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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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ІнФорУМ

«Уперше на авіабудівне підприємство нашої країни заходить потужний
інвестор міжнародного рівня. Фактично, це чіткий сигнал, «зелене світло»,
для інших інвесторів, які зараз обмірковують можливості інвестицій в
українську високотехнологічну промисловість».

■ ВЗАЄМОДІЯ

Врятувати
Олега
Сенцова
Президент Туреччини
посприяє визволенню
політичних в’язнів на
окупованих Росією землях
України
Ірина КИРПА
Під час свого візиту до Туреччини
заступник голови кримськотатарського Меджлісу Ільмі Умеров отримав від
Реджепа Ердогана попередню згоду на
конструктивну взаємодію зі звільнення в’язнів совісті. Президент Туреччини визнав, що «повна деокупація та повернення Криму до складу України — це
обов’язкова умова для стримування агресії Росії».
— Понад 50 людей ще й досі незаконно утримують у в’язницях окупованого
Криму та Росії, — підкреслив Ільмі Умеров. — Пріоритетним питанням залишається звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова. Як справжній
патріот України, у 2015 році він був засуджений підконтрольним Кремлю окружним військовим судом у місті Ростов-на-Дону до 20 років позбавлення волі
за статтею «тероризм». Тривалий час кіномитець відбував термін покарання у
колонії суворого режиму на території
Якутії.
Відомо, що Олег Сенцов під час «Революції гідності» був активістом Автомайдану, а під час кримської кризи підтримував рух за єдину Україну, купував та
розвозив продукти харчування тим українським військовим частинам на півострові, які виявилися заблоковані.
Сенцова затримали співробітники
ФСБ на території Криму відразу ж після
анексії півострова. За заздалегідь сфабрикованою справою 40-річного кінорежисера кинули до в’язниці та неодноразово піддавали тортурам і побиттю.
— Мій підзахисний провів два тижні у штрафному ізоляторі тільки за те,
що спробував з’ясувати, за що його засудили на такий великий термін, — каже
адвокат Дмитро Дінзе. — Ув’язнений в
Росії українець Олег Сенцов встиг побувати в колоніях Якутії, Іркутська, Кірова та Омська. Його постійно переводять з
одного місця в інше, щоб ускладнити роботу правозахисникам та представникам
міжнародних організацій, які виступили на його захист.
За словами адвоката, Олег Сенцов у
колонії продовжує писати сценарії, виношує ідеї нових фільмів. Основне виробництво в колонії — обробка каменю та виготовлення кам’яних виробів.
Але, крім цього, є роботи в бібліотеці,
театрі та місцевій кіностудії. Керівництво колонії запропонувало йому роботу,
пов’язану з театром та кіно, але Сенцов
відмовився.
Репресії проти кримських татар та
патріотично налаштованих українців
у Криму тривають. Співробітники ФСБ
Росії проводять протизаконні обшуки
та арешти у будинках ні в чому не винних людей. Станом на листопад 2017
року на материковій частині України
проживає понад 20 тисяч переселенців з анексованого півострова. У Херсонській області сформовано дві громади кримських татар, які не полишають
надій на швидке звільнення Криму від
російських окупантів та повернення на
Батьківщину. ■

Роман Романов
генеральний директор ДК «Укроборонпром»

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
У штабі АТО констатують про зменшення кількості ворожих обстрілів.
Водночас зазначають, що бойовики
ОРДЛО всіляко намагаються втягнути
сили АТО в бойові протистояння на різних ділянках східного фронту.
Упродовж минулого понеділка двоє
захисників України внаслідок обстрілів
отримали поранення поблизу Мар’їнки
та Новотроїцького на донецькому напрямку. «Поранених евакуювали до лікувальних закладів, де їм надають усю
необхідну медичну допомогу», — запевнив речник Міноборони з питань АТО
Андрій Лисенко. За його словами, обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Ворог здiйснив 12
мінометних обстрілів позицій ЗСУ, загалом випустивши по наших захисниках близько 60 снарядів.
Загалом минулого понеділка по всій
лінії зіткнення російсько-окупаційні
війська здійснили 33 обстріли наших
позицій. Із метою знищення живої сили

Втягнути в бій
Окупанти намагаються втягнути ЗСУ в бойові
протистояння на різних ділянках фронту
та активних вогневих засобів бойовиків
захисники України 23 рази відкривали
вогонь у відповідь. Під мінометним ворожим вогнем різного калібру опинилися позиції української армії в районі
Лопаскіного, Новотошківського, Луганського, Троїцького та Травневого на
луганському напрямку.
Тоді як на донецькому та приморському напрямку ворог гатив iз мінометів по Водяному, Павлополю та
Мар’їнці. Із гранатометів i стрілецької
зброї було обстріляно українські позиції поблизу Широкиного та Авдіївки.
«З 19.30 до 21.00 понеділка ворог про-

вів мінометний обстріл мирних кварталів Мар’їнки. На цей час у місті працює оглядова група, яка описує наслідки обстрілу. Зафіксовано пошкодження приватних будинків», — наголосив
полковник Лисенко у вівторок, коли
цей номер «УМ» готувався до друку. І
додав, що в райцентрі також працюють
бригади саперів, від яких надходить інформація про міни, що не розірвалися.
Уточнені дані щодо пошкоджень приватного житла та інших наслідків обстрілу будуть відомі після завершення роботи оглядової групи, зазначили
в штабі. ■

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Нова історія бренда
«Антонов»
Американська компанія планує вкласти
у розвиток авіаційного підприємства
150 мільйонів доларів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
На Міжнародній авіавиставці Dubai Airshow
2017, що наразі проходить
в Об’єднаних Арабських
Еміратах, було досягнуто домовленості про залучення на
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 150 мільйонів доларів інвестицій. Про це повідомила
прес-служба концерну «Укроборонпром», до складу якого входить ХДАВП.
Ідеться про відновлення серійного виробництво на потужностях авіазаводу літаків Ан-74 різних
модифікацій. Ця машина
цікава тим, що легко трансформується з пасажирського авіалайнера у вантажний, а також «невибаглива»
до екстремальних температур і умов посадки. Завдяки
своїй універсальності літак

мав високий попит у військових та прикордонних відомствах різних країн світу. Наразі ХДАВП переживає не найкращі часи, зосередившись на технічному
обслуговуванні вже реалізованих машин, тому прихід американських інвесторів може відкрити нову
сторінку в історії колись
потужного підприємства. У
планах партнерів — осучаснення заводського виробництва, повернення на підприємство 3 тисяч харківських авіабудівників, модернізація авіоніки та інших
робочих вузлів Ан-74, що
підвищить його експлуатаційні можливості.
У рамках спільного проекту ХДАВП також виготовлятиме запасні частини,
проводитиме технічне обслуговування літаків і займатиметься навчанням пілотів. У свою чергу Oriole

❙ Лiтак-трансформер Ан-74 може бути i пасажирським, i вантажним.
Capital Group отримає право на інвестиції у виробництво, модернізацію та збут
готових машин. «Ця домовленість із залучення інвестицій зі США є надважливою подією для України, —
вважає генеральний директор ДК «Укроборонпром»
Роман Романов. — Уперше
на авіабудівне підприємство нашої країни заходить
потужний інвестор міжнародного рівня, який планує
вкладати кошти протягом
багатьох років. Фактично,
це чіткий сигнал, «зелене
світло», для інших інвесторів, які зараз обмірковують можливості інвестицій
в українську високотехнологічну промисловість. Інвестиційна та операційна підтримка Oriole значно підвищить комерційні виробничі
можливості країни в регіоні

■ МАХІНАЦІЇ

■ ДО РЕЧІ

Очистив від «зайвого»
Під час будівництва очисних споруд у райцентрі
привласнено 5 мільйонів бюджетних гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю, який завдав державі збитків на 5 мільйонів гривень
під час будівництва очисних споруд у
Золотоноші.
Про це «Україні молодій» повідомили
в Черкаській обласній прокуратурі: «Досудовим розслідуванням встановлено, що
директор ТОВ під час будівництва очис-

та за її межами і являє собою стратегічну можливість
продемонструвати об’єднані
можливості партнерства України та США».
У свою чергу генеральний директор Oriole Capital
Group Хоссейн Мусаві назвав підписану домовленість
«монументальним кроком до
спільних дій». «Партнерство між Oriole, «Укроборонпромом» та «Харківським
державним авіаційним виробничим підприємством»
виходить за рамки географічних кордонів, — сказав
він. — Це поверне до життя
один із найбільш знакових
та унікальних літаків у світі
— Ан-74. Ми захоплені духом партнерства і прозорістю співпраці, в яких ми переконалися при роботі з українськими підприємствами». ■

них споруд у Золотоноші умисно завищував вартість обладнання, яке постачалося, та вносив до офіційних документів відомості про роботи, не передбачені проектно-кошторисною документацією».
Правоохоронці кажуть, що завдяки
таким махінаціям директор привласнив бюджетні кошти на загальну суму
близько 5 мільйонів гривень. Будував
очисні, та «очистив» на кругленьку
суму державний бюджет.
Наразі пану директору вже повідомлено про підозру у вчиненні кримі-

Як стало відомо «УМ», реконструкцію очисних споруд у Золотоноші впродовж кількох років
поспіль здійснювала фірма «Ресурстехнобуд»
(зареєстрована у Пустомитах Львівської області
на Євгена Шкрабу). А, за даними «Вісника держзакупівель», «Ростехнобуд» почав вигравати
тендери, пов’язані з очисними спорудами та каналізацією в Золотоноші, з 2012 року.
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в
особливо великих розмірах) ККУ.
Слідчі вживають заходів щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відшкодування завданих державі збитків.
За крадіжку державних коштів директору товариства загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. ■

ІнФорУМ
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■ ДОБРА СПРАВА

Вони малюють мир
Учасники АТО презентуватимуть свої
картини на благодійному аукціоні
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів
У суботу, 25 листопада, у львівській ветеранській ресторації «Патріот»
відкриється виставка картин бійців, які брали участь
у реабілітаційних проектах
«Творчої криївки».
Міжнародний благодійний фонд був започаткований
ще 2014 року з метою комплексної психологічної реа-

білітації учасників бойових
дій на Майдані. Наразі фундація займається вирішенням проблеми соціалізації
демобілізованих військових.
Роботу проводять iз тими,
хто очікує на протезування,
виписався з госпіталю після поранення та контузій, зі
звільненими з полону та бійцями, які потрапили до найвиснажливiших ротацій (Іловайськ, Донецький аеропорт,
Дебальцеве). Військовиків

активно залучають до різноманітний видів діяльності
задля пошуку сфери реалізації їхніх здібностей і навичок. Практики базуються на
унікальному авторському методі Віталіни Маслової «творча реабілітація», який через
поєднання занять мистецтвом, тілесну терапію, спеціальним чином організоване спілкування, перебування
на природі та оздоровчі процедури створює простір для
самовідновлення особистості
(психологічного, соціального, біографічного). У рамках
проекту з 2014 року було
продано близько 150 картин,
що намалювали військові, та
зібрано понад 100 тисяч гривень, які були спрямовані на
різноманітні заходи для ветеранів війни. Наразі основна мета благодійного аукціо-

■ НЕБЕЗПЕКА

Краще менше, та краще
Відпочинок на Кінбурнській косі хочуть обмежити,
щоб врятувати заповідник від екологічної біди
Ірина КИРПА
Миколаївська область
За туристичний сезон
2017 року пляжі Кінбурна
відвідало близько 110 тисяч
осіб, що стало межею можливостей для цієї зони відпочинку. Інфраструктура заповідника не витримує напливу
відпочивальникiв.
Місцева екосистема тріщить
по швах під колесами позашляховиків,
квадроциклів та легкового транспорту. Особливо гостро постала
проблема з вивезенням сміття після того, як улітку цього року було відкрито водне
сполучення з Кінбурнським
півостровом. На думку керівника НПП «Білобережжя
Святослава» Юрія Козловського, фахівці Мінекології повинні чітко визначити межі
заповідної зони та продумати загальну концепцію порятунку Кінбурна від екологічної катастрофи.
— Ми повинні розробити механізми обмеження
відвідування Кінбурнської
коси «дикими» туристами,
— каже Юрій Козловський.
— Добре було б встановити
квоти на перебування людей у приватному секторі та
у кемпінгах, а також запровадити більш жорсткі обмежувальні заходи щодо автотранспорту. Наявність паперів, що підтверджують за-

❙ Кінбурнська коса — унікальний півострів-заповідник із піщаними
❙ пляжами, зеленими лісами та первозданною природою.
❙ Фото з сайта imgur.com.
повідний статус Кінбурна,
дозволить ввести мораторій
на будь-який вид будівництва «під туристів», а також
комплексно вирішити проблему сортування, переробки та утилізації сміття.
Свою точку зору на проблему висловив і народний
депутат України Андрій Вадатурський, який вважає,
що Миколаївська область не
повинна втрачати свою можливість заробити на відпочивальниках у літній сезон.
— Я згоден iз тим, що туристів повинно стати менше,
але нехай тоді вони заплатять дорожче за можливість
відпочити в екологічно чистій місцевості, — пояснив

свою позицію Андрій Вадатурський. — Потрібно розрахувати межу антропологічного навантаження на Кінбурн
у туристичний сезон та продавати путівки через аукціони лише зареєстрованим турагентствам. Тоді стане зрозуміло, яку частину туристів
зможуть взяти існуючі мініготелі й кемпінги та на який
прибуток може розраховувати щорічно бюджет Миколаївщини.
Солідарні з цією думкою
й члени правління ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу» у Миколаївській
області, які готові перекрити в’їзд на Кінбурн шлагбаумом, а на півострові створи-

ції», створеної цього року Росією,
Іраном та Туреччиною, яка підтримує повстанців.

далекоглядною політикою прем’єрміністра Маріано Рахоя та правлячої «Народної партії». Але, схоже,
каталонці не погоджуються на половинчасте рішення. Минулої суботи в Барселоні відбулася 750тисячна демонстрація прибічників
незалежності. Справжній розклад
сил покажуть вибори 21 грудня.

ну, що стартуватиме у листопаді — це збір коштів на реконструкцію будівлі для ЦТР
«Бережниця» — власної домівки «Творчої Криївки».
Організатори працюють над
створенням стаціонарного
центру реабілітації у присілку Верховини Бережниця.
Районна влада вже виділила
землю, є старенька столітня хата. Та потрібні великі
кошти, аби цю будівлю збудувати.
Кожну картину можна
придбати на умовах тихого
аукціону. Потенційний покупець не торгується з іншими
учасниками, а пропонує свою
ціну, виходячи з фінансової
спроможності та тої цілі, на
яку збираються кошти — а
це подальше проведення реабілітаційних заїздів для бійців. ■
ти комунальне підприємство
з перевезень туристів.
— Дотримання квот на
відпочинок у заповідній зоні
дозволить створити легальні
робочі місця для мешканців
Кінбурна, — пояснює голова
правління ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу»
Тетяна Чичкалюк. — Ціни
будуть виправдані більш
якісним відпочинком.
Виграють від такої легалізації представники місцевого самоврядування, у
яких з’явиться більше грошей на вирішення соціальних проблем. Безумовно, що
про бюджетний відпочинок
на Кінбурнській косі можна
забути раз і назавжди, зате
буде врятований унікальний
природний комплекс у Миколаївській області.
Нагадаємо, що незаймані
пляжі піщаної коси у північно-західній частині Кінбурнського півострова між
Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем відкрили для людей всього лише
пару років тому. А раніше
вони неодноразово ставали
об’єктом творчих експериментів для художників із різних регіонів України. Днями у Миколаєві відкрилася
виставка під назвою «Кінбурн
— любов моя!», в якій узяли
участь відразу 17 українських художників iз Миколаєва, Одеси, Києва, Кривого Рогу та Рівного. На початку осені всі вони подорожували цікавими маршрутами
Кінбурнської коси, а потім
виплеснули отримані емоції
на полотна. Кожна з представлених на суд глядачів картин
про Кінбурн несе в собі мальовничу легенду про сучасне життя українських «Багамів Миколаївщини». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Сирії обстріляли
ринок: десятки загиблих
Унаслідок авіаудару по місту
Атареб на півночі Сирії, що перебуває під контролем повстанців,
загинули десятки цивільних. Сирійська громадянська оборона,
також відома під назвою «Білі
каски», повідомляє про 43 загиблих унаслідок неочікуваного
нападу, серед них є діти. Сирійська обсерваторія з прав людини,
розмiщена в Лондоні, повідомляє
про удар по міському ринку та 29
загиблих. Наразі незрозуміло, чи
напад здійснила сирійська урядова авіація, чи літаки Росії. Місто
розташоване у провінції Алеппо,
що є частиною «зони деескала-

Пучдемон
iде на поступки
Карлес Пучдемон, відсторонений Мадридом iз посади глави каталонського женералітату, в
інтерв’ю бельгійській газеті «Ле
Суар» заявив, що готовий розглянути «інше рішення» замість незалежності регіону. Пучдемон, зокрема, сказав: «Я готовий і завжди
був готовий погодитися з улаштуванням інших відносин Каталонії з
Іспанією. Це досі можливо». Різке зростання сепаратистських настроїв у Каталонії він пояснив не-

Кількість загиблих
від землетрусу зросла
Продовжують підраховувати кількість жертв унаслідок руйнівного землетрусу, що стався на кордоні Іраку й Ірану. Станом на вечір понеділка, 13 листопада, міністерство внутрішніх
справ Ірану повідомило про 407

загиблих та майже 6700 травмованих у провінції Керманшах, що
на заході країни. Найбільше постраждало місто Сере-Поле-Зохаб,
яке залишалося знеструмленим.
Двісті осіб, які зазнали важких
ушкоджень, доправили літаками в лікарні Тегерана. Тим часом
іранські ЗМІ повідомляють про
більшу кількість загиблих. За даними англомовного іранського телеканала Press TV, загинули вже
щонайменше 450 людей, а травмовано понад 7 тисяч осіб. В Іракському Курдистані місцева влада
заявила про вісьмох загиблих та
понад 500 травмованих. Рятувальні операції в обох країнах тривають. ■
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■ СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Небезпечна
хореографія
Миколаївський учитель
танців поставив на потік
торгівлю дівчатами
Тарас ЗДОРОВИЛО
Педагогічні здібності 34-річний хореограф із південного міста вирішив використовувати в дещо, м’яко кажучи,
дивний спосіб: примудрився організувати торгівлю живим товаром — відправляв «танцювати» у Туреччину дівчат із
різних областей України.
На основній роботі горе-педагог навчав дітей у школі хореографії, а на «дозвіллі» — вербував молодих жінок для
виїзду за кордон: у його пріоритеті були
дівчата з малозабезпечених і неповних
сімей, студентки — тобто найменш захищені верстви населення та психологічно не стійкі. Ділок-зловмисник усе «узаконював» — укладав угоди з турецькою
стороною, де обов’язковими умовами
були: вік дівчат (від 19 до 34 років) та
худорлява статура.
Нічого не підозрюючи, танцівниці велися на обіцяні 350-400 доларів за
ніч, але дійсність виявлялася набагато
банальнішою, бо по прибутті на місце їм
платили лише... 40. Більше того, траплялося, що дівчині несподівано повідомляли, що вона, мовляв, не придатна до
танців і може лише «розводити» клієнтів на випивку, за що отримувала «гонорар» лише 10 доларів.
Усе це робили підприємливi турки,
аби нещасні жінки потрапляли в довготривалу фінансову кабалу, а відпрацьовувати борги потрібно було роками (!), і
про заробіток уже не йшлося. Не виключено, що на дівчат чинили й інший тиск,
тож фактично всі вони ставали рабинями та погоджувалися займатися проституцією, щоб хоча б швидше повернутися
додому.
Негідник-хореограф мав хороші бонуси від заморських партнерів: щодва
тижні отримував по 200 доларів за роботу кожної дівчини. Як з’ясували правоохоронці, у вчителя були два помічники: один давав оголошення про те,
що на роботу за кордоном потрібні танцівниці в нічні клуби, а інший, одесит,
займався швидким оформленням документів, у тому числі й сертифікатів про
отримання професійних умінь хореографа.
Більше того, до миколаївського зловмисника звертались спільники з різних областей України: Київської, Запорізької, Львівської, Херсонської, і
українок відправляли за кордон партіями. Як згодом пояснював правоохоронцям цей організатор міжнародного
каналу постачання живого товару: «Я
лише допомагав дівчатам працевлаштуватись...»
У спецоперації з викриття зловмисників було задіяно більше 30 правоохоронців: оперативники миколаївського відділу боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі
слідчого управління, працівники прокуратури, одеської Держприкордонслужби та спецпризначенці. Крім того, одночасно проводилось 11 обшуків, у ході
яких поліцейські знайшли чотири паспорти, низку угод та листування; також
було вилучено комп’ютерну техніку, документацію, засоби зв’язку та грошові
кошти.
Миколаївський «бос» затриманий
згідно зі ст. 208 КПК України й, за узгодженням із прокуратурою, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини», що карається
позбавленням волі на строк від п’яти до
дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА 2017

ПОЛІТИКА

«Губернатори» знову можуть бути членами політичних партій. Знову
можуть балотуватися і поєднувати в собі виконавчу й законодавчу гілку
влади. Вони фактично знову будуть політиками і керуватимуть політичною
діяльністю».

