже наступного

разу. Поки що найсильніше враження на мене справила кінодрама про життя театральної трупи
«Людожери» французького режисера і сценариста Леі Фенер.
Вона про величезну складність
поєднання людей, та ще й таких
амбітних, як актори. Конфлікти,
великі й малі, пожирають людське життя, саму його основу. Одначе фінал фільму простий і оптимістичний. Пісня об’єднує колектив бродячого театру, вертаючи їм сенс самого життя.
А людей кіно об’єднують, окрім усього іншого, фестивалі.
На мій погляд, Одеський із цією
місією упорується доволі добре.
Піднімаючи реноме українського кіно, поєднуючи його із кіно
світовим. І глядачі — як здорово,
коли під склепіннями залів чуєш
громовиту овацію! ■

■ ВИСТАВКА

Дама з картини
Реставратори відновили пошкоджену
зловмисниками картину Іллі Рєпіна
льняного полотна, адже загальна довжина розривів і зламів склала дев’ять метрів. Сантиметр за сантиметром їх склеювали так, щоб збігалася кожна ниточка. Повністю втрачені нитки замінювали спеціальною лляною «ватою».
«Звичайно, полотно було дуже ламким. Склеювали так, щоб не було зсувів,
напливів. Були і труднощі при відновленні малюнка. Але ми намагалися максимально зберегти автентичність полотна, усуваючи пошкодження і не зачіпаючи фактурних мазків автора», — коментує Анатолій Безкровний. До слова,
безпосередній роботі передувало всебічне дослідження картини: її оглядали в
ультрафіолетовому, інфрачервоному
світлі, проводили рентгенологічні дослідження і хімічні аналізи. Все це дало
можливість підібрати ґрунти і фарби,

розробити поетапну програму відновлення полотна.
В експозиції виставки також представлено текстовий та ілюстративний
матеріали результатів наукової реставрації, опис етапів виконання досліджень, комплексу консерваційно-реставраційних заходів, здійснених фахівцями Центру реставрації.
Єлизавета Василівна Сапожнікова —
дружина Володимира Григоровича Сапожнікова, який разом iз братом заснував торговий дім «А. і В. Сапожнікови».
Займалися виробництвом і торгівлею
тканин та благодійністю, сприяючи розвитку мистецтва. Портрет Єлизавети Сапожнікової було написано взимку 1880
року — на початку десятиріччя, яке дослідники спадщини художника вважають найяскравішим періодом його твор-

❙ Портрет роботи Іллі Рєпіна до реставрації.
❙ Фото з сайта officiel-online.com.
чого життя. У 1936 році портрет передали до Третьяковської галереї в Москву,
a 30 років по тому, коли створювався меморіальний музей Іллі Рєпіна, портрет
передали в Чугуїв, де народився художник. ■
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■ ЗБІРНА

Олексій ПАВЛИШ

Провальний виступ української
збірної на Євро-2016 ознаменував
початок змін у головній команді.
Так, після фіаско у Франції залишив свою посаду головний тренер Михайло Фоменко. А минулої
п’ятниці «синьо-жовті» отримали
нового наставника — Виконком
ФФУ прогнозовано одноголосним
рішенням підтримав кандидатуру Андрія Шевченка. Одразу після свого призначення 39-річний
наставник оголосив імена своїх
помічників. Допомагати Шеві будувати нову збірну будуть його
старі знайомі по «Мілану» — Мауро Тассотті й Андреа Мальдера,
а також колишній асистент Сергія
Реброва в «Динамо» — іспанець
Рауль Ріанчо.