■ НОВИНИ ПЛЮС
Парламент відкрив черговий
пленарний тиждень
Учора, 14 листопада, Верховна Рада запланувала приступити до розгляду проекту
Державного бюджету на 2018 рік і затвердити у другому читанні медичну реформу для
сільської місцевості. А почали роботу депутати з розгляду блоку аграрних законопроектів. Зокрема, про основні засади органічного виробництва та оптимізацію використання сільгоспземель. Також було заплановано
включити до порядку денного сесії законопроекти про санкції проти ухильників від
сплати аліментів; законопроект про космічну
програму України, а ще — про призначення
25 грудня ще одним вихідним днем в Україні
у зв’язку з католицьким різдвом. Вечірнє
пленарне засідання парламентарії збиралися розпочати з розгляду змін до Бюджетного кодексу та проекту Держбюджету на 2018
рік, а також перейменувань дев’яти населених пунктів.
Тим часом на ранковому засіданні Верховна Рада вкотре не змогла проголосувати
за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди, щоб Президент
Петро Порошенко міг подати на розгляд парламенту власний варіант документа. На засіданні парламенту це питання набрало 144
голоси за 226 необхідних. «У залі дуже важка атмосфера», — прокоментував результати голосування спікер Андрій Парубій. Раніше Парубій висловлював сподівання, що
Верховна Рада зможе цього тижня проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційний суд, як про те
в листі просив Президент Петро Порошенко.
Нардеп від БПП Сергій Лещенко розкритикував звернення Петра Порошенка до Ради
щодо створення антикорупційного суду та зазначав, що фракції коаліції вперто не голосують за відкликання законопроекту №6011.
Що ж стосується закону про реінтеграцію
Донбасу, то члени парламентського Комітету
з нацбезпеки вирішили не вносити до тексту законопроекту пункт про розрив дипломатичних відносин із Росією. Про це повідомив
журналістам у вівторок автор цієї ініціативи,
нардеп від БПП Іван Винник. «Ми консенсусно погодили, що це (питання розриву дипвідносин) є повноваженням виключно виконавчої гілки влади», — сказав він. За словами
депутата, виконавча влада України і так має
розірвати дипвідносини з Росією після вступу в силу закону про деокупацію, оскільки він
надає РФ статус агресора.

«Стіну» Яценюка віддали
фіктивним фірмам
Державна прикордонна служба України
обрала без конкурсу підрядників для проекту
«Стіна». Про це йдеться у сюжеті «Наші гроші». Вказується, що всього на проект «Стіна»
витрачено 680 млн. грн. «У службі не змогли пояснити причини обрання нинішніх підрядників. Основним критерієм при відборі
генпідрядників проекту була наявність дозволів по будівництву військових об’єктів», —
йдеться у розслідуванні. «За версією прикордонників, такий допуск має надаватися СБУ.
Водночас СБУ повідомила, що дозволи фірмам, які працюють над проектом «Стіна», не
передбачені», — повідомляють журналісти.
Зазначається, що над інженерно-технічним облаштуванням кордонів працює 13 генпідрядників. Серед них 2 державних автодори та 11 приватних компаній. Також у розслідуванні вказується, що найбільші генпідряди отримали харківські компанії. Зокрема,
«Скорпіон-РП», «Констракшн груп інтернешнл», «Будцентр Вітязь». Як відомо, Національне антикорупційне бюро розкрило схему розтрати державних грошей і затримало перших фігурантів справи. За
версією слідства, внаслідок злочинних дій
інтересам держави завдано збитків у розмірі
понад 16 млн. грн. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвiдчення учасника лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС 1986 р. категорiя 2, серiя А, №275981 на iм’я Нещадима Валерiя Васильовича, вважати недiйсним.

Наталія ЛЕБІДЬ

Президент Петро Порошенко підписав закон, який скасовує конкурсний відбір на
посади глав місцевих державних адміністрацій та керівників центральних органів
виконавчої влади. Про ухвалення даного
закону «Україна молода» писала ще попереднього тижня. Нагадаємо, що дія закону
про держслужбу не поширюватиметься на
глав місцевих держадміністрацій та їхніх
заступників.
Керівників центральних органів виконавчої
влади, які не входять до складу Кабміну,
а також їхніх заступників, призначатиме і
звільнятиме з посади уряд. Раніше ж призначення керівників місцевих адміністрацій на конкурсній основі було передбачено
законом про державну службу, який парламент прийняв у 2015 році. До прийняття
цього закону глав обласних районних державних адміністрацій Президент призначав і звільняв за поданням Кабміну.
Минулого тижня Верховна Рада спробувала прийняти постанову, якою дія даного закону скасовувалася, але за проект
такої постанови проголосували лише 29
депутатів. Ініціаторка скасування новацій
— депутатка від «Батьківщини» Олена
Шкрум — вказувала на те, які небезпеки
несуть в собі подібні новації. Але до її аргументів ніхто не дослухався. Втім, у цій
історії є один вагомий нюанс.

Олена Шкрум
народний депутат України

■ БУКВА ЗАКОНУ

Начальницька рать
Порошенка
Відсьогодні скасовано конкурс на призначення голів
ОДА і РДА. Тепер глава держави — знову одноосібний
«повелитель» «губернаторів»

Зберігаємо статус-кво
Тих, кого засмутила звістка про ухвалення парламентом законопроекту
№7126, можна підбадьорити таким: хоча
де-юре зміни й відбулися, де-факто все залишиться так, як було до цього. А до цього
більшість «губернаторів» і так були ставлениками Президента України. Звісно,
«втіха» ця доволі сумнівна, проте подивимося правді у вічі: у переважній більшості
областей України посади голів обласних
адміністрацій обіймали й обіймають делегати від БПП або люди, в яких зацікавлені на Банковій. Звісно, прикро, що тепер навіть на папері Україна відмовляється від певних прогресивних новацій, але
від паперових реформ толку також не багато. Адже головне все-таки те, що відбувається у реальному житті.
А в реальному житті скільки б Національне агентство з питань держслужби
не проводило конкурсів, на посаді голови
ОДА опиниться врешті та людина, котру
вибере Президент. Нацагентство — це,
між іншим, досить цікава установа, одна з
тих інституцій, що наділені великими амбіціями та нульовим ККД. У нього чимало функцій, зокрема й та, що торкається
обрання «губернаторів». Президент Порошенко надумав було поділитися своєю
прерогативою призначення голів обласних державних адміністрацій, включивши в гру буцімто незаангажовану групу
людей, завдання яких — реєструвати бажаючих балотуватися і провести серед
них незалежний конкурс. Утiм кандидатуру переможця все одно затверджуватиме Президент. Або ж навпаки — не затверджуватиме.
Тепер подібна функція Нацагентства
у минулому, адже ухвалений у четвер закон передбачає вивести з держслужби
керівників місцевих адміністрацій, а також їхніх перших та звичайних заступників. Але згадаймо ще раз про те, як працював алгоритм призначення «губернаторів» до недавніх пір. За приклад візьмемо момент відставки Міхеїла Саакашвілі
та принагідні заяви Прем’єра Гройсмана
— про те, що новим очільником Одещини
може стати будь-хто. «Кандидатури тепер повинні призначатися через публічний конкурс, потенційно сьогодні кожна
людина зможе подати свою кандидатуру
на посаду голови обласної державної адміністрації Одеської області», — заявляв
Гройсман.
Потенційно — звісно, так. В теорії кожен охочий міг надіслати резюме до Нацагентства з питань держслужби. Але на
практиці наступником Саакашвілі став
Максим Степанов — він, хоч і не мав стосунку до Блоку Порошенка, все-таки опосередковано втілював інтереси Президен-

❙ Петро Порошенко й раніше мав «ручних» «губернаторів». Тож сказати, що ситуація змінилася
❙ кардинально, не можна.
та. «Опосередковано» — тут слово ключове, адже йшлося про те, що Степанов був
(або продовжує бути) близьким до Ігоря
Коломойського. Котрого завжди цікавила Одещина і, зокрема, можливість призначення у цей регіон власних людей.
Подейкували, що після націоналізації
ПриватБанку між Коломойським та Порошенком мали місце неформальні домовленості, однією з яких і було віддавання
Одеської області «на відкуп» олігарху. В
якості, так би мовити, компенсації за пережитий ним дискомфорт.
Правда це чи ні, знають, мабуть, безпосередні фігуранти цієї історії. Але згадаймо, як, говорячи про те, хто може замінити Саакашвілі на його посаді, заступник голови фракції БПП Олексій
Гончаренко досить відверто (аби не сказати наївно) зазначив таке: «Звичайно,
це буде людина, близька до команди Президента Петра Порошенка. За Конституцією, саме глава держави призначає «губернаторів». Тому апріорі області очолюють члени його команди». Гончаренко —
людина ще досить молода, не застережена
«зубрами» від політики відносно того, що
говорити перше, що спаде на думку, таки
не варто. Але тоді він сказав щиру правду. Області у нас дійсно очолюють люди,
«близькі до команди Президента».

Адмінресурс forever
Що ж стосується Конституції, на яку
посилався Гончаренко, то вона дійсно дає
главі держави карт-бланш, проте Петро
Порошенко добровільно урізав свої президентські повноваження, створивши кастинг-бюро з відбору «губернаторів». Але
тепер правила гри змінено вкотре. Адже,
згідно з новим законопроектом, Президент має можливість призначити на термін, не більший за три місяці, тимчасового виконувача обов’язків голів місцевих
держадміністрацій. Що це означає — зрозуміло всім i без зайвих слів. Представник Реанімаційного пакета реформ Вадим Міський написав у своєму «Фейсбуці», що законопроект №7126 «фактично
повертає систему «ручного» управління
обласними та районними державними адміністраціями». А Олена Шкрум додала:

«Маски зняті. Гра в демократію в нашій
країні завершилося».
І попри пафос цієї фрази, слід визнати: Шкрум таки має рацію. Особливо небезпечним виглядає в цьому контексті те,
що, будучи виведеними з-під дії закону
про держслужбу, «губернатори» та їхні
заступники знову набувають можливості
бути членами тих чи інших партій, а отже,
виступати персонами заангажованими.
Але немає сумнівів у тому, що чиновники, призначені «по-новому», представлятимуть здебільшого одну політичну партію — президентську. А це, як слушно зазначає Вадим Міський, робить голів ОДА
та РДА політичними призначенцями. Ось
так непомітно померла реформа державної
служби, яку буцімто здійснювала державна влада України.
Як сталося так, що депутати підтримали подібний крок назад? Можливо,
це їхній рефлекторний самозахист після
необачно прийнято виборчого кодексу?
Власне, враховуючи, що голосували за законопроект №7126 переважно коаліційні фракції — БПП та «Народний фронт»
(тоді як «Батьківщина», «Самопоміч», Радикальна партія і Опоблок його не підтримали), відповідь на це питання стає зрозумілою. Блок Порошенка є першим, хто
надзвичайно зацікавлений у цементуванні президентської вертикалі. Перемогу,
яку здобула ця політична сила на виборах
до об’єднаних територіальних громад, бажано помножити на кілька разів, заручившись «своїми» людьми не тільки на рівні
громад, а й на рівні ОДА та РДА. Що, власне, й було втілено у життя.
Зрозуміти Петра Порошенка можна:
він дуже хоче забезпечити собі другу президентську каденцію. А коли українських політиків охоплює подібний свербіж,
вони втрачають і голову, і совість, і почуття міри. Згадаймо хоча б, як Кучма заручився рішенням Конституційного Суду,
котрий дозволив йому балотуватися втретє
— всупереч українській Конституції. Тож
те, що зроблено парламентом у четвер, іще
навіть не найзухваліший вчинок, до якого можна вдатися, женучись за президентською булавою. Але початок, що й казати,
покладено багатообіцяючий. ■
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■ БЛОКУВАННЯ

У НАТО буде молодший брат
Країни ЄС підписали декларацію про тіснішу військову співпрацю
Ігор ВІТОВИЧ
Одразу 23 країни Європейського Союзу домовилися про
зміцнення військової співпраці. Очільники міністерств закордонних справ та оборони цих
країн підписали 13 листопада у
Брюсселі відповідну декларацію, а остаточну постанову про
об’єднання співпраці в оборонній сфері (PESCO) лідери ЄС ухвалять на саміті в грудні.
Країни, які об’єднуються
для тіснішої співпраці, мають
брати участь у спільних проектах у галузі озброєнь, що фінансуватимуться Європейським
оборонним фондом. У планах
також розвиток нових технологій. Очільниця дипломатії ЄС
Федеріка Моґеріні назвала цей
день переломним, який відкриває нову сторінку в історії європейської військової співпраці.
«Проблема Європи в тому, що
витрати на оборону є фрагментарними, а треба, щоб дії були
скоординованими. Тепер країни зможуть спільно інвестувати, проводити дослідження та
приймати рішення про спільне виробництво обладнання»,
— заявила Федеріка Моґеріні.
Об’єднання військової спів-

❙ Євросоюз хоче обороняти себе сам.
праці означає створення штабів, які готуватимуть військові
операції в порозумінні з НАТО,
а не в опозиції до цього альянсу.
Країни, які підписали декларацію, тепер наповнюватимуть
її змістом, щоб відкрити можливість прийняття рішень стосовно конкретних проектів або
місій.

■ ТОПОНІМИ

Зберегти добре ім’я
Греція надалі залишає за собою
право на назву «Македонія»

❙ Кулаками і навіть стільцями шукають істину не тільки
❙ в українському парламенті.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Македонці здобули незалежність 1991 року, після розпаду Федеративної Югославії,
але країна надалі не має офіційно визнаної світом назви. На
заваді називатися Македонією
стала Греція, оскільки вся північ Греції має збірну назву Македонія й ділиться на три великі регіони: Західна Македонія,
Центральна Македонія та Східна Македонія і Тракія. «Грецька» Македонія має територію
42 тисячі квадратних кілометрів, а «постюгославська» —
лише 25 тисяч квадратних кілометрів. Відповідно, й населення «грецької» Македонії в
рази більше, ніж «постюгославської». Але головне, що в
античні часи на території півночі сучасної Греції впродовж
багатьох століть існувало по-

тужне Македонське царство.
У грецькому місті Пелле народився славетний полководець
Олександр Македонський.
«Постюгославська» Македонія аргументує, що вона була
частиною цього царства і заявляє «права власності» на Олександра Македонського, навіть
встановила у себе гігантський
пам’ятник славетному завойовнику.
Греція спромоглася добитися на міжнародній арені заборони на використання назви
«Македонія» колишньою частиною Югославії. Тож на міжнародних форумах чи спортивних і культурних заходах вона
змушена виступати під довгою
та незграбною назвою Колишня
Югославська Республіка Македонія (або FYROM в абревіатурі). Греція побоюється, що,
офіційно закріпивши за собою

Проект PESCO (абревіатура від Permanent Structured
Cooperation on security and
defence — «Постійна структурована співпраця з безпеки та
оборони») є першим кроком та
новим етапом до створення європейського оборонного союзу
за зразком НАТО. Втім, у Євросоюзі наголошують, що дублюназву «Македонія», колишня
югославська республіка може
мати територіальні претензії
на північ Греції.
Непримиренне протистояння триває вже чверть століття.
Але тепер з’явилась надія на
його вирішення. «Югославська» Македонія просто змушена піти на поступки, бо відсутність офіційної назви стала завадою на шляху до вступу країни до ЄС та НАТО. У понеділок
прем’єр-міністр колишньої
югославської республіки соціал-демократ Зоран Заєв висловив сподівання на швидке
компромісне вирішення конфлікту з Грецією. Хоча наразі
македонці не можуть досягти
компромісу у власному парламенті. У четвер минулого тижня до парламенту Македонії
увірвалися протестувальники
й у ході запеклого кулачного
бою до крові розбили обличчя
главі уряду. Причина — призначення спікером парламенту етнічного албанця. Так Заєв
хоче залучити на свій бік політичні сили албанської меншини країни.
Тож Зоран Заєв повідомив,
що 21 листопада відбудеться
перша грецько-македонська
зустріч за участю посередника ООН Метью Німетца. У разі
успішного завершення конфлікту про назву «Македонія»
(яке б нове ім’я їй не дали)
розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС наступного року.
Заєв обійняв прем’єрську
посаду в червні цього року і
відразу ж розпочав докладати зусиль для вирішення суперечки з Грецією. Попередній
глава уряду Македонії Нікола
Груєвський упродовж 10 років
перебування на прем’єрській
посаді незмінно робив ставку
на націоналізм і навідріз відкидав усі пропозиції грецької
сторони стосовно зміни назви
країни. ■

вання функцій не буде. За словами Моґеріні, PESCO дозволить посилити роботу Північноатлантичного альянсу. «Ми
маємо кращі можливості діяти там, де потрібна не суто військова участь», — наголосила Моґеріні та навела приклад
протидії гібридним загрозам.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг,
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який також взяв участь у засіданні, привітав цю ініціативу.
Участь у реалізації цих намірів є добровільною для членів
ЄС. Ірландія, Португалія та
Мальта досі розмірковують,
чи брати участь в PESCO. Дві
країни — Великобританія та
Данія — наразі відмовились
від участі в новому військовому блоці, проте вони можуть у
будь-який момент приєднатися
до нього.
Як зазначає німецька
агенція dpa, рішення створити PESCO свідчить про те, що
ЄС рухається в напрямку самостійності у питанні забезпечення власної оборони замість того, щоб розраховувати
у цьому питанні винятково на
НАТО. У Брюсселі наголошують, що PESCO не стане конкурентом Північноатлантичного
альянсу, до якого входять 22
члени ЄС. За даними верховної представниці ЄС iз питань
зовнішньої та безпекової політики Федеріки Моґеріні, на даний час країни ЄС уже представили понад 50 проектів, які мають бути реалізовані в рамках
PESCO. Однак розпочати планують з десяти.
Тепер кожна країна має представити план національних внесків на PESCO. Учасники отримають підтримку Європейського фонду оборони — орієнтовно в
понад 5 млрд. євро щорічно після 2020 року. Ці гроші підуть на
дослідження, пов’язані з розробкою озброєнь, та придбання військового обладнання. ■

■ ПРОГРЕС

Роботомайбутнє
вже настало
В аеропорту Сінгапура відкрився
перший у світі термінал без персоналу

❙ Пасажирів зустрічають і проводжають машини.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Автоматизовану систему
реєстрації посадки на рейси
запустили в аеропорту Сінгапура. У такому терміналі пасажир проходить всі процедури
самостійно, без допомоги персоналу аеропорту, повідомляє
туристичний підрозділ інформагенції «Дельфі».
У новому терміналі №4 не
працює жоден співробітник
— всі етапи оформлення документів перед посадкою на рейс
здійснюються автоматично.
Щоправда, наразі систему лише
тестують, тож співробітники аеропорту все ж допомагають па-

сажирам у випадку збоїв системи. Але надалі допомога персоналу не знадобиться.
Нова система запрацювала
з 1 листопада. Вона передбачає
автоматичну реєстрацію пасажира, паспортний контроль,
перевірку безпеки та контроль
багажу. І навіть безпосередня
посадка в літак тут також може
відбуватися без втручання людини. Для цього встановлені
спеціальні пристрої для розпізнавання облич.
Якщо тестування нової системи виявиться успішним, то
вирішуватимуть питання про
автоматизацію й інших терміналів аеропорту. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Іноземні інвестори не йдуть
до України, бо це небезпечно.
Тобто, прибутково, але дуже
ризиковано. Адже їхній бізнес
можуть забрати у будь-який
момент, якщо він комусь дуже
сподобається. Приблизно так
виглядає ситуація у нашій державі з точки зору західноєвропейського бізнесмена, який
не боїться оприлюднювати цю
свою думку різноманітним опитуванням.
І треба сказати, що він має рацію. Ситуація, яка існувала у
нас до 2014 року, коли бізнес
«віджимали» активні очільники
штабів Партії регіонів у центрі і на місцях, використовуючи
«маски-шоу», змінилася лише
в деталях. Сьогодні підприємців також гноблять переважно
за допомогою силовиків, але
замовниками безміру бувають
дуже різні, часто доволі несподівані люди.

«Трясуть» лише
законослухняних
Можливо, втім, ситуація
невдовзі зміниться. Кабінет
Міністрів України передав на
розгляд Верховної Ради остаточну редакцію проекту закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії
тиску з боку правоохоронних та
контролюючих органів на підприємців та заборону надмірного та неконтрольованого застосування сили під час слідчих дій. Документ зареєстровано в парламенті.
Сам Прем’єр Володимир
Гройсман пояснив ситуацію
так: «Близько місяця тому відбулася зустріч із бізнесом під головуванням Президента. Були
питання, які цікавлять реальний сектор. Тоді я вніс ініціативу «Маски-шоу стоп!». І дав
доручення іншим силовим відомствам. Я дякую міністрові
внутрішніх справ, керівництву
ДФС, Генеральному прокуророві, який запропонував низку
рішень, що роблять неможливим «маски-шоу», коли немає
підстав проводити такі операції. Тоді ж я пообіцяв, що уряд
вийде з відповідною законодавчою ініціативою».
Назагал, головним алгоритмом нововведення має стати
розмежування бізнесу на чесний і нелегальний. «Чесний бізнес треба захистити, а нелегальний все одно буде покараний»,
— додав Прем’єр.
Експерти погоджуються, що
проблема, яку підняли у владі,
є напрочуд важливою. «Судячи
з опитувань та суспільного резонансу, проблема, яка потребує свого негайного вирішення
— необґрунтовані неправомірні обшуки і арешти майна представниками силових структур
на підприємствах України, —
стверджує директор Інституту
ліберальної економіки Павло
Себастьянович. — Причому, як
висловився Володимир Гройсман, «атаки йдуть саме на зареєстровані і ритмічно працюючі підприємства, що регулярно платять податки». До цього Прем’єр уже двічі заявляв
про неприпустимість «кошмарити» бізнес. Генеральний прокурор Юрій Луценко звертався
до обласних прокурорів припинити силовий тиск на підприємців. Силовий міністр Арсен Аваков висловився ще радикальніше: «Всі «економічні» силові
підрозділи в СБУ, ГПУ, МВС і
ДФС має бути ліквідовано».
Експерт наводить статистику масованих «маски-шоу».
Так, за його даними, у 2014 році

■ ПРАВИЛА ГРИ

За кулісами «масок-шоу»
Влада вимагає припинити надмірний тиск на бізнес-середовище в Україні.
Але, на думку експертів, робить для цього надто мало і діє непослідовно
■ ПОГАНІ СПРАВИ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

МВФ не вірить у гривню...

Порошенко —
за фінансову безпеку

Міжнародний валютний фонд
зберіг свій прогноз зростання економіки України в 2017 році у розмірі 2%.
Однак погіршив прогноз середньорічної інфляції одразу на 1,3 пункта. Тепер, як вважає наш головний донор,
річна інфляція у нинішньому році становитиме 12,8%. Утім попередні прогнози уряду, на яких верстали Державний бюджет нинішнього року, передбачали цифру 7,1%.
МВФ також погіршив свій прогноз
щодо інфляції в Україні і на наступні
роки. Так, у 2018 році він став гіршим
на 0,4 відсоткові пункти і становить на
сьогодні 10%. А у 2019 році цей показник погіршився на 0,5 і становить 7%.
подано 67 тисяч клопотань слідчого, прокурора та інших осіб
про проведення обшуків, з яких
16 310 — на арешт майна. Уже
2015 року було 75 тис. клопотань про обшуки і 24 тис. — на
арешт майна. Торік зафіксовано різке зростання: 94 тис. клопотань на обшуки і 38 тис. про
арешт майна. «Але тільки в
першому півріччі 2017 року —
майже 60 тис. клопотань про обшуки. Це означає, що за результатами року ми вийдемо на рекорд — понад 100 000 обшуків
на підприємствах. І це при 166му місці в рейтингу економічної
свободи», — зазначає Себастьянович.

Правоохоронці мають
відповісти
Урядовий законопроект, що
має на меті захистити підприємців, розробили МВС, Міністерство юстиції, секретаріат Кабміну, офіс омбудсмана. «Щоби
разом з урядом поставити крапку у цьому питанні», — сказали
ініціатори документа.
Одним із головних нововведень, які пропонують запровадити, має стати звуко- і відеофіксація при розгляді питань
слідчим суддею. А всі докази,
отримані при виконанні постанови про обшук, що винесений
без технічної фіксації, будуть
визнані недійсними.
Також недопустимими можуть бути визнані докази, отримані під час обшуку, на якому не було захисника.
Силовикам хочуть заборонити: вилучати оригінали господарсько-фінансової
документації, комп’ютерну техніку, сервери, мобільні телефони. Повний перелік винятків
буде визначений законом.
Звукову і аудіофіксацію під
час обшуку також планують
зробити обов’язковими. Всі ж
докази, отримані під час обшуку, який не було записано, будуть вважати недійсними. Окремо прописана заборона на
повторне відкриття кримінальної справи.
Суттєво розширюють відповідальність силовиків. Для
перевірки фактів порушень,
скоєних
правоохоронцями,
створють спеціальну комісію.
До її складу увійдуть представники органів державної влади,
правозахисних організацій,
громадських об’єднань у сфері
захисту підприємницької діяль-

❙ Український бізнес «доять» за допомогою неефективного законодавства,
❙ дивних «помилок», а іноді просто силою...
❙ Фото з сайта 1gr.cz.
ності. Рекомендації комісії мають стати обов’язковими для
розгляду і надання відповіді по
суті.
Заявник, відповідно до законодавчої ініціативи уряду, буде
мати право отримати підтвердження реєстрації кримінальної справи. Особи, проти яких
відкрито кримінальне провадження, матимуть право оскаржити бездіяльність слідчого, вносити клопотання про застосування розумних термінів
провадження справи.
Експерти також пропонують зробити ряд радикальних
кроків у напрямку лібералізації. Скажімо, замість усіх економічних силових підрозділів
створити Службу фінансових
розслідувань загальною чисельністю 3000 чоловік, не більше
25% із чинних силових структур. «Щоби не було свого силового підрозділу. Щоб був конкурсний відбір. І найголовніше — щоб служба розслідувала
не несплату податків, не ставила перед собою завдання вивести економіку з тіні, а займалася
розслідуванням злочинів проти
публічних фінансів», — зазначає Павло Себастьянович.

Куди зник трильйон гривень?
Утім економісти бачать проблему глибше, ніж Прем’єрміністр. «Скажімо, неможливість автоматизувати процес
взаємодії між підприємством
на загальній системі оподаткування і податковою службою. І
каменем спотикання є податок
на прибуток. Податки на ФОП
і ПДВ рахують однозначно, а
ось податок на прибуток завжди може бути оскарженим податковою службою в ході перевірки. Щоб уникнути майбутніх донарахувань, підприємства штучно показують збитки.
У результаті такої багаторічної практики загальний збиток
працюючих підприємств вже
перевищив один трильйон гривень», — додає директор Інституту ліберальної економіки.
І пояснює: «Для повної автоматизації процесу взаємодії податкової і платника податків ще
в 2015 році було запропоновано
замінити податок на прибуток

податком на виведений капітал. Пропозицію було схвалена
на Нацраді реформ, доопрацьовано робочою групою в Мінфіні, і
мало бути внесено до ВР до 1 липня 2017 року. Але захопленість
Кабінету Міністрів соціальними
реформами змусила проект закону припадати пилом до того моменту, поки громадськість не забила на сполох. І ось вчергове цей
проект відправляють на Нацраду
реформ, яка з цього питання вже
визначилася».
Підприємці чекають ще однієї ініціативи від Кабміну —
у вигляді законопроекту, яка
зможе захистити їх від свавілля податківців та їхніх помічників у погонах.
«Ще одна проблема виникла зовсім нещодавно, — продовжує Павло Себастьянович. — У
боротьбі зі схемами з відшкодування фіктивного ПДВ Мінфін
розробив систему блокування
податкових накладних. Автоматична система повинна визначати за заданими критеріями
тих, хто намагається зареєструвати податкові накладні, за якими не стоїть реального товару».
Ця система, за його словами, мала почати працювати в

Президент України Петро Порошенко планує внести до Верховної
Ради законопроект про Службу фінансової безпеки. Про це повідомила його
представник у парламенті Ірина Луценко.
«Ми говорили з колегами, що треба припинити доступ до бізнесу різним правоохоронним органам, — заявила вона. — На виході вже законопроект про Службу фінансової безпеки. Хочу проінформувати, що, окрім
цієї служби, розглядається так званий антирейдерський законопроект,
пов’язаний із деконцентрацією повноважень Держгеокадастру про оцифрування всіх земель сільськогосподарського призначення, а також інших
земель. На нашу думку, він дозволить
зняти всі земельні та антирейдерські
питання».
тестовому режимі, коли всім,
хто потрапляє під дії критеріїв,
мало спрямовуватися повідомлення, що таку операція з моменту початку роботи такої системи буде заблоковано. «Але
тестовий режим не працював,
повідомлення підприємствам
не приходили, а ось з 1 липня
2017 року система запрацювала. У результаті, було заблоковано сотні тисяч накладних, зупинено роботу більше 3 тисяч
підприємств. Контрагенти цих
підприємств позбулися податкового кредиту і змушені додатково платити в бюджет ті суми,
які були авансом сплачено заблокованими компаніями. Тобто бюджет в якомусь сенсі отримав подвійну оплату за однією
і тією ж угодою», — розповідає
експерт.
Платники податків зараз
масово подають до суду, щоб захистити свої права. Переважно
успішно. Але ж економічні реформи та створення сприятливого бізнес-клімату, про що так
любить говорити українська
влада, це не лише яскраві постанови, які подобаються виборцеві. Але і щоденна послідовна робота у тому напрямі, якого від уряду вимагає бізнес. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
«Куплю долар. Багато!»
Українці продовжують активно скуповувати іноземну валюту. На думку заступника
голови Національного банку Олега Чурія, пов’язано це з «добротою» регулятора та сезонним фактором.
«Ми вважаємо, що є два фактори. Перший — це те, що НБУ проводить лібералізацію і в серпні цього року ми дозволили банкам продавати більше валюти з позиції, і
вони стали більше валюти продавати населенню. З іншого боку, восени ми завжди маємо сезонний фактор — це і покупка валюти населенням, і покупка валюти «сірою» економікою», — сказав Чурій.
Проблеми у такому попиті заступник керівника НБУ не бачить. Адже, на його думку, ситуація на валютному ринку спокійна і збалансована. «Ціни на товари українського експорту знаходяться на високому рівні, це стосується металургії, ми маємо непоганий урожай, який також забезпечує експортні надходження, ми бачимо ситуацію з надходженням коштів в українські ОВДП. Усе це призводить до значних надходжень валюти»,
— зазначив представник НБУ.

Мінус півтора відсотка
З початку опалювального сезону Україна вибрала із своїх сховищ 246 мільйонів кубометрів газу. Тим самим знизивши запаси у ПСГ на 1,5%. За даними ПАТ «Укртрансгаз», зокрема, в минулу суботу відбір становив 8,07 млн. куб. м, а середньодобовий відбір у період з 24 жовтня по 11 листопада — 13,69 млн. куб. м. Відбір газу зі сховищ рік
тому — 11 листопада 2016 року — становив 17,53 млн. куб. м при запасах 14 млрд.
271,9 млн. куб. м, два роки тому — 27,34 млн. куб. м (16 млрд. 925,21 млн. куб. м), три
роки тому — 42,09 млн. куб. м (15 млрд. 542,77 млн. куб. м).

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА 2017

■ ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Досить ділити
селян на чорних та білих!
Розпаювати землю радгоспів i сільгосппідприємств
Академії аграрних наук і роздати селянам
вимагають радикали

❙ Олег Ляшко стоїть на захисті селян i корів.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Олег Ляшко обурюється, що сотні
тисяч селян по всій Україні, які все
життя працювали на землі, залишилися обезземеленими.
«В одному селі був колгосп, де потім
розпаювали землю, а в іншому — був

радгосп чи дослідницька станція, де
земля державна, яку не розпаювали.
Тобто поділили селян на «чорних» i «білих» — безземельних та з землею. І це
сотні тисяч ображених людей по всій
країні. Ми вимагаємо ліквідувати несправедливість i надати паї людям, які
працювали у радгоспах, на дослідниць-

ких станціях чи на інших сільгосппідприємствах Академії аграрних наук.
Щоб земля годувала їхні сім’ї!» — наголосив народний депутат.
Крім того, Олег Ляшко наполягає
на ухваленні законопроекту радикалів,
який покладе край проблемі рейдерства. «Влада хоче роздерибанити землю та майно селян. Рейдери, користуючись цим, приїжджають уночі, щоб захопити землю, чи незаконно переписують її у недобросовісних реєстраторів.
Ми пропонуємо, щоб договори оренди землі посвідчувались нотаріально
і лише в тій місцевості, де знаходиться земля чи майно. Це зніме проблему рейдерства, і селяни будуть спати
спокійно, бо не боятимуться, що хтось
заволодіє їхньою землею», — переконаний лідер РПЛ.
Нагадаємо, раніше команда Радикальної партії запропонувала чіткий
план відбудови економіки на селі. Основні його пункти — закріпити землю
за фермерами та надати державні дотації на тваринництво.
«Минулого року з України вивезли більше 40 мільйонів тонн зерна замість того, щоб вивозити готову продукцію. Натомість селяни сидять голодні й
не мають можливості прогодувати свою
сім’ю. Ми пропонуємо встановити аграрно-сировинний збір на кожну тонну
вивезеного зерна і спрямувати ці кошти
на дотації для тваринництва. Щороку
це буде додатковий мільярд євро у бюджет. Без корів не буде села!» — пояснив
політик.
Крім того, радикали вимагають заборонити використання пальмової олії
в молочній продукції. «Сьогодні українці замість натурального молока
споживають отруйну пальмову олію.
На цьому заробляють недобросовісні
виробники. Вони труять українців i
вбивають українську корову, бо через
них селяни не можуть продати молоко
за рентабельною ціною. Ухвалення нашого плану дасть можливість відновити тваринництво на селі, а селянам —
можливість заробляти!» — підсумував
Ляшко. ■

■ ЮВІЛЕЙ

Земельні справи:
сторіччя потому
Міністерство аграрної політики
та продовольства відзначає
«круглу дату» від часу заснування
Олена ЯРОШЕНКО
Вікова історія Мінагрополітики України почалася задовго до жовтневого перевороту. Але святкування
столітньої дати вирішили
приурочити до традиційного дня працівника сільського господарства — після завершення збору урожаю.
Офіційною датою відліку вважається 15 липня
1917 року — згідно з датуванням постанови Комітету Української Центральної
Ради «Про склад Генерального секретаріату». Як відомо,
першим складом українського уряду керував Володимир Винниченко. А от Генеральний секретаріат земельних справ, згідно з архівною
копією постанови 1917 року,
очолив Борис Мартос — український громадсько-політичний і державний діяч,
учений-економіст, педагог,
член Наукового товариства
ім. Тараса Шевченка.
Територіально
Секретаріат земельних справ розташовувався у Києві, по ву-

лиці Володимирській, 19. Із
перших днів свого існування
він здійснював функції управлінського та розпорядчого характеру. Так, циркуляр
№1 оголосив акт від 10 листопада 1917 року «Про агрономічну допомогу селянству».
Він був розісланий усім губернським і повітовим земським управам країни, його доводили до відома майже кожного селянина. Від розвитку
агрономічної допомоги населенню й належної її організації, як зазначалося в ухвалі, залежить «...добробут
людності, багатство України
та розвиток її торговельного
балансу».
За вікову історію Мінагрополітики змінило назву
принаймні десять разів, відповідно до подій, що відбувалися у суспільно-політичному та економічному житті країни. Але лишилася незмінною теза, закладена ще
на початковому етапі становлення відомства: законодавча відповідальність за
всі важелі перетворень стосовно землі та господарю-
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Ліс он-лайн
Законність рубок та легальність лісопродукції тепер можна перевірити в режимі реального часу. Держлісагентство, щоб стати
якомога відкритішим для суспільства, щомісяця оновлює реєстр лісорубних квитків на
своєму сайті.
Кожен громадянин, якщо він має сумніви
щодо законності вирубки дерев на певній ділянці, може звірити її з реєстром, а також звернутися до відповідного лісництва чи лісгоспу
за роз’ясненням. Перевірити легальність лісопродукції за номером бирки, авто або ТТН-ліс
можна за посиланням www.ukrforest.com/check.
При виявленні порушень повідомляйте про це
поліцію. Також можна повідомити інформацію
на телефон гарячої лінії Держлісагентства: 0800-604-473. Відповідні гарячі лінії працюють
в обласних управліннях лісомисливського господарства — номери телефонів можна знайти
на їхніх сайтах.