Без інтриги
Про можливе призначення Шевченка на пост керманича
«синьо-жовтих» почали говорити
ще минулого року — після проходження збірною України кваліфікаційного «плей-оф» на ЧЄ-2016.
Але тоді футбольна громадськість
не дозволила Андрієві «вичавити» з крісла керманича збірної
Михайла Фоменка. На Євро він
поїхав як асистент Михайла Івановича. Але після невдалого походу нашої збірної на Францію
про Шеву — головного тренера
— заговорили знову.
Сумніви ж про його призначення відпали після того, як
його головного конкурента —
екс-очільника «Дніпра» Мирона
Маркевича — призначили на посаду голови комітету національних збірних. «Я повністю підтримую його кандидатуру. Радий,
що Андрій очолив збірну. Він
уже там працював, знає її сильні й слабкі сторони», — заявив на
виконкомі ФФУ Маркевич.
За чутками, ФФУ на посаду
головного тренера збірної роз-

Експеримент «під Шеву»
Піднімати «синьо-жовтих» на новий рівень у ФФУ довірили
тренеру-початківцю зі славним футбольним минулим
глядала й іноземних фахівців.
За даними преси, наші функціонери активно цікавилися наставником польської команди Адамом Навалкою. Але цей інтерес
був, скоріше, поверхневим —
очевидним здавалось те, що після Євро-2016, де збірна Польщі
показала доволі якісну гру, Навалці запропонують продовжити контракт. Деякі ЗМІ наступним тренером української команди називали очільника албанської збірної Джанні де Б’язі,
проте далі чуток справа не дійшла. Склалося враження, що футбольні чиновники з самого початку хотіли зробити Шевченка тренером, тому інших кандидатів,
по суті, не було.

Сильний футболіст — сильний
тренер?
Варто, однак, зазначити, що
Шевченко — не перший володар
«Золотого м’яча», який отримав
відповідальну посаду, не маючи
належного досвіду.
Приміром, Рууд Гулліт — видатний нападник «Мілана» —
став тренером «Челсі» у 34-річному віці. У першому ж сезоні
він привів клуб до перемоги в
Кубку Англії, але цей трофей
поки залишається єдиним у колекції Гулліта-тренера. Посварившись із керівництвом «аристократів», голландець перейшов до «Ньюкасла», проте не досяг там потрібного результату.
Спроби у «Фейєнорді», «Лос-Ан-

❙ Андрій Шевченко та його тренерський штаб.
джелес Гелаксі» та «Тереку» теж
були невдалими.
Ще одна легенда світового
футболу — триразовий володар
«Золотого м’яча» Марко ван Бастен — також не може похвалитися успіхами в якості тренера. Працюючи в «Аяксі», «АЗ», «Херенвені» та збірній Нідерландів, голландський фахівець не виграв
жодного трофею.
Неоднозначним видався старт
тренерської кар’єри й у зіркового
німецького футболіста Юргена
Клінсманна. Зігравши свій останній матч у 2003-му, «Золотий бомбардир» уже за рік став наставником Бундестім, з якою посів третє

місце на домашньому ЧС-2006.
Через два роки на хвилі ейфорії
фахівець очолив «Баварію»,
проте його робота у мюнхенському клубі завершилась провалом.
Філіпп Лам, капітан «Баварії»,
пізніше написав в автобіографічній книзі: «Призначення Клінсманна головним тренером «Баварії» можна охарактеризувати як невдалий експеримент. На
тренуваннях він приділяв увагу виключно фізичній підготовці гравців, про тактику не було й
мови. Уже через 8 тижнів після
початку спільної роботи ми зрозуміли, що з цим тренером у нас
нічого не вийде».

Примітно, що тренерські
кар’єри партнерів Шевченка по
«Мілану» — Леонардо, Зеєдорфа та Індзагі — теж складаються
не надто вдало: всі троє свого часу
працювали в міланському клубі,
проте вивести його з кризи так і
не змогли. Трофеєм може похвалитися хіба що Леонардо — бразилець виграв Кубок Італії з «Інтером». Зеєдорф після невдалої
роботи на «Сан-Сіро» переїхав
до Китаю, а Індзагі, проваливши
сезон на чолі «россонері», підписав контракт із «Венецією».
Свого часу з національної
збірної розпочинали свою тренерську кар’єру й інші зіркові
футболісти. Приміром, славнозвісний Мішель Платіні честі
очолити рідну національну команду удостоївся в 33 роки.
Утім нічого серйозного з «триколірними» кращий футболіст
ХХ століття, за версією журналу «Франс Футбол», виграти не
зміг, після чого взявся за роботу функціонера.
До речі, у 39 років, як і Шевченко, на своє перше тренерське
місце — в національну збірну —
прийшов Франс Беккенбаур. Із
«бундесмашиною» легендарний
футболіст виграв чемпіонат світу-1990, проте йти до цього успіху йому довелося шість довгих років.
Чи досягне Шевченко таких
висот — покаже час. «Я розумію
труднощі, з якими мені доведеться зіткнутися. Я розумію,
що зараз у команді буде зміна
поколінь. Але якби я не бачив
потенціалу в наших гравцях, я
б не прийшов сьогодні до вас», —
наголосив новий керманич «синьо-жовтих».
Нагадаємо, що перший
офіційний матч під орудою нового наставника наша збірна проведе 5 вересня: у стартовій грі
відбору до ЧС-2018 українцям
протистоятимуть ісландці. ■