Борошно на експорт
Державна продовольчо-зернова корпорація України утримує високі позиції з експорту
борошномельної продукції. Так, за перші чотири місяці 2017/2018 маркетингового року
на зовнішні ринки загалом поставлено близько 17 тисяч тонн борошна та висівок. Як повідомив в.о. голови правління Дмитро Гавриш, з
початку маркетингового року на зовнішні ринки
держкорпорація відвантажила 9,5 тисячі тонн
пшеничного борошна та 7,2 тисячі тонн гранульованих висівок. За словами очільника корпорації, ДПЗКУ постійно працює над розширенням географії поставок та наразі відвантажує борошно до Анголи, Китаю, ОАЕ, Саудівської Аравії, Сомалі. Основними ж споживачами
гранульованих висівок залишаються Туреччина, Єгипет і Марокко. ДПЗКУ має намір і далі
розвивати свій потенціал та відновити лідерство з експорту борошномельної продукції, повідомляє прес-служба ПАТ «ДПЗКУ»

Перші конкурсанти при посадах
У Міністерстві агрополітики визначено перших переможців конкурсів на зайняття посад
фахівців із питань реформ. Відповідним листом про це поінформовано Національне агентство України з питань державної служби. Так, зпоміж 30 кандидатів, які претендували на посаду Генерального директора Директорату безпечності та якості харчової продукції, із загальною
сумою 14,2 бала переможцем визначено Миколу Мороза. Зі 149 кандидатів, які брали участь
у конкурсі на зайняття посади державного експерта експертної групи стратегічного планування Директорату стратегічного планування та євроінтеграції, із результатом у 14,5 бала переможцем визначено Наталію Сеперович. За іншим конкурсом на зайняття посади державного
експерта експертної групи стратегічного планування Директорату стратегічного планування
та євроінтеграції із 56 кандидатів переможцем
визначено Юлію Павленко із результатом 14,1
бала.

Шанс для сільських територій

❙ Міністерство агрополітики України — одна з ключових столичних
❙ споруд поблизу майдану Незалежності на Хрещатику
вання на ній. У грудні 2010
року, згідно з указом Президента України, міністерство
отримало сучасну назву —
Міністерство аграрної політики та продовольства України.
17 листопада об 11:30 в
Українському домі відбудуться урочистості з нагоди
Дня працівників сільського
господарства та сторіччя заснування міністерства. Серед учасників — керівництво Міністерства аграрної
політики та продовольства
України, аграрії — Герої
України, народні депутати, керівники центральних
органів влади, обласних державних
адміністрацій,
Національної академії аграрних наук та профільних навчальних закладів,
представники сільськогосподарських підприємств,

асоціацій, громадських організацій, іноземні делегації. Програмою заходу передбачено нагородження
кращих сільгоспвиробників урядовими нагородами. Також цього року з нагоди сотої річниці заснування Мінагрополітики відбудеться урочиста церемонія
погашення ювілейної поштової марки, присвяченої
100-річчю аграрного міністерства. Початок реєстрації
— з 10:00. Місце проведення: Міжнародний виставковий конференц-центр «Український дім» (м. Київ,
вул. Хрещатик, 2). Запрошують представників ЗМІ
взяти участь у заходах. Акредитація обов’язкова за
телефонами:
278-83-89,
278-21-14 та e-mail: press@
minagro. gov. ua (до 17:00 16
листопада). ■

Семінар «Основи знань з надання гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами» відбувся у рамках XIV Міжнародної виставки «Агрофорум2017». Крім організаторів з Мінагрополітики, у
його роботі взяли участь представники проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих
і середніх підприємств», проекту USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку», наукових та навчальних закладів, міжнародні експерти. У рамках реалізації Концепції
розвитку сільських територій сьогодні проводять удосконалення системи управління сільським розвитком, у тому числі — через активізацію підприємницьких ініціатив сільського населення. Аналіз показує, що для їх стабільного
розвитку варто диверсифікувати сільську економіку. Одним із механізмів забезпечення зайнятості сільського населення є розвиток сільського або аграрного туризму.Спілка сприяння
розвитку сільського зеленого туризму в Україні
підготувала на розгляд першочергові кроки для
створення платформи, яка стане новою точкою
відліку для розбудови та формування послідовної державної політики у сфері сільського туризму. Учасникам семінару надали інформацію
щодо міжнародного досвіду розвитку сільських
територій, зокрема сільського зеленого туризму. Розглянули також питання правочинності
членів ОСГ та СФГ при здійсненні діяльності у
сфері сільського зеленого туризму в Україні та
презентували концепцію і структуру сайту Спілки зеленого туризму України. ■
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ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА 2017

■ СИЛЬНІ ДУХОМ
Ірина КИРИЧЕНКО

Повернення до мирного життя — це ще одна війна, війна iз самим собою. «Тут,
у мирних містах, дивуватися нічому не варто. Війна нас навчила вірити, довіряти
ближньому і поважати його, — на жаль, тут доведеться вчитися інакшим речам. Бо
якщо тут так жити, будеш постійним лохом, на якого дивитимуться скоса, а за рогом
сміятимуться: він, мовляв, «у казки вірить», — каже боєць полку поліції особливого призначення «Київ» Сергій Веремеєнко (Фартовий). Сьогоднішня наша розмова
— про перехід вiд воєнного до мирного життя, а також про ідею «народної школи
життя», яку готові створити учорашні вояки.

«У мирному житті треба вчитися
бути «гнилим»
— У реальності нас зрозуміти не так
і просто, тому що насправді для цього
треба побувати на фронті, треба це відчути, щоб зрозуміти, наскільки велика різниця буття — і тут себе почувати
як на фронті. Це столиця, велике місто і
його теж можна так сприймати. Та ні —
на війні ми сприймаємо все напоготові,
але з повною довірою на 360 градусів: ми
довіряємо тому, хто у нас стоїть праворуч, ліворуч, — ми не ставимо собі запитань, а чи не підведе хто-небудь нас, і
чи не трапиться так, що зав’яжеться бій,
а за спиною нікого не виявиться, — ми
про це взагалі там не думаємо, оскільки знаємо один одного, по суті, навіть
знаючи тих хлопців не так і багато часу,
довіряємо їм набагато більше, аніж тим,
кого знаємо все життя.
А в мирному житті є таке почуття,
як назвали його, «синдром справедливості», — серйозна така річ. Ми, коли
приїжджаємо з фронту, сприймаємо ті
нелюдські норми, які для оточуючих
стали повсякденністю, вже агресивно,
вони нам ріжуть око. Тому що на війні
ми собі брутальності та хамства не дозволяємо. Тут треба не просто думати —
тут треба вчитися бути «гнилим»!
■ Отакої!
— А інакше як? Нехай мені хтось пояснить на прикладі, як можна встати на
ноги, щоб тебе ніхто брудом не облив і не
розповів, який ти поганий і який ти несправжній. А на війні ми набули Націю,
віру в самих себе, пробудивши у собі розуміння та повагу до своєї Батьківщини, і ми так багато відсіяли фальші —
там. Там ми себе назвали 93% — абсолютно згодний, круто. Але тут, по-моєму, ми потрапляємо у 7%. Тут усе різне.
Тут же все навпаки, бо як раз 93% нас
не розуміють і не зрозуміють. Тільки з
тієї причини, що насправді важко зрозуміти, що можна йти вперед, долаючи
страх і не замислюючись над цим, тому
що так треба, тому що ти обрав цю долю
і тебе ніхто не примушував.
І після цього всього приїжджають
хлопці додому і займають у суспільстві ту ж саму нішу, в якій вони були, —
водій, пекар, слюсар, електрик, — вони
повертаються до свого русла, не вимагаючи від держави, від ближніх якоїсь
надповаги, не навертають на себе якихось ковдр заслуги. А реальна неповага
— людям, які таких не помічають і самостійно не штовхають таких хлопців і дівчат у житті.
Коли нас тут одиниці — я кажу, ми
тут 7% зараз, коли 93% звідти повернеться сюди, ми почнемо прикладом
своєї поведінки показувати, що добро
працює, воно приносить користь, повага має статус, — і все це не напружує, все
в порядку, люди,
Колись у мене в гостях був Миколаївський телеканал, і я сказав, що є
три моменти мого життя — до війни, під
час війни, а найважчим періодом стане
«після війни». Коли залишаєшся iз собою наодинці.
■ Та всередині себе все правильно.
— Є чим пишатися, та й взагалі можу
спокійно дивитися в очі людям. А перехід буде важким.

«Часу для фальші та брехні немає»
Ви починали з волонтерства?
— Так. Потім я пішов на фронт добровольцем у батальйон поліції особливого призначення «Київ-1». Йшов до хлопців — команда класна. Мені вони сподобалися своїми згуртованiстю та духом. Я
дуже поважаю Німця, командира нашої
роти, — він відіграв свою роль у тому, як
мені захотілося далі себе поводити. Ми з
ним майже ровесники.
■

А скільки вам років?
— Сорок. І я пишаюся, що був удостоєний честі показати, що у цієї країни
є ми, і ми нікого сюди не пустимо.
■ Є люди своєї філософії, а у вас
ще влучніша позиція — Фартовий
вимірюється Фартовим.
— Можливо, тому що надто багато
пощастило за ці три роки. І це навіть не
везіння, я не знаю, як його визначити,
але часом траплялися моменти, коли доводилося замислюватись, що присутнє,
окрім нас, на цій планеті ще щось...
■ На війні всі вірять у Бога.
— Кожний по-різному. У мене був
час, коли не хотілося спілкуватися з
капеланами. І вони молодці в тому, що
розуміли це. І не засуджували, не переконували. Ніхто з хлопців на фронті не
каже фрази: «Я не боюся», — і це правда, це факт, немає тих, хто не боїться,
з цим просто можна тимчасово змиритися. А його чути, коли те, чого ми
боїмося, летить, свистить і пахне, — і
цей запах смерті став рідним, як би то
не було, запах пороху для нас є запахом смерті з присмаком землі. Особливо коли ти біжиш десь, стрибаєш, падаєш...
■ Бачила з вами такий телесюжет.
— Так, є таке. І ти не знаєш, коли й
що на тебе чекає, тому у ці моменти ти
щирий, ти справжній. Немає часу для
фальші та брехні. Саме життя надає тобі
такі умови, де ти не можеш припустити
цю фальш, ти не можеш припустити цю
брехню, ти не можеш грати, тому що ця
гра обернеться вже тим, що ти уявити
навіть не можеш, — «дерев’яний макінтош» і зворотного виходу звідти немає.
Знову ж таки, приїжджаєш на «велику
землю», — інакше це не назвеш,— і бачиш, що у нас — два різні світи, на сто
відсотків, хто би мене у чому не переконував, — сприймаєш тут усе зовсiм інакше.
Дуже хочеться, щоб люди почали вірити у те, що є у країні ті, хто йде на війну не через корисливість якусь, а для
того, аби щось змінити, адже хочеться
жити спокійно, вільно, нормально. Ми
не житимемо спокійно, якщо не братимемо участь у тому, щоб зупинити цю
чорну страшну біду, яка може дати кореневу систему і розвиватися далі, бо саме
ставлення людей, їхня поведінка дає передумови до цього.
■ Допоки у нас люди не почнуть розуміти, що вони в тилу, а там, де фронт,
— там кінець нашого мирного життя.
— Та не хочеться ж, щоб люди це розуміли! Ми ж для чого на війну пішли?
Щоб вони цього не пізнали ніколи в житті! Щоб матері, дружини та діти ніколи не почули, як лопається скло від вибуху міни, як осколки літають квартирою, щоб, не дай Боже, у під’їзді не сто■

❙ Сергій Веремеєнко (Фартовий).

«Є три моменти
— до війни,
а найважчим
«після війни»
Чому повернення до мирного життя
стає нелегким випробуванням для бійців
пора були присутні ті, хто стоїть по лінії
фронту поруч iз нами. Нам удалося Захарченка зачепити. Пам’ятаєте, як сепаратисти стріляли по «броньованих»
гелієвих кульках, які несли наш прапор?
Найприємнішим було те, що акція
принесла користь. Люди в Донецьку заговорили про неї, ми бачили їхню реакцію, хоч і невелику, — а ситуацію реальну в Донецьку я знаю від своїх друзів,
які в мене там є, і ми дуже цінуємо деколи їхню допомогу.

«Навіть знаючи тих хлопців не так і багато часу, довіряємо їм
набагато більше, аніж тим, кого знаємо усе життя».
яв крик через те, що хтось просто там
пішов на небеса... Ми для того й на війну пішли, аби люди тут ніколи такого не
відчули!
■ Український прапор, який розвівався спочатку над Донецьком, а потім
над Горлівкою, багатьох переконав: любиш Батьківщину — полюби стократ
більше.
— Так. Патріотичні вчинки завжди
на часі. Мені зателефонували друзі й запитали: «Фарт, у нас є такий движ, робимо?» Кажу: «Чекаю, двері відчинені».
Усе, друзі приїхали, привезли, що треба, ми покликали всіх, кого могли, тому
що нам хотілося, аби при запуску пра-

Скільки ви пробули в Авдіївці?
— Два роки майже. Ще були Гранітне, Старогнатівка, Волноваський район,
Амвросієвку ми застали, Савур-Могилу, довелося брати участь у відбиванні
79-ї аеромобільної бригади разом з іншими бригадами, коли вони потрапили у кільце... Чотири роки життя були
призначені не для себе, а для благої
мети.
І розумієш, що зараз ти звідти йдеш
у цивільне життя і будеш наданий собі,
а в суспільства не буде нагальної потреби
в тобі, — це дуже відрізняється від попереднього життя і неможливо з ним змиритися.
■

«Ми готові навчати дорослих, дітей,
бабусь, дідусів — усіх, кому цікаво
жити»
Тобто є своя сформована місія.
— Так. Три роки війни — це зовсім немало. І є бажання зайнятися своєю справою. На жаль, у нас згас рух ДТСААФ, —
це теж шматок «совдепії», проте прибираючи її, давайте чимось замінимо все,
що приносило користь. Той же ДТСААФ
був корисним. Нас, дітей, учили чомусь,
— вчили життя, вчили водити автівки,
давали якусь підготовку перед армією.
Прошу дуже: давайте цю нішу тоді хлопцям, які готові приділяти цьому увагу та
навчати інших! І тим хлопцям із «передка», які ненавченими пішли на війну, а
повернулися з досвідом і досягненнями.
Ось це була б, на мою думку, нормальна народна школа, куди б із великим бажанням приходили дорослі й приводили б iз собою дітей. Мені цікаво, чи навчають дітей жити у школах? Що життя
— не тільки ноу-хау, інтернет і ще якісь
досягнення. А що існує життя без телефону, без інтернету, життя без сірників,
без води, коли ти опинився взагалі в чужому місті без засобів до існування, без
друзів i знайомих. У нас, здається мені,
про це забули вже...
І ще: час навчати людей на хороших
прикладах. Якщо ми не можемо пишатися «слугами народу», то давайте будемо пишатися тими хлопцями, які
з’їхалися звідусіль на війну. Може, на
війні нам занадто багато хотілося хоро■

ГАРЯЧА ТЕМА
шого після цього всього. Саме тому тут
нам усе так ріже око. Хоча до війни ми
жили, як усі, і не були святими, і до людей спиною оберталися. Але зараз краще
себе душа відчуває.
Рух, сучасний аналог колишнього
ДТСААФ (назву треба вигадати, геть
оцю «совдепію» з наших думок), варто
поширювати на всю Україну. У нас є група людей, яка готова втілювати цю ідею,
ми готові навіть у лісі якийсь табір створити, і навіть жити там готові. Ми готові
приймати туди дорослих, дітей, підлітків, бабусь, дідусів — усіх тих, кому цікаво жити, кому хочеться навчатися новому і чимось надихатися.
Хотілося б, щоб до нас приїжджали і
допомагали навчати життєвим прикладам той же Мочанов, — він розповідав би
молоді, як правильно керувати автомобілем, що крутий водій — це не той, хто
форсить на дорозі, а той, хто переживає
передовсім за автівку, яка їде збоку, і за
пішохода; і той же Вірастюк — він розповів би, що таке спорт і яку шкоду можна завдати собі, якщо ним займатися неправильно. І, я думаю, вони приїжджали
би до нас, тому що, наскільки я знаю цих
людей, — а це війна нас познайомила, —
це досить прості хлопці. Хотілося б навчити молодь, що «понти» — це неправильно, соромно і це ламає усе справжнє.
Я вважаю: має знайтися компанія,
яка буде готова за цей проект узятися і
підтримати нас, бо без підтримки нічого
не вийде. У нас є ідея, ми її рік шліфуємо. Це те, що принесе користь усім хлопцям після війни, місце, куди можна буде

ки поїхали туди зі мною. Мені був рік, поїхали на Північ і двадцять років там прожили, до того ж поруч із земляками — там
багато було людей iз Донецької області (ми
й досі спілкуємося). У 1997 році я повернувся на Батьківщину. Батьки живуть у
Донецькій області. Я дуже вдячний батькові за його холодне ставлення до життя,
воно мені прищепило самостійне почуття відповідальності, навчило розраховувати на самого себе. Мати у мене — друг,
перша довірена особа, з нею я можу поговорити на будь-яку тему. Вона дуже багато пережила, особливо, не буду приховувати, ті ж буремні дев’яності роки, коли
все було важко і молодь виховувалась на
вулицях. Ми жили вулицею, ми покоління вулиці. Слава Богу, вистачило розуму
зберегти гідне життя, адже в основному
хлопці нашого покоління або скололися,
або їх вбили, або вони потрапили у негідні
ситуації. Проте вулиця немало і давала,
я у сьомому класі покинув школу і пішов
працювати. З сьомого класу заробляв гроші, оскільки це були якраз ті часи, коли
батькам не платили зарплат на державних підприємствах, державі було відверто наплювати, як живуть люди. Так що не
Росії вчити, як ставитися до народу, нації
— ми їхню «любов до народу» на собі відчули, і шрамів залишилося немало...
Мої батьки — українці. Народилися
всі в Донецьку, і мама, і батько, і бабусідідусі, чим я пишаюся, і для мене це становить основу справжнього життя, тому
що ми не маємо права те, що належить
нам, дякуючи Богу, комусь віддавати.