■ РЕВАНШ

■ ТАБЛО

Психологія переможців
Перевершивши «гірників» у післяматчевих пенальті,
«Динамо» вперше за п’ять років виграло Суперкубок
країни
Григорій ХАТА
Кращого матчу-відкриття футбольного сезону в Україні, ніж протистояння двох вітчизняних грандів, годі й шукати. Під знаком дуелі
«Динамо» — «Шахтар»
повністю пройшло останнє десятиліття. Вочевидь
не припиниться їхня боротьба за чемпіонський
трон і найближчим часом.
Попри зміну формату майбутнього чемпіонату країни, де має серйозно збільшитися кількість «цікавих та конкурентних»
поєдинків, навряд чи в
боротьбу найтитулованіших клубів країни втрутиться «третій зайвий».
«Динамо» та «Шахтар» і
досі виглядають найбільш
боєздатними колективами на вітчизняному футбольному фронті. Дарма
що «гірники» тепер грають під проводом нового
наставника, а динамівці
стали на шлях реновації
складу. Їхній ігровий потенціал серйозно переважає конкурентів, щоправ-

❙ Олександр Шовковський допоміг «Динамо»
❙ виграти Суперкубок країни.
❙ Фото УНІАН.

❙ Попри ігрову перевагу, «гірники» не змогли продовжити
❙ переможну серію проти «Динамо».
да, на старті нового сезону
обидва колективи перебувають далеко від оптимальних кондицій. Про
«відносну сирість» ігрової
моделі після завершення
матчу за Суперкубок говорив не тільки новий
тренер «гірників» Паулу Фонсека, а й керманич
«біло-синіх» Ребров...
Відтоді як у 2004 році
ФФУ започаткувала поєдинок за Суперкубок,
лише у лічених випад-

ках його організаторам
не вдавалося «залучати»
до цієї дуелі обох флагманів українського футболу. Нині їхнє суботнє побачення в Одесі було вже
дев’ятим за ліком. Водночас їхні дві попередні дуелі завершувалися на користь «Шахтаря». Цього
ж разу тріумфували динамівці уперше за п’ять
років здобувши Суперкубок. І хоча покласти на
лопатки донецький клуб

столичним футболістам
удалося лише завдяки перемозі в післяматчевій
«лотереї», сам факт звитяги над одвічним конкурентом для «Динамо» є
важливим психологічним
моментом.
У трьох зустрічах минулого сезону підопічні
Реброва програли «гірникам» із загальним рахунком — 0:8. Не дивно, що
їхнє бажання перервати
неприємну серію било через край. «Динамо» перевершило «Шахтар» у
бажанні перемогти», —
заявив після тріумфу в
Суперкубку наставник
«біло-синіх».
Сергій Ребров визнав,
що по грі динамівцям не
вдалося переграти опонентів, утім вирішальним, як видно, виявився інший фактор. Не маючи на руках особливих

козирів, за десять хвилин до завершення основного часу динамівці все ж
знайшли в собі сили зрівняти рахунок у матчі, перевівши поєдинок у іншу
змагальну площину.
За регламентом турніру, після нічиєї в основний час команди одразу б’ють 11-метрові удари. А в цьому компоненті
сильнішими виявилися
саме динамівці. «Це моя
провина, що ми програли
Суперкубок», — бідкався після матчу «гірник»
Євген Селезньов, котрий
«запоров» вирішальний
удар.
Утім займатися самосудом новому-старому
форварду «Шахтаря» аж
ніяк не варто. Не вина Селезньова, що, маючи чималу кількість небезпечних моментів, «помаранчево-чорні» не змогли ви-

Суперкубок України.
«Шахтар» — «Динамо» — 1:1
(по пен. — 3:4)
Голи: Фред, 58 — Віда, 80
«Ш»: П’ятов, Срна, Ордець,
Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос (В.
Нем, 84), Тайсон (Коваленко,
75), Едуардо (Селезньов, 70)
«Д»: Шовковський, Морозюк, Драгович (Хачеріді, 46),
Віда, Антунеш, Корзун, Сидорчук, Буяльський (Федорчук,
68), Гонсалес, Громов (Гармаш,
90+1), Мораес
рішити долю поєдинку в
основний час. «Після 12
років змінити тренера й
ігрову схему — дуже нелегко. «Шахтарю» потрібні час та підтримка.
Сьогодні ми грали непогано, але можемо ще краще», — сказав капітан донеччан хорват Даріо Срна.
Португальський наставник «гірників» Фонсека
додав: «Наша мета — перемога в чемпіонаті».
Динамівцям же, аби
зберегти за собою титул
найсильнішої команди
країни, одного бажання
бути першими, без сумніву, буде замало. Для
тріумфу в одному конкретно взятому поєдинку
неймовірної зарядженості на результат, можливо, й достатньо, проте для
виграшу тривалого футбольного марафону знадобляться трохи інші ігрові якості. ■
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СПОРТ
Сергій Стаховський
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«Сподіваюся, ми достукаємося до Світової групи».

український тенісист-професіонал

■ ТЕНІС

Фаворитів по осені
рахують

■ ТАБЛО

У важкому двобої з австрійською збірною
українські тенісисти пробилися до «плей-оф»
Світової групи Кубка Девіса
Григорій ХАТА
Навіть без примхливого лідера вітчизняного тенісу Олександра Долгополова, котрий знову відмовився грати за «синьо-жовтих» у
Кубку Девіса, українська збірна здобула перемогу над австрійськими
тенісистами й пробилася до «плейоф» Світової групи, де 16-18 вересня
позмагається за місце в еліті. Після
важкої звитяги над австріяками в
Бучі (3:2) українська чоловіча збірна піднялася в рейтингу на 21-шу
сходинку. Щоправда, цього стрибка не вистачило, аби опинитися в
числі сіяних на «стикові поєдинки». Тож восени за місце в Світовому дивізіоні нашим хлопцям доведеться змагатися з кимось із представників сіяної когорти — збірною
Швейцарії, Бельгії, Австралії, Канади, Казахстану, Іспанії, Німеччини чи Японії.
Інф. «УМ»
Не так часто Україні доводиться двічі за одне літо занурюватися у вир яскравих
та гострих спортивних подій.
Загалом лише вдруге з часів
здобуття нашою країною незалежності вітчизняній спортивній спільноті випадає нагода
після футбольного Євро поринути в не менш цікавий та колоритний турнір — літню Олімпіаду.
Попри те, що на Іграх у Бразилії наші футболісти не змагатимуться, поле для вболівання
шанувальники українського
спорту матимуть досить широке. Як повідомили в Національному олімпійському комітеті,
загалом, на ХХХІ літній Олімпіаді змагатиметься, як мінімум, 205 спортсменів у 27 видах спорту. При цьому в «листі
очікування» на здобуття ліцензії перебувають ще п’ятеро українських плавців та екіпаж
чоловічої байдарки-двійки.
«Після того як 12 липня завершився ліцензійний відбір,
Міжнародні федерації офіційно підтвердили квоти, завойовані спортсменами для участі
в Іграх. На засіданні експертної ради з підготовки до Олімпійських ігор за участю керівників федерацій і тренерів команд, представників фізкультурно-спортивних товариств
було проведено чесний і прозорий відбір: згідно з національною і міжнародною системою»,
— зазначив президент НОК України Сергій Бубка.
Як наголосив головний
олімпієць країни, відбір на бразильські Ігри був доволі жорстким. Приклад — кваліфікація у боксерів, яку не змогли
пройти призери останньої світової першості Геворг Манукян та Дмитро Замотаєв. Вод-