мого життя
під час війни,
періодом стане

❙ Ще мить — і український прапор здійметься над Донецьком.
❙ Фото зі сторінки Сергія Фартового у «Фейсбуці».
приїхати і видихнути. Саме видихнути.
Приїхав — і потрапив туди, куди хочеш
потрапити. Це буде живе спілкування,
відкрите для всіх. Є бажання зняти будиночок, і в цьому будиночку, де будемо
на ноги вставати, втілити у реальність
те, що надумали ми з друзями. Там нас
людей двоє-троє точно житиме, а взагалі є команда з п’яти хлопців, з якими
пройшли немало, і віримо ми один одному стовідсотково, і розуміємо один одного з півслова.

«Ми — покоління вулиці»
■ Скажіть, чи ви типовий донеччанин
чи нетиповий?
— Мені радше за все дав жилку БАМ.
Коли півпланети будувало БАМ, мої бать-

«Круто, коли чоловіча команда вміє
читати один одного»
■ Вояки на фронті одночасно воюють
із сірістю у мирному житті.
— Люди повинні жити для блага людей. Небесна сотня дала велику здорову
душу країні своїй і кожному з нас. А те,
що це майбутнє на даний момент не збігається з реальністю, майже за чотири
роки, то це поки що біда наша, наша проблема і провина. Тому що ми це поки що
не довели до логічного кінця. Але будемо доводити.
У нас хороші вчинки мало стали висвітлювати. У нас війна — третій-четвертий план, другий сюжет, назвемо це
так. Перші сюжети у нас інші. Та поки
йде війна, першим сюжетом у новинах
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принципово має показуватися те, що
там відбувається. Ми повинні говорити правду про цю війну, оскільки правда на нашому боці і є такою, що ми не
ганьбимо нашу націю, ми не порушуємо ніяких конвенцій, ми намагаємось,
хоч як би нам хотілося поводитися навпаки, не реагувати на ворожу стрілянину, на їхні бомбардування. Але ми
хочемо, щоб була відповідність і стосовно нас. Одна людина з 58-ї бригади,
яку я дуже поважаю, ми були разом у
Авдіївці, наші хлопці пліч-о-пліч iз
ними стояли, сказала грандіозно красиву фразу: «Ми Батьківщину любимо
по-справжньому, але ми хочемо, щоб
Батьківщина нас так само любила в
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ти, що для мене немає значення, що не
відзначили якимось чином якесь моє досягнення... Але вдавати з себе ображеного не буду.
У період, коли міліція переходила в
поліцію, ми там приносили користь, і ми
там про це навіть не думали, чесно. Поперше, сам винен у тому, що треба було
телефонувати і наполягати, переконувати, що хочу бути легальним вояком, а не
простим партизаном-добровольцем, волонтером, — «визначайте мене, як хочете», так я їм і говорив. Я йшов не по
зарплатню. Але коли ми віддаємо себе з
головою біді, для чого існує адміністративний ресурс, хіба не для того, щоб перейматися проблемами людей? Окрім

«Нам вдалося Захарченка зачепити. Пам’ятаєте, як сепаратисти
стріляли по «броньованих» гелієвих кульках, які несли
український прапор?».
особі держави, важелів Батьківщини,
які нами кермують, дають потік напряму віри: у кого вірити, у кого не вірити». Ми вже всі настільки заплуталися... Я чесно кажу: зараз, не дай Боже,
вибори, а Бог його знає, за кого голосувати... Нібито є окремі особистості, за
яких хотів би проголосувати, — а як же
цілий партійний рух, там і лайна буде
достобіса, а вигрібати народу. Ми стомилися цю гречку сортувати. Хочеться, щоб усе було по-справжньому. А
такі люди є, не все втрачено. Відсів усетаки відбувся. Війна відсів показала.
Війна навіть показала, хто досі носить
маску добра та віри і поводить себе так,
неначебто він усіх нас розуміє, сприймає, обійняти усіх хоче, увесь «передок», і від А до Я — усі регіони, стражденні області, а потім на нього поглянеш з іншого боку, придивишся поближче, — то краще би і не придивлявся...
Та нічого, сірість — вона піде з нашого
життя.
■ А як вийшло, що ви, боєць, оформлені у батальйоні як слюсар 1-го розряду?
— Коли я прийшов до батальйону,
був саме перехідний момент, коли подали всі документи, і мені довелося проходити усю спецперевірку. Ми тоді узяли
на себе таку ношу, що не кожна людина ризикне. Тоді ми і не замислювались,
наскільки по-дорослому це все проходило. Багато є що згадати, а в голові холоне від певних моментів.
Після звільнення мені у документах так і напишуть «слюсар 1-го розряду», я не бойова одиниця документально. Тоді ж перехід пішов iз міліції в
поліцію і набір штату був закритий у батальйоні, і поки все це пройшло, поки
все перездали, більше року минуло, а
я вже півтора року прослужив. І перший час у мене не було абсолютно ніякої зарплатні, я був просто волонтеромдобровольцем, виконував «свої людські
обов’язки», перебував у зоні АТО, маючи у розпорядженні останню сторіночку свого паспорта, де вказано, що я
як громадянин України безпосередньо
зобов’язаний боронити цілісність своєї
країни.
■ Але ж ви від початку вбивали ворогів.
— Про це істина замовчує. Я вбивав усіх своїми помислами,своїм духом
і своїм поглядом, хай це буде так. Наскільки я приніс користь і наскільки в
мені були упевненими хлопці-бійці, з
ким я служив, — це вже цінувати реально їм.
■ А бойові нагороди є у вас?
— Ні. Є у мене тільки заохочувальні значки, так назвемо, це те, у чому
відзначили мене друзі, ті, що йшли зі
мною пліч-о-пліч, це волонтери-друзі,
це угорська громада нагородила, — нас
возили до Угорщини, я вперше побував
за кордоном, — там нас нагороджувала
президент Світового конгресу українців,
там нас дуже добре зустріли, вражень
стільки залишилося...
Статус — воно й насправді значення
не має. Не потрібні мені ці медалі — Бог
з ним, ми знали, що робимо. Так, неприємно, так, є осад у душі, я не буду вдава-

нашого Німця, у нас цим ніхто не переймався. Я пишаюся ротою Німця. Людина зуміла підібрати настільки підходящих за характером вояків, що ми були і
є різними, але навіть коли були роздратованими один на одного, ніколи не продовжували неправильної поведінки. Ми
робили паузу, а потім із розумінням підходили по-іншому до цього питання. І це
реально круто, коли чоловіча команда
вміє ось так добре читати один одного.
І це «круто» зробив Німець. Добро працює!
Офіційно у слюсаря 1-го розряду десь
майже рік була зарплатня від 4 до 5 тисяч гривень на місяць. Це без бойових,
бо ми не є бойовою одиницею. І у нас немає у законі можливості, щоб отримати
мені УБД, щоб мої батьки відчували, що
їхній син робить щось справжнє, щоб до
них якесь інше було ставлення.

«Ми можемо набагато більше, аніж
собі уявляємо»
■

Зі скількох видів зброї ви стріляє-

те?
— Стріляю чи можу стрельнути? Із
чого доведеться, із того і вистрелю, чесно кажучи. Мозок вмикається, ти інтуїтивно робиш те, чого до цього не знав.
Дивишся на ближнього і робиш так у реальності, щоб тобі не було соромно перед
ним потім, що ти здрейфив і тобі стало
страшно. Нам по сорок років, там же пацани поруч, а як я почуватимусь, якщо
мені стане страшно, я злякаюсь, а пацан, який мені у племінники годиться,
таке зачебучить, що я потім буду себе усе
життя неповноцінно відчувати. З усього, з чого можна, і стрельну. І заведемо,
і поїдемо на чому треба, може, навіть і
злетимо, якщо, не дай Боже, доведеться.
■ Бойових поранень не маєте?
— Ні. Можна припустити контузії.
Живий, здоровий, усе нормально. За
станом здоров’я став почуватися навіть краще, аніж до війни, тому що
розуміння того, що ти фізично маєш
бути готовий до всього, війна прищепила. І спасибі тому ж «Київ-1», тому
що я зміг переступити межу і зрозуміти, що можемо набагато більше, аніж
собі уявляємо, — і в житті взагалі, і в
плані виживання, і щодо фізичних зусиль та подолання страху. Ми здатні,
знаючи, що зараз можемо загинути, зі
спокійною душею і ні грама не нервуючи, продовжувати робити свою справу.
Для мене важливим є те, що дуже багато з’явилося справжніх друзів.
Ми зобов’язані впливати на оточуючих: давайте, хлопці, подивимося правді в очі, давайте побудемо хоч би два-три
дні на тиждень справжніми, щирими,
давайте хоча би раз на день зробимо добро. Добро працює!
І хоча ми відходимо зараз на цивільне життя, я завжди допомагав війську,
я завжди допомагатиму йому, і моя самостійність буде поділятися на дві частини у житті — поки буде ця біда, половина мого життя буде присвячена подоланню цієї біди. А другу половину будемо реалізовувати там, де ми будемо
потрібні. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ГЛАС НАРОДУ

Віталій БУЛАВКО, журналіст, пенсіонер
Київ

Вище за Бога?
Відкритий лист Голові
Верховної Ради України
Андрію Парубію
Віктор КОБЗАР, простий виборець України
с. Світлогірське, Криничанський район,
Дніпропетровська область
Вельмишановний Голово, коли ж, врешті-решт, Верховна Рада позбавить недоторканності — кримінальної, адміністративної
чи за порушення правил дорожнього руху
— депутатів усіх рівнів, прокурорів, починаючи з Генерального, суддів, починаючи з
Верховного Суду і Конституційного до найнижчих за рангом, держчиновників, починаючи з Президента, Прем’єр-міністра, Голови ВР?
Політична недоторканність повинна залишитись і бути гарантованою! А при порушеннях високопосадовцями законів України поліція негайно повинна відкривати
кримінальне провадження. Українські високопосадовці наділені найбільшою у світі
недоторканністю, навіть більшою, аніж Ісус
Христос. Тож направлення закону про зняття недоторканності з депутатів до Конституційного Суду — це маніпуляції, затягування
процесу. Цей закон повинен бути впроваджений у 2018 році, а не в 2020-му! ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Барселона

Вітаю: кремлівські пропагандистські шоу поповнилися ще одним
українофобом. Вірніше, українофобкою — на кремлівських теренах вигулькнула, як Пилип із конопель,
якась собі Алла (Олена. — Ред.) Бойко*, котра, як і Руслан Коцаба, гордо йменує себе журналісткою, та насправді це така собі базарна баба,
яка в лайці та обпльовуванні України таки не може досягнути чи переплюнути Тетяну Монтян. Бо від добродійки Бойко нічого, окрім лютої
ненависті до всього українського, й
не почуєш. Ось, наприклад, в одному зі своїх виступів в інтернеті вона
говорить, що помилка Сталіна була
в тому, що він не до кінця винищив
бандерівців, тому маємо те, що маємо. Постривайте, пані Бойко, а де ж
та грань, яка відділяє «бандерівців»
від «не бандерівців»?
Один мій опонент і українофоб
за покликанням запитав мене, як я
ставлюся до Степана Бандери. Відповів йому, що моє ставлення до нього — як до політичного і громадського
діяча на відповідному етапі розвитку і становлення Української держави. Тоді він глузливо запитав, чи поважаю я Бандеру. Відповів йому, що
завжди з повагою ставився до державних діячів, які боролися за честь і гідність своєї держави, незалежно від
того, якої вони національності. Степан Бандера боровся за незалежність
своєї Батьківщини, її честь і гідність,
отже, виходить, я його поважаю. Мій
опонент на це не зміг нічого заперечити, тільки сердито блимав очима.
Згадав один випадок, який трапився ще за часів Союзу. Зайшов

■ ШОУРУМ

Цирк поїхав —
клоуни залишилися,
або Звідки вербує російська пропаганда кадри
для українофобських шоу
якось до книгарні. Літня жінка з
онуком, переглядаючи одну книжку, з досадою сказала: «Ну что ты
сделаешь, хорошая книга, иллюстрации красивые, жаль только, напечатана на бандеровском языке». Усі
зніяковіло змовчали, тільки я сказав: «Якщо ви хочете читати книжки
не на «бандерівській» мові, то їдьте в
Росію, там називайте свій «язик», як
хочете, — «колчаковським», «врангелєвським», «денікінським». На що
підстаркувата україноненависниця
відповіла ще з більшим викликом:
«Хорошая книга, жаль, на «бандеровском» языке». Бо знала, що за
свою ксенофобію їй нічого не буде. От
якби вона сказала, що в столиці України українських шкіл — полічити
вистачить пальців рук, а російських
— хоч греблю гати, то могла б і роботи позбутися, у кращому випадку, а
то й загриміти до буцегарні.
А тепер повернемося до пані Бойко: де ж та грань, яку можна провести між «бандерівцем» і «не бандерівцем»? Якщо виходити з логіки п.
Бойко і тієї літньої жінки, то, виходить, потрібно знищити автора, який
написав книжку українською, видавця, друкарів, які її видали, про-

давців книгарні, які її продавали, бо
вона ж написана на «бандеровском
языке».
І ось із таких затятих українофобів черпають кадри колабораціоністів кремлівські пропагандисти. А інакше звідки їх узяти?
*Вірогідніше за все, наш читач мав на увазі
одіозну Олену (Єлєну) Бойко, про яку дуже детально розказано в передачі «Гражданская оборона» канала ICTV за 24.10.2017 р. Це жителька
(можливо, вже колишня) Львова, яка закінчила
Львівський університет, працювала журналістом
у Львові, але в 1984 р. була засуджена за крадіжку, після чого зникла «з радарів» медійного простору на довгі 30 років. І ось тепер російські пропагандистські канали витягнули на світ Божий
цю озлоблену невлаштованістю у житті «міську божевільну» (за висловом авторів програми),
яка власноруч пустила своє життя на манівці. Зараз ця особа позиціонує себе як шеф-редактор
ютуб-канала, який набирає аж (!) по кілька сотень переглядів.
Проте керівникам російських федеральних
пропагандистських каналів ця особа цікава не
своїм фаховим професіоналізмом, а походженням, адже це рідкісний «фрукт» — галичанка,
яка обливає брудом «бандерівців» та київську
хунту. Це ще один фрік в обоймі циркових клоунів Кремля (Ред.)
В Україні є чимало природних чудес, серед яких
і Мигіївський каньйон
на річці Південний Буг
(неподалік міста Південноукраїнськ). Улітку
туди вирушають любителі
рафтингу — екстремального виду як спорту, так і
туризму. А можна просто
виїхати в автобусний чи
автотур, щоб помилуватися
мальовничими порогами
Бугу, кам’яними скелями
та дивовижною природою
довкола, адже Мигіївські
пороги — це археологічний
музей під відкритим небом,
де розташовано сотні
пам’яток давніх культур.

Микола ЦИВІРКО
Київ
Українець, що не хлібом одним живе,
злукавить, сказавши, що Каталонії
незалежність його не бере за живе
й цікавить не більш, ніж шкода полонію.
Знайоме? Барселона — «іспанське» місто!
А мова — «зіпсоване впливом Провансу»
рідне слово, яким пишалась Конкіста...
Одні лякають, інші — сиплять аванси...
Моліться, щирі католики, моліться!
Хоче Бог Каталонії — вона буде!
Та щоб потім молодь не тікала звідси
і щоб добре тут було всякому люду. ■

■ ВІДЛУННЯ

Таких не беруть у президенти
Соціально-економічний та моральний Чорнобиль від Януковича
Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів
Ера Януковича та його банди в Україні буде визнана в майбутньому як
одна з найтрагічніших сторінок у нашій
історії. Ця бандитська зграя пронеслася
Україною, як Батиєва орда, залишивши
після себе велику соціально-економічну
та моральну руїну. Виконуючи волю Путіна, клан Януковича зруйнував українську
фінансову систему, привласнивши собі
сотні мільярдів доларів із національного надбання. Крадучи для себе, банда
дозволяла красти провладним чиновникам усіх рівнів. Це сприяло моральному
розтлінню державного апарату та всієї
владної вертикалі, що викликало нечуване роздратування суспільства, формування протестних настроїв і революційної налаштованості. Вінцем тих протестів
стала Революція гідності, яка врятувала
українську націю та її державу від оста-

точної загибелі.
Не довіряючи українцям, Янукович
на ключові посади призначав громадян
Російської Федерації, представників
її спецслужб, які виконували настанови своїх московських хазяїв. Міністром оборони, керівником СБУ, керівником особистої охорони ставали піддані
Путіна, яким довірено було руйнування Українських збройних сил, усієї
системи національної безпеки, щоб у
майбутньому було легко здійснити аншлюс України. Путін намагався максимально відновити територію покійного
СРСР до 100-річчя жовтневого перевороту, приєднавши до своєї новітньої імперії насамперед Україну. Він усвідомлював, що без України, її людського та
матеріального потенціалу новітня імперія Раша не набере критичної маси, щоб
знову стати світовою потугою і бути загрозою людській цивілізації.
Ще до сьогоднішнього дня держава

не змогла підрахувати, скільки ж мільярдів доларів загарбали януковичі, клименки, азарови, клюєви, льовочкіни, чиновники різних рангів, директори державних
підприємств, банкіри, силовики з правоохоронної системи, що покривали злочини. А це дуже важливо, бо це — прямі втрати, які викликали падіння гривні
та рівня життя всіх українців. А ще є непрямі втрати, пов’язані з падінням виробництва, зміною владних еліт, визвольною
війною проти путінської агресії.
Революція гідності, яка сколихнула
українське суспільство, пробудила національну пасіонарність, породила масовий волонтерський рух і потужну світову українську народну дипломатію,
але ще не посприяла економічному
зростанню, бо в революційному хаосі і корупція не зникла, а злочинність
навіть зросла. Адже значну частку нашого суспільства складає совково-колгоспна «вата», несвідомі та недоучені

люди з більшовицької епохи, які сумують за дешевою ковбасою та горілкою,
можливістю красти «своє» у держави, а
тому нам так важко позбутися привидів
минулого і стати на шлях побудови нового суспільного ладу.
Нам зараз дуже важливо провести
повний аудит усієї економічної шкоди,
завданої бандою Януковича нашому суспільству. Пограбувавши державну і громадську скарбницю, вона залишила країну біля розбитого корита, з порожньою
казною і без золотовалютних запасів.
Попервах на пограбування відреагувала
гривня, яка через втрати валютних і золотих запасів (скарбів) держави знецінилася утричi. Кожен українець при тому
теж став біднішим у стільки ж разів. Це
— аксіома, яку повинен засвоїти кожен
українець і перестати звинувачувати в
цьому лише теперішню владу.
Дуже важким виявився вихід України з Януковичевого чорнобиля. Новій,
пореволюційній, владі довелося застосувати максимум сил і вміння, щоб відновити керованість державою, знайти
десятки тисяч нових управлінців, спрямувати їхню діяльність у русло євроатлантичної інтеграції, навчити працювати по-європейськи. Отримала ж вона
шалений опір, нерозуміння і саботаж
не тільки від представників повале-

ного режиму, а й від совкової частини
нашого ще сплячого суспільства. Популісти різних мастей намагаються перекласти провини з шокового зубожіння українців із винуватців на тих нових
керівників держави і владних структур
на місцях, які з усіх сил намагаються
виправити становище, спрямувати державу на шлях прискореного еволюційного розвитку, її реформування та зміцнення обороноздатності. Неймовірний
популізм, пошук винуватців, справжня гризня в ефірі та владних кабінетах
просто розмагнічують населення держави, позбавляють його орієнтирів на
майбутнє, пошуку можливостей виходу країни із системної кризи і побудови
процвітаючої європейської держави.
Кожного українця ще довгі роки
буде мучити сором, що ми допустили
до вершин державної влади двічі судимого карного злочинця, малограмотного пахана, якому наша свята земля була
чужою, який використовував нас для
власної наживи і продавав нас із усіма
тельбухами імперській Росії. Щоб позбутися цього сорому, ми повинні добре
вивчити і зрозуміти наші помилки і прорахунки, порозумнішати, об’єднатися на
засадах української національної ідеї та
рухатися вперед, до повної перемоги
над підступним агресором. ■

МАНДРІВКИ
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ

Інша Туреччина
У цих краях полководець Ганнібал доживав свого віку,
філософ Діоген і досі шукає людину, а туристи
з країн Перської затоки знаходять тут зелений рай
Олег КРУК, (фото автора)
Київ — Одеса — Стамбул — Синоп — Самсун — Амасья — Орду — Трабзон

Уночі протоку Босфор видно здалеку. Яскраво освітлені мости між Європою й
Азією виглядають святковим феєрверком. Тож усі пасажири українського порома
«Грейфсвальд» зібралися на верхній палубі, аби помилуватися вогнями нічного Стамбула. Береги Босфору то розходяться вглиб, то сходяться. Іноді здається, що пливеш
через низку озер, з’єднаних каналами. Дехто з істориків навіть стверджує, що саме
незвичайність берегової лінії Босфору народила грецький міф про Сциллу і Харибду.
Щороку до Стамбула приїздить майже 10 мільйонів гостей. Мабуть, і нас записали до їх
числа. Однак ми зійшли на берег і вирушили на схід дорогами Малої Азії, аби ознайомитися з історією та культурою цієї легендарної землі. Організатори туру «Укрферрі» та
Міністерство культури і туризму Туреччини вирішили показати українським журналістам іншу Туреччину, якої не видно з готелів Анталії, але яка варта найпильнішої уваги.

❙ Пам’ятник Діогену в Синопі.

Стежками історії
У Туреччині є багатства, які ніколи
не виснажаться, — тисячі кілометрів узбережжя, сонце, море. І все це — у поєднані з надзвичайно багатою колекцією
пам’ятників усіх часів і народів. Предки
сучасних турків прийшли в Малу Азію
досить пізно за історичними мірками — в
ХІ столітті. А до того часу тут змінювали
одне одного десятки різних державних утворень. Тож наша поїздка нагадувала переміщення машиною часу.
Уже з перших кілометрів подорожі
наш гід Байрам Гюней не встигав оповідати про всі історичні події, які тут відбувалися. У місті Гебзе, скажімо, доживав
свій вік легендарний карфагенський полководець Ганнібал. Тут він і помер, а точніше — вчинив самогубство, аби не потрапити до рук римлян. Далі ми проминули
Нікею (турецькою Ізник), де 325 року відбувся перший Вселенський християнський собор, який затвердив основи християнської віри.
Місто Сафранболу є зразком класичної
архітектури часі в Османської імперії. Завдяки розташуванню на караванних шляхах місто процвітало протягом століть.
Тут налічується до тисячі житлових будівель XVII—ХІХ століть, які перебувають
під охороною держави. А вуличка майстрів у центрі міста, якою ми прогулялися, залишила найтепліші спогади.
У Синопі на березі моря ми натрапили
на пам’ятник грецькому філософу Діогену. З ліхтарем у руці він і досі шукає
справжню людину. Виявляється, що народився Діоген і довго жив саме тут, на березі Чорного моря. Його гострі філософські судження ставили у безвихідь навіть
Олександра Македонського.
Ще одного великого грека — Страбона — ми зустріли в містечку Амасья. Автор 17-томної «Географії», яка фактично
стала підсумком античних географічних
знань, прожив усе життя на березі бурхливої ріки Єшільірмак.
Амасья також залишається у пам’яті
туристів через унікальну історичну забудову: школи, мечеті, житлові будинки тут
пережили всі історичні буревії і залишилися фактично музеями далекої історичної епохи. В одному з будинків ми відвідали краєзнавчий музей. Амасья також
вважається першою столицею Османської імперії. Ще 1075 року місто захопили сельджуки і звідси готували свої походи на захід. Пізніше у місто приїздили майбутні султани Османської імперії,
щоб повчитися керувати державою на
прикладі невеликої провінції. Погруддя
найвидатніших iз них встановлені на березі річки. У червні 1919 року Ататюрк
проголосив у Амасьї визвольну боротьбу
за незалежність Туреччини.

Дещо про економіку
Чорноморське узбережжя Туреччини
скелясте, тут мало піщаних пляжів, багато міст побудовано на насипному березі.
Цікаво, що тутешня природа дуже схожа
на Карпати, ось тільки замість церков із
зелені дерев виглядають мінарети мечетей.

❙ Амасья: стародавні царські гробниці й османські будівлі.
«Східна Туреччина економічно менш
розвинена, ніж західна, — розповів нам
Байрам, коли ми заїхали вже далеченько
на схід країни.— Тут також більше збереглися консервативні релігійні та народні традиції». Ми зацікавлено виглянули
у вікно автобуса, сподіваючись побачити разючі зміни «соціального пейзажу».
Однак не помітили ніяких ознак бідності
чи занепаду. Автобан без жодної латки на
асфальті йшов у далечінь. Усі міста і містечка, які ми проїжджали, виблискували новітніми будiвлями, а місцеве населення нічим не відрізнялося від європейців. Хіба що було більше жінок у хустках.
Кожне селище зустрічало нас сучасними
вулицями з гамірним автомобільним рухом, розкішними готелями, багатоповерховими будинками, мальовничими парками і дитячими майданчиками.
«Остаточно Туреччина перейшла на
ринкові рейки розвитку після військового перевороту 1980 року, — пояснив Байрам. — Тоді відкинули все, що заважало
економічному розвитку. В країну пішли
інвестиції, будували дороги. Тоді стався
прорив у розвитку туризму, в Анталії масово будували готелі, а з західних країн
почали літати чартерні рейси. Нині наші
фахівці вже не виїжджають за кордон, бо
можуть у Туреччині заробити більше, ніж
у західних країнах».

Культ Ататюрка
Турист, який приїхав до Туреччини відпочити чи оглянути історичні
пам’ятки, навряд чи побачить з вікна свого зіркового готелю увесь той складний
шлях, яким іде Туреччина. Вже майже
100 років ця країна намагається змінитися й увійти до ряду розвинених країн.
А розпочав цей непростий шлях Мустафа
Кемаль (Ататюрк). Нині його портрети
можна зустріти і в державних установах,
і в кав’ярнях. А пам’ятники височіють у
кожному більш-менш великому містечку.
Ататюрка цитують політики, військові,
вчителі і студенти.
У приморському місті Самсун, де ми
зупинилися для екскурсії, прямо на березі моря нам показали скульптурну групу, що зображує висадку в порту Ататюрка та його однодумців у травні 1919 року.

❙ Оригінальний народний танець «Хорон».

Звідси вони розпочали визвольний похід.
Після перемоги над загарбниками і створення на руїнах Османської імперії нової
країни Туреччини Мустафа Кемаль та його
прихильники твердо вирішили покласти
край засиллю клерикалів, оскільки вважали, що саме сповідування середньовічних догм ісламу призвело до відставання
Османської імперії від західних країн.
На хвилі своєї популярності Ататюрк
намагався втілити радикальні реформи,
сподіваючись перетворити Туреччину на
цивілізовану країну. «Аби Туреччина стала потужною державою, потрібно провести корінні зміни суспільства. Ми повинні
стати частиною цивілізації і жити, як прогресивна цивілізована країна», — говорив
він. Лаїцизм — принцип світської держави — кемалісти проголосили одним із головних у внутрішній політиці. Це означало створення державного апарату, вільного від ісламських принципів.
«Усі пам’ятники Ататюрку в Туреччині повернені обличчям на захід, — розповів нам Байрам Гюней, коли ми в міському парку «Самсун» фотографувалися біля
пам’ятника Ататюрка, — лише у Стамбулі
постамент стоїть обличчям до Босфорської
протоки. Так підкреслюється контроль нашої країни над протоками».
У мусульманській країні, якою була і
залишається Туреччина, світські реформи викликали гостре протиріччя між ісламом та державою, між мусульманським
духовенством та республіканською владою. Це протистояння триває й досі. Боротьбу двох світоглядів прекрасно описав
у своєму романі «Сніг» турецький письменник Орхан Памук — нобелівський лауреат 2006 року.

Чорноморська столиця
«Трабзон. Населення 328 тисяч», —
прочитали ми на дорожній табличці. «Це
наша чорноморська столиця», — оголосив
Байрам. Нас поселили в готелі у самісінькому центрі міста, і два дні ми мали змогу
вивчати місцеве життя. Колись тут існувала грецька Трапезундська імперія, яка
й залишила головні тутешні пам’ятки.
Зокрема, грецький православний монастирський комплекс Сумела, який розташований високо в горах. А в самому місті

туристи відвідують собор Софії ХІІІ століття та віллу Ататюрка, в якій жив президент під час свого візиту до Трабзона 1924
року. Ну а культурною родзинкою регіону є оригінальний народний танець «Хорон», який танцюють тільки чоловіки.
У місті нашу увагу також привернули дві речі: багато написів арабською мовою, які різко контрастували з турецькою латиницею, та велика кількість жінок, закутаних у паранджу. На щастя,
адміністратором у нашому готелі працював Сулейман iз Туркменістану, який чудово говорив російською мовою. Він пояснив нам деякі особливості місцевого туризму: «Переважно в Трабзон їдуть туристи з країн Перської затоки, оскільки там
люди багаті і мають кошти й час, аби їхати сюди. В арабських країнах завжди спека, тож із пісків і смогу міст вони потрапляють у зелень. Це для них схоже на рай,
адже ісламський рай — це зелений рай.
Крім того, на відміну від Стамбула чи Анкари тут, на сході Туреччини, збереглися
консервативні релігійні традиції, що для
арабських туристів надзвичайно важливо. Вони розповідають один одному про
чудові тутешні умови і їдуть тільки сюди.
Так Трабзон отримав свою туристичну
специфіку».
На знак поваги і дружби місцевий туристичний офіс організував для нас прогулянку морем. «Нині між Україною та
Туреччиною діє спрощена візова процедура, тож ми відкриті один для одного,
— розповів директор туристичного відділу Алі Айвазолу, коли наш кораблик рушив у плавання і ми побачили Трабзон,
що лежав у синій блакиті вздовж берега. — Чому б не збудувати міст? Будемо
раді зустрічати гостей з України. Ждемо
бізнесменів для створення спільних підприємств. Нині у нас 70 відсотків туристів
приїжджають з арабських країн — Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії. Маємо гостей з Азербайджану та Ірану. З інших країн — найбільше візитерів iз Німеччини, США та Великої Британії. На жаль, світова фінансова
криза відчутно зменшила потік туристів.
Ще зовсім недавно місцевий порт відвідувало до 50 круїзних лайнерів. Нині — набагато менше». ■
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КУЛЬТУРА

«Всяк мусить пізнать свій народ, і в ньому віднайти себе».

Григорій Сковорода
український філософ

■ ВИСОКА НОТА
Віктор ПАВЛЮК,
голова Чернівецької міської ради
та її виконкому (1991-1994 рр.)

У переповненій залі Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської 26 листопада 1992 року під диригуванням Віктора Кострижа відбувся дебютний концерт створеного симфонічного оркестру Чернівецької міської ради. Хоча вже
тоді колектив називали просто Чернівецький симфонічний оркестр. Через неповних два роки він остаточно перейшов у Чернівецьку обласну філармонію і здобував рік за роком добру і
заслужену любов свого слухача: чернівецького, буковинського,
всеукраїнського, а згодом європейського і світового на різних
континентах.

Від балів у національних
домах — до сьогодення
Спонукали створити оркестр атмосфера і стан музичної культури Буковини протягом останнього століття.
Буковина, як одна з провінцій Австро-Угорщини, протягом останніх майже ста років
мала певний толерантно позитивний лейтмотив своєї політичної атмосфери чи, може,
навіть ідеології. Саме тут політична еліта Відня демонструвала намагання надати різним
національним культурам більшої свободи і можливостей з
метою більш м’якої інтеграції
в суспільство єдиної імперії.
Звичайно, це була ініціатива
не одностороння, а взаємна.
Із середини ХІХ століття національний рух багатьох народів активізувався та
наростав. І такий політичний
компроміс згладжував багато
конфліктів. У Чернівцях на
початку ХХ століття були німецький, український, польський, єврейський, румунський, австрійський національні
доми. У кожному з них проводились культурно-просвітницькі та розважальні заходи.
Багаточисельні розповіді
очевидців свідчать, що так
звані «балі» (бали) в цих народних домах були своєрідним рейтингом успішності та
популярності. Де була краща
музика, туди приходило більше молоді, красивіші дівчата і
було велелюдніше. Звичайно,
що в кожному з цих дійств, окрім популярних на той час відомих мелодій, звучала національна народна музика. То ж
така добра змагальна конкуренція народжувала якісну і
красиву музику. Це все обумовлювало загальну атмосферу і основу для створення професійної музичної культури,
яка вже понад півтора століття панує на буковинській землі.
І по сьогоднішній день на
різних фестивалях, в кінофільмах, на подіумах виставкових заходів звучать знамениті буковинські мелодії чи то
у виконанні знаменитих глинницьких музик, чи народних
румунських ансамблів, чи гуцульських, чи єврейських.
Крім цього всього, з середини ХІХ століття по всій Буковині — на Кіцманьщині,
Заставнівщині, Путильщині,
Сторожинеччині, Вижниччині, в Радівцях, Сучаві і
Сіреті, в багатьох селах Новоселиччини, Герцаївщини, а
подекуди і в бессарабських селах, масово будували народні доми (бібліотеки) і музичні школи на зібрані громадою
пожертви простих буковинців, які важко працювали, але
хотіли, щоб їхні діти були освічені, вміли читати, грати на

різних музичних інструментах.
На жаль, важко і соромно порівнювати, скільки зараз
збудовано таких закладів на
благодійні кошти за 30 років,
не враховуючи час від початку
російської агресії на сході України. Висновок напрошується невеселий — сто років тому
наші предки хотіли більше бачити своїх дітей освіченими і
культурними, ніж зараз, вкінці ХХ — початку ХХІ ст...
У кінці ХІХ століття при
восьми християнських храмах Буковини, у великій синагозі в Чернівцях (тепер це
кінотеатр «Чернівці»), де співав Й. Шмідт, були хори, якими керували диригенти-професійні музиканти, і звучали
хоральні твори світових композиторів. Загалом із середини ХІХ століття Чернівці стають знаним і відомим в Європі
музичним центром. Тут виконуються твори Й. Гайдна, В.
А. Моцарта, Л. В. Бетховена.
Слава про Чернівці, як про
музичне місто, обумовила приїзд сюди на гастролі багатьох віртуозів, зокрема Ференца Ліста з двома концертами
в 1847 році. У 1859-му в Чернівцях було засноване музичне товариство Chernowitzer
Gesangverein, у 1862 засновано філармонію, яка спочатку
орендувала приміщення для
концертів, а на початку ХХ
століття — музичну школу
імені Миколи Лисенка.
І результати цієї багаторічної загально просвітньої роботи, виховання молоді в атмосфері гарної музики не забарився. Музика К. Мікуля,
С. Воробкевича та його учнів
Є. Мандичевського, Ч. Порумбеску, спів Івана та Ореста
Руснаків, Й. Шмідта, чиї голоси і висока культура співу дивували найвишуканіші аудиторії слухачів Відня, Варшави, Парижа, Риму та інших
європейських центрів музики, були спричинені саме розвиненою музичною культурою
Буковини.
Пізніше зазвучав чудовий
і могутній голос Дмитра Гнатюка, а далі прийшла добра половина всеукраїнських
знаних імен, починаючи від
В.Михайлюка, І. Міського,
Ю. Близьнюка, Ю. Гіни, Левка Дутківського, Володимира
Івасюка, Софії Ротару, Василя Зінкевича, Назарія Яремчука, Лілії Сандулеси, Іво Бобула, Павла Дворського до дуету «Писанка» (Оксана Савчук, Іван Кавацюк), Андрія
Шкургана, скрипаля Костянтина Лукенюка і багатьох-багатьох імен, які творили і творять сучасну українську пісню і музику, і тим самим відтворюють красу буковинської
музичної культури. Візьму на

❙ Концерт.
себе суб’єктивну сміливість,
якщо скажу, що добра половина того, що твориться і звучить в українській музиці, має
відношення до Буковини. Ось
багаж, фундамент, з яким ми
підійшли до питання, чи випадково був створений Чернівецький симфонічний оркестр
у дев’яностих роках минулого
століття.
У
жанрі
вокального
мистецтва вершиною є хорова музика. І на Буковині були
сотні народних ансамблів, а у
філармонії був і працює Буковинський народний хор, відомий своїм високим рівнем виконання, педантизмом і оригінальністю багатьох музичних
інтерпретацій.

Від приїзду Миколи Лисенка
— до жертовної складчини
То чому ж при такій загальнорозвиненій музичній культурі не прикрасити корону інструментальної музики діамантом — симфонічним оркестром. Ця думка виношувалась
не одним поколінням, і марно
шукати одного автора. Маючи таку чисельну когорту висококласних музикантів, співаків, композиторів, виконавців, такі глибокі національні
традиції музична культура Буковини фактично обумовила і
вимагала створення великого
симфонічного оркестру. Ідея
витала десятки років, залишилось лише втілити її в життя.