Щодо поєдинку Україна — Австрія, то перед його початком наші
тенісисти виглядали в ньому фаворитами. Перший змагальний день,
коли з’ясуванням стосунків у перехресному форматі займалися перші та другі номери своїх команд, завершився повним тріумфом господарів.
Після переконливих звитяг Іллі
Марченка (над Деннісом Новаком)
та Сергія Стаховського (над Геральдом Мельцером) здавалося, що все
може завершитися розгромом гостей. Утім, коли на корті з’явився
досвідчений ветеран австрійського
тенісу — 35-річний Юрген Мельцер (старший брат Геральда) — у
передмісті столиці запахло, як-то
кажуть, смаженим.
Спочатку, за активної участі
Юргена гості, вигравши пару, скоротили відставання в матчі, а наступного дня, коли Мельцер-стар-

Кубок Девіса. Перша група. Другий
раунд. Україна — Австрія — 3:2 (Марченко — Новак — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:2.
Стаховський — Г. Мельцер — 6:3, 6:4, 6:3.
олчанов/Смірнов — Ю. Мельцер/Освальд
— 3:6, 6:7 (7:9), 3:6. Марченко — Ю. Мельцер — 6:3, 3:6, 6:3, 5:7, 3:6. Стаховський —
Новак — 6:3, 6:3, 6:7 (8:10), 7:5).

ший переграв Марченка, рахунок
взагалі став рівним.
Відтак доля всього протистояння мала вирішитися в поєдинку других номерів своїх збірних —
Сергія Стаховського та Денніса Новака.
Попри те, що на турнірах АТР
останнім часом ветеран українського тенісу демонструє не надто вражаючу гру, обидва свої матчі в збірній Стах провів на високому рівні.
Не так легко, як Мельцера-молодшого, але Новака Стаховський також переграв, подарувавши «синьо-жовтим» можливість зіграти в
«плей-оф» Світової групи. Примітно, що не так давно під орудою капітана-сумісника Михайла Філіми
жіноча збірна України після кількох років повернулася до еліти світового тенісу в Кубку федерації. Тепер же подібного трюку чекатимуть
від нього й у Кубку Девіса. ■

❙ Ветеран «синьо-жовтих» Сергій Стаховський натхненно
❙ провів матч проти австріяків у Кубку Девіса.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

■ ОЛІМПІЗМ

Звіримо час у Ріо
НОК України затвердив офіційний список учасників майбутніх
літніх Олімпійських ігор

форми, котра, потрібно сподіватися, тепер не буде схожою
на екіпіровку збірної Росії, з
котрою у нас останнім часом
був один виробник.
«Ми знаємо, що Олімпійські ігри в Ріо будуть вкрай непростими, адже в умовах жорсткої конкуренції в непростих
кліматичних умовах та іншому для нас часовому поясі змагатимуться кращі з кращих атлетів планети. Ми віримо в наших олімпійців і в те, що славні спортивні традиції України
будуть продовжені в Ріо», —
відзначив Сергій Бубка. ■

■ ХРОНІКА
Бокс
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій категорії Деонтей Уайлдер захистив свій титул у бою з Крісом Ареолою.
Побиття претендента тривало впродовж
восьми раундів, після чого секунданти
американця відмовилися від продовження бою. Нагадаємо, що для канадського
супертяжа, котрий не так давно був «головною ціллю» Володимира Кличка, це був
уже четвертий успішний захист. Побивши
Ареолу, Уайлдер заявив, що готовий зайнятися об’єднанням усіх чемпіонських поясів у надважкому дивізіоні. Щоправда,
для початку йому доведеться перенести
операцію на травмованій під час останнього бою руці.

Легка атлетика

❙ Нова форма українських олімпійців.
❙ Фото УНІАН.
ночас, за словами Бубки, вперше на Іграх Україна матиме
своїх представників у групових змаганнях із синхронного
плавання, у трьох командних
турнірах iз фехтування та веслувальному слаломі.

Із метою оптимальної підготовки українських олімпійців до Ігор-2016 НОК надав
фінансову і матеріальну підтримку федераціям з олімпійських видів спорту в розмірі 58
мільйонів гривень. Паралель-

но з цим НОКу вдалося збільшити з 15 до 70 кількість іменних стипендій (7,5 тис. гривень на місяць) для провідних
олімпійців. Також олімпійський комітет підготував для наших спортсменів варіант нової

На черговому етапі «Діамантової
ліги», котрий відбувся в Монако, знову
гучно заявив про себе харківський майстер стрибків у висоту Богдан Бондаренко. Готуючись до Ігор за індивідуальною
програмою, іменитий атлет пропустив нещодавній чемпіонат Європи в Амстердамі. На стадіоні «Луї ІІ» Богдан за рекордами також не гнався й зупинився на доволі скромній для себе висоті — 2,37 м.
Вище за нашого співвітчизника стрибнув
лише італієць Тамбері — 2,39.

Читайте
в наступному
номері:
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Навіщо нам та етнологія?

У вищих навчальних закладах продовжують
знищувати кафедри з вивчення основ
самобутності українського етносу

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 19 ЛИПНЯ 2016

■ ЧЕКАЄМО ЛЕЛЕКУ

1

2
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4
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6
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Багатодітний Джаггер

9

10
11

72-річний соліст гурту The Rolling Stones
Мік Джаггер увосьме стане батьком

16

Аліса КВАЧ

19

Дана ДОЛИНСЬКА
Обрання прем’єр-міністром
Великобританії Терези Мей несподіваним чином вплинуло на
долю порноактриси, яка виявилася повною тезкою політика. У
день, коли прем’єрка сіла у владне крісло, відома модель і актриса
фільмів для дорослих Тереза Мей
у своєму акаунті в мережі «Твіттер» несподівано за добу отримала кілька тисяч нових підписників.
Люди вітали зірку порнофільмів із гучним призначенням. Їх не

сунки пари. Таблоїди
повідомляють, що ця
вагітність була незапланована, і пара не
збирається жити разом: Гемрік має намір переїхати з Лондона до Лос-Анджелеса або у свій будинок у Коннектикуті,
а рокер залишиться
в Британії.
Утiм усе ще
може змінитися.
Попри волелюбний характер рокера, Мік Джаггер дуже любить
дітей. Ще зовсім
недавно, дізнавшись, що в його
колеги по гурту
68-річного Ронні Вуда та його
38-річної дружини народилися двійнята-донечки, пообіцяв
бавити малих,
коли їм виповниться рік. Так чому б
не побавити і власну дитину? ■

23

24

22

25

26

27
29

31

33

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №84

❙ Мелані
❙ Гемрік.

її сторінці. Дехто навіть схвально
заявив, що був би не проти мати
такого очільника уряду в своїй

країні. Акторці довелося публікувати спростування, зазначивши, що цей акаунт не є сторінкою
прем’єр-міністра Великобританії
Терези Мей.
Комізму ситуації додає те,
що 59-річного британського політика Терезу Мей, лідера Консервативної партії, колишнього міністра внутрішніх та міністра у справах жінок і рівноправності, знають
як дуже сувору і стриману жінку,
яку порівнюють із самою Маргарет Тетчер. Цікаво, що б вона сказала, якби дізналася, з ким її переплутали? ■

20 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

18 липня температура води в Чорному та Азовському
становила 26-29 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

20

32

■ ПОГОДА

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +11...+13; удень +20...+22. Моршин: уночi
+11...+13; удень +20...+22

18

30

Порноактрису привітали
із вступом на посаду
прем’єр-міністра Великобританії

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15; удень +21...+23.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15; удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19; удень +25...+27.

17

15

28

Тереза, та не та

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +13...+15; удень +20...+22.