Діамант
музики
До 25-річчя Чернівецького симфонічного
оркестру
залежної України. Було багато надій, оптимізму. Хотілось зробити дуже багато доброго. Повернути хоча б місту
Чернівці , його старій частині,
надзвичайну красу, яку створили до нас і залишили нам у
спадок у першій половині ХХ
століття, відродити добрі традиції, «затерті» дикунами«визволителями», дати поштовх розвитку національних
культур без цензури, відродити діяльність народних домів,
відновити забуту історію...
Якось у кінці квітня 1992
року запросив Віктора Кострижа на зустріч. Це було ввечері
в моєму кабінеті в міськраді.
Слід сказати, що Віктора знав
заочно, бо багато чув хорошого
про нього з родинного оточення від Михайла Григоровича

Добра половина того,що твориться і звучить
в українській музиці, має відношення до Буковини.
Напевно, одна з багатьох спроб
була здійснена ще на початку
ХХ століття, коли українська
громада зібрала з музикантів
тимчасовий симфонічний оркестр, щоб дати гідний концерт, приурочений приїзду
великого Миколи Лисенка в
Чернівці. Концерт вийшов на
славу.
І знову повернутись до цього питання довелось майже через сто років — у 90-ті роки.
Після першої мирної демократичної революції почались
нелегкі часи становлення не-

Івасюка, доньки Галини і моєї
дружини Оксани, як про сильного диригента, учня незабутнього М. Ф. Колесси та доброго товариша Володимира Івасюка. Крім цього, знав, що
він має хороший досвід роботи диригентом симфонічного
оркестру (був головним диригентом Луганського симфонічного оркестру, диригентом Державного академічного оркестру України, 5 років диригентом Таджицького державного
симфонічного оркестру), а також знає багатьох чернівець-

ких музикантів.
Тому несподівану, як сказав Віктор Костриж, пропозицію очолити створюваний симфонічний оркестр він сприйняв із захопленням. Фактично це була і його мрія також.
Протягом тижня, як правило
ввечері, він ще декілька разів
приходив із планами підготовки та переліком проблем, які
треба було вирішити. Це, найперше, згода провідних музикантів, і костюми, ноти, папір, і навіть мундштуки для
духових інструментів (білі—
німецькі, жовті — чеські), які
тоді були і дефіцитні, і дорогі,
і багато іншого.
Все це я записував, а потім
просив вирішити , чи профінансувати директорів чернівецьких підприємств, які погодились і підтримали ідею
створення симфонічного оркестру: машзавод закупив
півтора десятки мундштуків,
«Трембіта» (дир. С. О. Станкевич, яка всі ці роки постійно допомагає оркестру) — пошила костюми, придбала папір для нот, частину пюпітрів,
інші (на жаль точно всіх не
пригадаю) підприємства, які
допомагали, хто чим міг.
Це дійсно була загальноміська жертовна складчина.
Треба було і зал для репетицій, щоб гідно підготуватись
до першого дебютного концерту. Домовились із ректором
університету С. С. Костишиним спочатку в другому корпусі, а потім в актовому залі
(колишньому єврейському театрі) на вулиці Лесі Українки.

КУЛЬТУРА
Не афішували дебют
Вся підготовка до першого концерту за нашою з Віктором домовленістю не афішувалась, не хотілось непотрібних дискусій, бо час був нелегкий, величезна інфляція...
Віктор декілька разів обговорював зі мною програму концерту, у мене зауважень ніколи не було. Я радів його ініціативності, енергійності і працелюбству. Але майже до червня
він неодноразово перепитував мене, чи це дійсно реально створити оркестр, чи не відмовлюсь від задуманого і підтримки потім.
І лише на початку осені,
коли було придбане все необхідне, була остаточно сформована програма концерту, а основний склад оркестру був добре зіграний і гарно звучав, він
переконався, що буде дебют, і
буде оркестр, що ми символічно відзначили келихом сухого вина, бо шампанського, на
жаль, не знайшли.
Завершувався підготовчий
період і треба було готуватись
до фінансового забезпечення
майбутнього оркестру на постійній основі з міського бюджету. Хочу підкреслити, що
вся підготовча робота, декіль-
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ченка, добрий знайомий Віктора. Про його приїзд В. Костриж говорив раніше, але я
попросив про ініціативу заснування йому не говорити. Після чудового концерту оркестру у філармонії, по закінченні якого Євген Герасимович
виступив із вітальним словом,
в якому захоплено говорив про
Чернівці, Буковину, її музичні традиції, і неперевершену
чернівецьку публіку, я запросив В. Кострижа і Є. Савчука
на вечерю. Під час вечері він
знову говорив про музику, про
те, яка вона важлива для людей, про феномен створення
чернівецького симфонічного в такий непростий час, про
проблеми підтримки музикантів... Звертаючись до мене, як
до голови міськради, він попросив, щоб познайомити його з
засновником-ініціатором створення симфонічного, бо Костриж сказав йому тільки, що я
його знаю. На що я відповів —
всі ініціатори — засновники,
крім музикантів, перед вами.
Він проголосив похвальний
тост подяки за створення оркестру. Було приємно почути
ці слова від такого метра, людини, яка все життя присвятила музиці, має велику повагу

го доглядати, як рідну дитину.
Саме тому протягом цих років
ніколи не полишав справи симфонічного без уваги чи підтримки, чим тільки міг. Коли закінчив працювати у міській раді,
залагоджував справи щодо переходу оркестру у філармонію
на утримання обласного бюджету. Дякую за підтримку в цьому тодішньому керівництву і
філармонії, і фінуправління
облдержадміністрації.
Коли треба було віднайти
кошти для придбання необхідних інструментів чи підтримати подання щодо гідного пошанування професійного рівня оркестрантів і диригента чи всього колективу, завжди надавав
максимальну допомогу. І гордий тим, що ці зусилля сторицею віддавали всі, хто працював
і працює в симфонічному, своїми блискучими концертами, на
яких завжди повні зали й овації
після виконання творів. Були й
нелегкі часи, коли спочатку захворів Віктор Костриж, потім
пішов з оркестру, а потім після
загострення хвороби відійшов у
вічність.
У 2000 році диригентом запросили талановитого Йосипа Сазанського, який фанатично відданий музиці, з прихо-

буковинської

❙ Йосип Сазанський.
ка місяців, до першого концерту диригента і музикантам не
оплачувалась. Це було красиво і засвідчило про велику любов і відданість цих людей музиці. Гарний був час.
А 26 листопада у переповненій залі нашого театру дебютний концерт симфонічного
зробив свій перший «фурор»,
були овації, браво, біс... Публіка була приємно заскочена.
Кажуть, що і у найскладніші
часи завжди народжується
щось подиву гідне і красиве.
Пізніше, десь через рік, до
Чернівців приїхав наш славний земляк, голова національної всеукраїнської музичної
спілки Є. Г. Савчук — народний артист України, професор, лауреат Національноїної
премії України ім. Т. Г. Шев-

❙ Скрипалі.
❙ Фото з сайта filarmoniya.cv.ua.
і заслужений авторитет серед
фахівців.
Пізніше, у 2009 році, ми
зустрілись у Батурині, де Євген Герасимович отримував звання Героя України від
Президента України Віктора Ющенка. Весело і приємно згадували нашу зустріч у
Чернівцях, і з сумом говорили про припинення існування близько двох десятків симфонічних оркестрів в Україні,
а створено за цей час лише два
— у Чернівцях і у Хмельницькій філармонії (2001 рік).

Популяризують музику
Михайла Вербицького і
плеяди «Три С»
Пам’ятаю слова свого дідуся Василя: поки дерево виросте, його треба поливати і дов-

дом якого пишуться нові світлі
сторінки історії і симфонічного
оркестру, а з його допомогою й
участю відкриваться нові, досі
не відомі сторінки історії української музики. Досить тільки нагадати його внесок у відкриття невідомих сторінок
творчості великого українського музикознавця і композитора, учня і близького товариша
Йоганеса Брамса Євсевія Мандичевського — професора Віденської консерваторії; чи редагування та видання, разом з
Оксаною Івасюк, віднайдених
та досі невідомих творів, а це
не мало — не багато — десять
(!) симфоній геніального Михайла Вербицького — автора
українського Гімну. Видання
цих творів справедливо засвідчує місце Вербицького на пан-

теоні української і світової музики. Окремі твори цих авторів
уже включені до репертуару оркестру.
Також були віднайдені твори несправедливо забутих українських композиторів і здійснені прем’єрні виконання: Стефанія Туркевич-Лукіянович
— «Симфонічні ескізи», Богдан Крижанівський — вокально-симфонічна поема «Данило
Галицький», Мар’ян Кузан —
кантата «Шлахи повернення»,
Роман Придаткевич — симфонія №1 «Українське звільнення», Василь Барвінський
— «Заповіт». За участю камерної групи оркестру в 2008 році
вперше було випущено аудіоальбом симфонічних творів Володимира Івасюка, серед яких,
зокрема, «Мелодія для двох
скрипок», «Суха верба» у чудовому виконанні П. Чоботова та
Л. Шапко.
Чернівецький оркестр популяризує твори сучасних композиторів — Леоніда Затуловського, Євгена Воєвідки. Так із
творів Л. Затуловського вийшов
у тираж аудіодиск «Вибране», а
вокально-симфонічна поема Є.
Воєвідки «Битва під Берестечком» прозвучала у Чернівцях,
Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі. Виконувались також мюзикл «То
лише казка» Є. Воєвідки, «Сюїта-варіації» В. Івасюка, рапсодія №4, «Фантазія-варіації»
І. Міського.
Оркестр кожного року
виступає на міжнародному музичному фестивалі «Стравінський і Україна» (Луцьк,2006),
на якому разом з Академічним камерним хором «Чернівці» виконував оперу-ораторію
«Цар Едіп», «Заупокійні піснеспіви», «Симфонічні псалми» Ігоря Стравінського. Також колектив презентував свої
програми на міжнародних музичних фестивалях: «Київ Музик Фест 2007» (Київ), «Камертон» (Київ,2000), «Контрасти»
(Львів, 2005), ім. С. Ріхтера
(Житомир), ім. П. Чайковського (Вінниця), Leonardo (Галац, Румунія), «Оперний фестиваль Помпеї» (Італія). Здійснено концертний тур-2007 «Українські симфонічні прем’єри»
містами: Чернівці — Хмельницький — Вінниця — Житомир
— Київ.
Колектив з великим успіхом доєднався до всеукраїнського національного проекту
«Три С», здійснюючи прем’єрні
виконання, пропагуючи твори
найвизначніших українських
композиторів — класиків сучасності: Мирослава Скорика,
Євгена Станковича, Валентина
Сільвестрова. (Художній керівник проекту — відомий музичний діяч України, віолончеліст
Олександр Пірієв).
З оркестром виступали світового рівня диригенти: С. Камартін, Ф. Неф, Возняк (Швейцарія), Оксана Линів (Німеччина — Україна), Ігор Блажков
(Німеччина — Україна), Фабіо
Мостранжело (Італія); солісти: Дмитро Гнатюк, Ніна Матвієнко, Етела Чуприк, М. Стефюк, В. Гришко, Сергій Крилов (скрипка, Італія), Андрій
Юєлов (скрипка, Німеччина —
Україна), Альберто Ферро (фортепіано, Італія), Андрій Шкурган (баритон, Чехія — Україна),
Василь Герелло (баритон, Росія
— Україна), Даніела Скілаччі (сопрано, Італія). Крім цього, було виконано твори разом
із Національною академічною
заслуженою капелою України «Думка», хоровою капелою
«Орея» (Житомир), камерним
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хором при «Тонгал оркестр»
(Цюріх, Швейцарія) і реалізовано багато інших проектів.
Колектив гастролював у Польщі, Австрії, Італії, Німеччині,
Хорватії, Голландії, Румунії,
Південній Кореї. Академічний
симфонічний оркестр постійно
співпрацює з концертною агенцією Euro artists, у співпраці з
якою виконував багато опер і
балетів на престижних італійських сценах.
До репертуару оркестру
входять величні твори світових композиторів, такі як Дж.
Верді « Реквієм», К. Орф «Карміна Бурана», Л. Ван Бетховен «Симфонія №9», А. Брукнер «Симфонія №4», О. Респігі
«Пінії Риму», К. Дебюссі
«Море», М. Равель «Іспанська Рапсодія», Р. Штраус «Тіль
Уленшпігель», «Дон Жуан»,
Е. Елгар «Фальстаф», Д. Шостакович «Симфонія №15»,
Г. Берліоз «Фантастична симфонія», Л. Ревуцький «Симфонія №2», Б. Лятошинський
«Симфонія №3»; опери — Дж.
Пуччіні «Тоска», «Мадам Батерфляй», Дж. Верді «Травіата», «Ріголетто», «Аїда», «Набукко», Дж. Бізе «Кармен»,
П. Масканьї «Сільська Честь»,
І. Стравінський «Цар Едіп»; балети — П. Чайковський «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик»; В. Кирейко
«Лісова пісня». За час творчого
життя оркестр виконав усі симфонії Л. Ван Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса,
П. Чайковського, С. Рахманінова. І це далеко не повний перелік успішних звершень за 25
років.
З оркестром працювали диригентами в різний період: заслужений діяч мистецтв України Віктор Костриж (1992—
1998), Віталій Бондаренко,
Юрій Голота, Тарас Курило та
з 2000 року — нинішній керівник, заслужений діяч мистецтв
України Йосип Сазанський.
Не можу обійти увагою роль
і значення для оркестру провідних музикантів — солістів
народного арту України Павла Чоботова, заслуженого артиста України Людмили Шапко, концертмейстера перших
скрипок — Юрія Плаксіна,
концертмейстера віолончелей, заслуженого артиста України — Ігоря Кадюка, соліста-віолончеліста — Миколу
Головіна, концертмейстера ІІ
скрипок — Людмили Никируй, концертмейстера альтів
— Вадима Користіна, концертмейстера гобоїв — Володимира Бідняка, концертмейстера
фаготів Олександоа Конєва,
концертмейстера кларнетів
— Ізяслава Дуди, соліставалторніста — Романа Тесака, концертмейстера флейт —
Анатолія Негрескула, концертмейстера ударної групи
— Олександра Акейнікова,
концертмейстера тромбонів
— Леоніда Фоменка, концертмейстера труб — Дмитра Гаврилюка, які своєю відданістю
і професійною філігранністю
десятки років задають тон високого мистецтва.
Відзначаючи 25-річчя оркестру, хочеться подякувати
всім музикантам, меценатам і
нашій неперевершеній, найвишуканішій, напрочуд надійній
чернівецькій публіці за постійну підтримку, любов до музики
і свого оркестру.
Славні й багаті на успіхи і
визнання 25 років прожив оркестр. Нехай ще багато-багато
років наш симфонічний дарує
людям красу і велич музики.
Браво! ■
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА 2017

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Захоплююся господинями, які не стомлюються щоразу
придумувати щось нове на сніданок, обід чи вечерю,
чи креативно підходять до улюблених страв і удосконалюють їх, словом, сприймають кулінарію як майданчик для творчості, те, чим вони можуть бути корисними рідним, чим можуть їх тішити і чим власне можуть
згуртовувати. Бо гостинний стіл і щира розмова — це
те, що найбільше зближує рідних навіть тоді, коли кожен «по вуха» зайнятий своїми справами.
Дрогобиччанка Ірина Янишин давно винайшла універсальний кулінарний рецепт — кожну страву готувати
не за рецептом, а з власного її уявлення, з власними
«родзинками», пробувати щось додавати, щось поєднувати, щось нове відкривати, вчитися в тих, хто вміє
це робити досконало, ну і, звісно, експериментувати.
Пані Ірина — музикант, викладач по класу фортепіано в музичній школі, тому творчість — це те, чим вона
заробляє на хліб і що їй допомагає творити і хліб і до
хліба в прямому значенні цього слова. Хоча вона каже,
що кулінарія для неї — це хобі. «Господинею себе не
вважаю, бо ще з часів друкованих журнальчиків з рецептами (які скуповувала пачками), господині — ті, які
готують на весілля, на замовлення. А я просто люблю
попробувати якісь нові, свіжі рецепти».

Як будете думати, що б
приготувати на обід...
Під такою рубрикою
пані Ірина пропонує, приміром, голубці. Напевне,
не знайдеться таких, хто
не полюбляє ці надзвичайно смачні капустяні
конвертики з м’ясом і рисом (або іншими крупами,
овочами), в соусі, зі спеціями. У пані Ірини вони,
як ми вже знаємо, з «родзинкою», наразі — з деруном.
Отож потрібна велика
капустина (2 кг), 1,5-2 кг
картоплі, 500-700 г фаршу. Капусту запарюємо,
зрізаєм потовщення (я даю
їх на дно каструлі й вистилаю ще листками). До фаршу додати потерту цибулину і часничок, сіль, перець,
свої улюблені приправки,
можна додати 1-2 столові
ложки манки, замоченої в
молоці (щоб набухла). Картоплю з цибулею (2-3 шт.)
потерти, як для дерунів,
додати сіль, перець і смажити власне деруни). Робити їх досить товстенькими (розмір — дивитись по
листках капусти: на більший листок більший поміститься дерунчик) і засмажувати трошки, до
ледь золотистого кольору.
На листок капусти
кладемо дерун, тоді ложку фаршу (можна чайну,
можна і більшу) і загортаємо голубець. Складаєм
щільно в каструлю. Зверху
знову вкриваєм листками
(я на низ і на верх використовую перебрані листочки
— ті, що верхні і малесенькі із серединки). Заливаємо окропом, трішечки не
доходячи до верху, і варимо на малому вогні 1,5 години. Смакують дуже з
грибною підливкою чи сметаною, або просто зі смаженою цибулькою.
Налисники з м’ясом,
які пропонує Ірина Янишин, також мають креативну складову. Вони
запечені під соусом бешамель.
«Любителям
лазаньї, думаю, сподобається», — каже вона і
пропонує такий рецепт.
Налисники: 2 склянки молока, 2 яйця, половину чайної ложки солі, чайна ложка цукру, борошно
(потроху додаємо для отримання потрібної густини).
Фарш: 0,5 кг змеленого
м’яса, 2 цибулини, 2 зубчики часнику, сіль, перець,
томат (або трошки пасти,

або соус, або протерті помідори — хто що любить
—кілька ложок). Порізаний часник закинути на
розігріту пательню, за хвилинку — дрібно порізану
цибулю, потушкувати і додати фарш, обсмажити на
середньому вогні, помішуючи, додати томат і ще протушкувати, щоб випарувати зайву рідину.
Соус бешамель лінивий: 3 склянки молока, 3
столові ложки борошна —
розмішати вінчиком, посолити-поперчити, додати
шматок масла (50-100 г)
і поставити на малий вогонь, варити до загустіння, помішуючи. (Для любителів більш томатного
смаку до соусу теж можна
додати томат).
На готові налисники
накласти начинку, закрутити рулетиками, скласти
в скляну форму, залити соусом, посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій
духовці при 180 градусах
30-40 хвилин (до золотистої скоринки).
Ще в пані Ірини є рецепт особливих котлет —
таких ніжних, аж «молочних».
Вона радить узяти
0,5 кг свинячого фаршу,
цибулину і кілька зубчиків часнику потерти, яйце,
сіль, перець, улюблені приправки (можна також додати шматочок рогалика,
вимоченого в молоці і змеленого або 1-2 столові ложки манки, залитих трішки
молоком, щоб набухла).
5-7 невеликих відбивних із курячого філе (найкраще з так званого малого
філе (міньйонів) або нарізати і відбити з великого).
На край філе покласти
шматочок замороженого
масла і трішки кропу і завернути рулетиком, щоб
масло сховати. На мокрій
долоні розплескати з фаршу паляничку і обгорнути нею рулетик з філе, щоб
його сховати. Тоді обвалюємо котлету — в муці,
яйці й сухарях.
«Готові котлети ставимо в холодильник на годинку (можна заморозити і мати про запас для несподіваних гостей або зекономити час для себе).
Обсмажуємо з усіх боків
на невеликому вогні, до готовності доводимо або під
кришкою, або я запекла ще
в духовці 15-20 хв. (додавши у форму трішки водич-

Є ідеї для свята у будень
Ірина Янишин з Дрогобича знає секрети і рецепти для надзвичайних трапез
ний чорнослив (зробити
кульку).
Світле тісто розкачати (підпилюючи мукою),
викласти у форму з пергаментом (25х25 см.) і пекти
20 хвилин при 180 градусах.
Друге світле тісто розкачати, викласти у форму, змастити повидлом (у
мене смородина) і викласти кульки. Пекти 40 хвилин (але орієнтуйтесь по
своїй духовці).
Крем: 750 мл молока,
130 г манки, склянка цукру — розмішати і варити,
помішуючи, до готовності.
300 г масла збити, додаючи частинами манку, і збивати, наприкінці додати
столову ложку лимонного
соку. На корж iз кульками
викласти майже весь крем,
зверху світлий корж, рештою крему вирівняти боки.
Верх полити шоколадом і
прикрасити. Дати просочитися принаймні 12 годин.