14

21

■ ПОМИЛОЧКА ВИЙШЛА

збентежила навіть велика кількість відвертих фото і пропозицій
еротичних послуг, розміщених на

13

Північ +10...+15

По горизонталі:
1. Адміністратор вар’єте, у якому виступив Воланд зі своїми помічниками, із роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». 5. Біг з
перешкодами на довгі дистанції. 9.
Закрита релігійна група із чіткою субординацією. 10. Російський художник, автор картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
11. «Що він не знатиме, де дітись
на сім широкім вольнім світі, і піде
в ..., і колись, щоб він не плакав, не
журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то оддадуть у москалі» (Тарас
Шевченко). 12. Поет-дисидент, син
якого очолює Національний музей
Тараса Шевченка. 14. Прісноводна риба. 17. Порядок, гармонія. 19.
Церковна книга, в якій подано списки святих і церковних свят у календарному порядку. 20. Невеликі пухкі млинці на сироватці чи дріжджах.
21. Звання духовної особи. 23. Екзотичний фрукт помаранчевого кольору із терпкуватим присмаком. 26.
Заклад громадського харчування,
трішки нижче рангом за ресторан.
28. Французьке курортне місто, де
днями стався страшний теракт. 30.
Турецький султан, який воював проти Австрійської монархії, Речі Посполитої та Ірану. 31. Організована група тварин, переважно одного виду.
32. Місто в Одеській області, куди
Саакашвілі проклав зручну дорогу.
33. Туристичний об’єкт чи система
розваг, спрямована на зацікавлення туриста.
По вертикалі:
1. Матеріал, із якого виготовляє свої копії зірок мадам Тюссо. 2.

Незаконне відбирання бізнесу із застосуванням погроз, жорстокого насильства, взяття заручників. 3. Тонке розрізнення в чому-небудь; ледве
помітний відтінок. 4. Відомий археолог, який відкрив культуру Трипілля.
6. Прилад для підсилення звуку. 7.
Короткий переказ головних сюжетних ходів фільму. 8. Знаменита картина Едварда Мунка. 13. Ім’я ватажка селянського повстання на Поділлі
у ХІХ столітті. 15. Місто в Японії. 16.
Медичний фах відомого дисидента
і правозахисника Семена Глузмана. 17. Бір, гай, діброва. 18. Титул
в деяких європейських країнах, зокрема в Іспанії. 22. Неправильна вимова деяких звуків, характерна для
іноземців. 24. Національність Влада
Цепеша, прототипа графа Дракули.
25. Гірський масив Південної Америки. 26. Відокремлена група, на які
досі ділиться індійське суспільство.
27. Одне з імен австрійського імператора із династії Габзбургів. 29.
Французький письменник, автор роману «Жерміналь».
Кросворд №82
від 13 липня
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+18...+23
мінлива
хмарність

Захід +10...+15

+19...+24
Схід

хмарно

Центр +11...+16

+14...+19
+23...+28

+18...+23
дощ
сніг

Південь +15...+20

+23...+28
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
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■ ПРИКОЛИ
Оголошення на під’їзді: «Шановні пані, прохання заводити коханців iз місцевих, сусідам ніде паркуватися!»
***
Коли ви сваритеся, а потім миритеся і вже через день не пам’ятаєте,
через що лаялися, — це справжнє
кохання. Хоча склероз проявляється так само.

***
Після того як маленький Вітя
навчився рахувати, татові довелося
ділити пельмені порівну.
***
— Ви повинні приймати ці ліки
до кінця життя.
— Але, лiкарю, тут написано:
«Приймати впродовж двох місяців»!
— А я що сказав?
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Хто сказав, що старий
кінь борозни не оре? Відомий
британський рок-музикант
Мік Джаггер у свої 72 знову готується стати батьком.
Для його подруги, 29-річної
балерини Мелані Гемрік, це
буде перша дитина, тоді як у
Джаггера є вже семеро дітей
у віці від 17 до 45 років від
чотирьох жінок. До того ж у
старого Міка є п’ятеро внуків
і навіть одна правнучка, яку
2014 року подарувала йому
21-річна онука Ассісі.
Узагалі, 2014-й для Міка
Джаггера виявився знаковим. Крім правнучки він отримав ще й онука від мами
Ассісі Джейд. А також познайомився з Мелані Гемрік.
За словами друзів, ця зустріч допомогла Міку Джаггеру впоратися з депресією після смерті його коханої, фотомоделі та дизайнера Л’Рен
Скотт.
Кого цього разу принесе
рокеру лелека — наразі невідомо, як і те, коли очікувати цей сюрприз. Очікування
малечі мало вплинуло на сто-
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