ки)», — радить господиня.
А ще треба «домалювати» гарнір — додати улюблені родиною овочі в салат,
або ж приправки до каші,
або ж запекти овочі і придумати до них соус — і обід
вдасться!

Палітра чудового
чаювання: «Горіхова
кора», «Волове око»
і «Метелики»
Смачна випічка — те,
за що особливо шанують
Ірину Янишин, викладача
музики з Дрогобича, рідні та друзі. А ще — читачі її кулінарного блогу, бо
вдячні відгуки настільки
довгі й розлогі, що немає
іншого виходу, як брати і
пекти.
«Чудовий, неймовірно смачний, не приторний, але ситний, і ще багато гарних слів можу написати про цей торт. Але щоб
його оцінити, маєте спекти і скуштувати», — каже
про торт «Горіхова кора»
пані Ірина. — Тому пишу
рецепт, а ви не полінуйтеся і приготуйте, впевнена,
не пожалкуєте».
1. Спочатку треба спекти бісквіт. Складники
кімнатної температури:
3 яйця, 0,5 склянки цукру, 0,5 склянки борошна,
2 столові ложки какао,1,5
чайної ложки порошку до
печива, столова ложка олії.
Борошно просіяти з порошком до печива і какао. Білки збити на середній швидкості в стійку піну, на найвищій швидкості продовжувати збивати, додаючи
поступово цукор, збити до
жорстких піків, переключити на найнижчу швидкість і додавати по одному жовтку, потім додати
олію. Частинами додавати просіяну муку з какао,
вимішувати легенько лопаткою. Дно тортівниці застелити пергаментом, стінки не змащувати. Вилити тісто і пекти 30 хвилин
при 160 градусах (із конвекцією). Вийняти, трохи
охолодити в формі, потім
викласти на решітку.
2. Другий крок — горіховий корж (потрібно спекти два). Складники (на 1
корж) кімнатної температури: 4 білки, 2 жовтки, дрібка солі, 0,5 склянки цукру, 2 столові ложки борошна, 1 чайна ложка порошку до печива, 100 г мелених
горіхів, 3 столові ложки кокосової стружки, 3 столові
ложки посічених родзинок.
Просіяти муку з порошком
до печива, додати мелені
горіхи, кокосову стружку
і родзинки, вимішати. Білки збити з дрібкою солі, на
найвищій швидкості збивання поступово додаючи цукор, на найнижчій —
по одному жовтку. Лопаткою легко вимішати з сухою сумішшю. Пекти 30
хвилин при 160 градусах.
Так само готуємо ще один
корж.
3. Персиковий мус.
Складники: 1 велика банка

❙ Дрогобиччанка Ірина Янишин.
консервованих персиків (у
мене 1 л домашніх), 2 столові ложки цукру-пудри,
3 чайні ложки желатину,
3 столові ложки холодної
води. Приготування: желатин залити водою на 10
хвилин. Відціджені персики збити блендером з цукром-пудрою в пюре. Желатин розігріти, щоб розчинився (але не закипів!) і
додати до персиків, збити
разом.
4. Персиковий крем.
Складники: 2 склянки сиропу з персиків (якщо менше — долити водою), 50 г
цукру, 2 жовтки, 2 пакетики пудинга (вершкові або
персикові), 250 г масла.
Відлити 0,5 склянки сиропу, в якій розмішати вінчиком 2 жовтки і пудинги. Решту сиропу з цукром
поставити на вогонь. Як закипить, відставити, влити
пудингову масу і, постійно помішуючи, знову поставити на вогонь, проварити кілька хвилин до загустіння. Відставити і накрити харчовою плівкою, щоб
прилягала,
охолодити.
М’яке масло збити і, додаючи частинами пудингову
масу, збити разом.
5. Складання торта. Один горіховий корж
розрізати на два, одну частину покласти в тортівницю, вилити персиковий
мус, накрити другою частиною, поставити в холодильник для застигання.
Другий горіховий корж і
шоколадний теж порозрізати надвоє (буде 4 коржі)
і просочити міцним чаєм.
На піднос кладемо горіховий корж — 1/4 крему —
шоколадний корж — 1/4
крему — горіховий корж
із персиковим мусом —
1/4 крему — шоколадний
корж — 1/4 крему — горіховий корж. Ставимо в холодильник.
6. Шоколадний крем
для боків і верху. Складники: 100 г чорного шоколаду, 0,5 склянки вершків,
склянка вершків, чайна
ложка желатину, столова
ложка води. Желатин залити холодною водою на
10 хвилин. Півсклянки
вершків розігріти майже

Булочки «Метелики»

❙ Торт «Горіхова кора».
до кипіння, додати поламаний шоколад, розмішати і додати намочений желатин, вимішати, охолодити. Склянку добре охолоджених вершків добре
збити і частинами додавати до охололої шоколадної
маси, вимішуючи лопаткою. Покрити цим кремом
верх і боки торта.
«Дуже раджу спробувати», — запрошує кулінарна майстриня.

«Волове око»
Навіть за назвою можна зробити висновок, що
це щось надзвичайно цікаве. А за складниками — що
щось дуже смачне. «Волове око» може бути тортом,
а може бути і пляцком,
каже пані Ірина. Все залежить від ваших кулінарних амбіцій.
Інгредієнти: 2 яйця,
300 г масла (маргарину),
150 г цукру, 150 г сметани, 500-600 г борошна,
пачка порошку до печива.
Просіяну муку з розпушувачем розтерти з маслом у
крихту. Яйця збити вінчиком із цукром, додати сметану. З’єднати все разом і
замісити м’яке тісто. Розділити його на 3 частини,
до однієї додати 1-2 столові
ложки какао і вимісити.
36 шт. чорносливу (я
брала без диму) залити окропом на 1-2 години, відцідити на ситко і обсушити. Начинити чорнослив
обсмаженими на сухій
сковорідці половинками
грецького горіха. Темне
тісто розділити на 36 частинок (я роблю ковбаску,
ділю на 4, тоді ще кожну
на 9) і загорнути начине-

Коли хтось каже: «Я
пропоную зігрітись смачними тепленькими булочками до запашного чаю»,
— відразу стає приємно і
затишно, погодьтеся? Пані
Ірина це говорить нам, а
ми, у свою чергу, можемо
сказати це комусь із рідних чи близьких, спікши
ці чудові булочки за її рецептом.
Інгредієнти: 550 г борошна, пакетик сухих
дріжджів (11 г), 0,5 склянки цукру, 2 яйця, 250 мл
молока, 0,5 чайної ложки
солі, 70 г масла (розтопити, охолодити). Тісто замішую в хлібопічці — на дно
рідкі складники, сіль, цукор, зверху мука і дріжджі, масло додаю під час замісу. Росте тісто годину.
Начинка: 300 г халви
подрібнити виделкою, додати маленьке яйце, якщо
маса сухувата, можна додати ложечку вершків (сметани, йогурту), але не перестаратись). Також можна
робити з іншими начинками — густе повидло, мелені
горіхи з цукром, нутелла,
кориця з цукром. У мене 4
шт. зі смородиною).
Готове тісто розділити
на 16 кульок. Кожну розкачуємо, змащуємо столовою ложкою начинки, загортаємо з двох боків кінчики і змотуємо рулетиком. Тоді загинаєм кінці
рулетика до середини, перевертаєм і робим гострим
ножем розрізи від серединки. Перекладаєм на деко,
застелене пергаментом, і
розгортаєм надрізи, щоб
утворився «метелик». Залишаємо на 30-40 хвилин
для підйому, змащуємо
збитим яйцем і печем 1520 хвилин при 190 градусах. Я пекла всі одночасно
на двох рівнях, тому включала конвекцію.
То що, переконала нас
пані Ірина в чудодійності
чаювання? Мене — так!
Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СПОРТ
Ольга Зайцева

«Нехай МОК перевірить на допінг усіх без винятку переможців олімпіад.
Так буде чесно».

російська біатлоністка

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА
Коли змагальна частина спортивної індустрії починає кульгати, в ній
серйозно зростає скандальна напруженість. Не стала винятком українська прем’єр-ліга, де на кшталт закордонних історій iз додатком «гейт» улітку розгорівся масштабний скандал,
який охрестили «Маріупольгейт». Нагадаємо, що в його основу лягло небажання київського «Динамо» зіграти в
Маріуполі з місцевою командою поєдинок 7-го туру чемпіонату України. Тоді,
27 серпня, пославшись на високу терористичну загрозу та відсутність достатніх гарантій безпеки, динамівці не прибули до Приазов’я на календарну гру,
змусивши контрольно-дисциплінарний
комітет ФФУ зарахувати «біло-синім» у
матчі технічну поразку.
Перед тим, довго вмовляючи опонентів iз «Маріуполя» та ФФУ перенести
поєдинок на нейтральне поле чи, можливо, змінити дату його проведення, у
«Динамо» постійно наголошували, що
в разі неприйнятного для себе рішення
готові відстоювати свою правоту в усіх
інстанціях, включно зi Спортивним арбітражним судом у Лозані, адже впевнені в чистоті й силі своїх аргументів.
Зрештою, 14 листопада, після доволі
затяжного процесу розгляду «маріупольської справи» (свій вердикт щодо
технічної поразки КДК виніс 11 вересня), Апеляційний комітет ФФУ планував поставити в ній крапку. «Справа
доволі складна. Маємо багато доказів.
До того ж від прем’єр-ліги надійшла ініціатива стосовно їхнього бачення можливого розвитку ситуації. Тож
змушені зробити у своїй роботі перерву», — в ефірі канала «Футбол» заявив голова Апеляційного комітету
ФФУ Тарас Герули.
Григорій ХАТА
Спростувавши заяву «НьюЙорк Таймз» про можливу заборону на Олімпіаді-2018 виконання російського гімну, Міжнародний олімпійський комітет начебто дав зрозуміти, що
радикальних заходів покарання щодо звинувачених у системному застосуванні допінгу
російських олімпійців вживати не будуть.
Проте згодом генеральний
директор Всесвітньої антидопінгової агенції зробив абсолютно протилежну заяву, наголосивши, що в разі подальшого заперечення Росією своєї
вини в системному порушенні
допінгових правил спортсмени
цієї країни матимуть проблеми
з допуском на Олімпіаду-2018.
«Росія виконала багато хорошої роботи у сфері боротьби з допінгом, і я не розумію,
чому замість того, щоб прийняти те, що сталося, сказати про
це, здійснювати зміни і рухатися вперед, вони продовжують
заперечувати очевидне», —
відзначив гендиректор WADA
Олівьє Нігглі.
Схоже, що даний пункт,
який стосується визнання
російською державою своєї
провини в системному порушенні допінгових правил, є чи
не головним у процесі повернення міжнародної акредитації Російській антидопінговій
агенції (РУСАДА).
Як свідчить відомий німецький журналіст Хайко
Зеппельт, з подачі котрого,
власне, й почалася неприємна для росіян допінгова епопея, «WADA визнає РУСАДА
такою, що не відповідає кодексу організації, оскільки Росія
не виконала пред’явлені їй ви-
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На полі, а не в кабінетах
Очікуючи рішення Апеляційного комітету ФФУ, «Динамо» зробило останнє
зусилля для вирішення свого конфлікту з «Маріуполем» у спортивній площині
Чергова пауза в цій непростій історії
виникла через нещодавню заяву «Динамо», в якій столичний клуб виступив iз
проханням до «Маріуполя» переграти
поєдинок, акцентуючи увагу на своєму
бажанні вирішити долю цього протистояння не в дисциплінарних інстанціях, а
на футбольному полі. Утім керівництво
приазовського клубу в особі його першого віце-президента Андрія Саніна
відповіло на пропозицію категоричною
відмовою. «Ми вважаємо, що принцип
чесної спортивної боротьби і дух чесної
гри — це перш за все рівність усіх учасників змагань на футбольному полі та
однакове дотримання всіма Регламенту
змагань. І бажання одного з клубів, нехай навіть і гранда українського футболу, проводити матч або ні, не може мати
вирішального значення», — наголосили у маріупольському клубі.
Щоправда, на цьому миротворчі зусилля динамівців не закінчилися й паралельно зі зверненням до «Маріуполя» вони зробили запит до УПЛ iз проханням провести опитування серед
клубів щодо способу вирішення конфлікту між «біло-синіми» та приазовцями. З’ясувалося, що сім клубів виступають за те, аби саме на футбольному
полі (шляхом перегравання) залагодився «Маріупольгейт». Самі ж маріупольці, «Шахтар» i «Ворскла» сказали

❙ Динамівці хочуть, аби їхнє протистояння з «Маріуполем» було вирішено на футбольному полі.
❙ Фото УНІАН.
категоричне «проти». Отже, більшість
учасників ліги стали на сторону столичного клубу, тож не виключено, що
цей аргумент ляже в основу рішення

Апеляційного комітету ФФУ, котрий
закличе протиборчі сторони в спортивний спосіб вирішити конфлікт. ■

■ ОЛІМПІЗМ

Заперечуючи очевидне
Із наближенням зимової Олімпіади-2018 усе частіше звучить
інформація про довічні дискваліфікації російських олімпійців,
які тріумфували на Іграх-2014 у Сочі

ців, комісія МОК під головуванням Денніса Освальда вже
винесла кілька гучних постанов, згідно з якими довічну дискваліфікацію отримали
шестеро членів російської збірної з лижних гонок. Слідом за
Легковим та Бєловим достроково на спортивну пенсію відправили Олексія Пєтухова, Євгенію Шаповалову, Юлію Іванову та Максима Вилегжаніна.
Останніми ж днями Освальд та
К° активно займаються сумнівними пробами (на яких є сліди
втручання) російських біатлоністів. Звинувачення в шахрайстві комісія МОК висунула
трьом стріляючим лижницям
— Ользі Вілухіній, Яні Романовій та зірці біатлону Росії,
дворазовій олімпійській чемпіонці Ользі Зайцевій. Якщо
й тут експерти виявлять масштабний «кидок» спортивної
спільноти росіянами, підстав у
комісії вимагати суворого покарання для російського спорту, думається, буде ще більше.
«Нехай перевірять усіх переможців олімпіад. Так буде чесно», — заявила Зайцева. ■

■ ХРОНІКА
❙ Відому російську біатлоністку Ольгу Зайцеву також запідозрили у вживанні допінгу.
❙ Фото з сайта sportbox.ru.
моги — не визнала втручання
держави в антидопінгову програму і не забезпечила доступ
до закритих зразків проб».
Водночас колишній директор московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, котрий після втечі з
Росії отримав статус інформатора WADA, днями надав ко-

місії МОК, яка проводить детальний розбір «польотів»
російських «зимовиків» у Сочі,
нові дані щодо порушників допінгових правил. Не виключено, що може йтися про повну базу даних Московської лабораторії. Міністр спорту Росії
Павло Колобков робить припущення, що колишні заступни-

ки Родченкова — Олег Мігачов та Тимофій Соболевський
— створили й мали віддалений
доступ до закритих даних, що й
дозволило їм, у підсумку, поділитися ними з «розслідуванням».
Готуючись на початку грудня зробити остаточний вердикт
по справі російських олімпій-

Футбол
Після мінімальної поразки в гостях
(0:1) італійська збірна не змогла розпечатати ворота шведської команди й у
матчі-відповіді. Відтак уперше за 60 років
«скуадра адзурра» буде змушена пропустити чемпіонат світу. Одразу після сенсаційного фіаско головний тренер італійців
Джампьєро Вентура заявив про свою відставку, а багаторічний капітан італійської
команди 40-річний Джанлуїджі Буффон
зі сльозами на очах заявив про завершення кар’єри в збірній. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Ярмаркуємо з Хвильовим
У столичному Музеї літератури розповідають про унікальний альманах, який отримав назву відтинку вулиць
Харкова майже столітньої минувшини

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА 2017

■ ЗІРКОВЕ ХОББІ

Намалюй мені сад
Картину Брітні Спірс продали на аукціоні
за 10 тисяч доларів
Аліса КВАЧ
Справжній талант має бути різнобічним. Тому зірки часто не втрачають нагоди спробувати себе і в інших видах
мистецтва. Найчастіше — в дизайні,
живопису, вокалі.
От і знаменита співачка Брітні Спірс
одного разу вирішила взяти до рук пензлика і намалювати свій сад. А заодно —
і зняти цей процес на відео та виставити
у соцмережі. Ролик одразу ж здобув неабияку популярність — чи то через новий імідж співачки, чи через її пишний
Робін Ліч.
бюст, який раз по раз з’являвся у кадрі.
Отож, коли Брітні вирішила виставити лишилася задоволеною, що
картину на благодійному аукціоні, який не- може ще якось підтримати
щодавно пройшов у Лас-Вегасі, за неї роз- постраждалих. «Квіти на моїй каргорнулася справжня битва. І дарма, що пей- тині символізують початок нового життя.
заж нагадував швидше малюнок школяра з Такий настрій допомагає нам рухатися
квіточками та барвистими лініями, головне вперед», — заявила вона, дякуючи
ж не зображення, а ім’я художника! У ре- шанувальникам за таку щедрість.
зультаті картину було продано за 10 тисяч
Що ж, тепер, якщо гонорарів
доларів, і вона стала одним із найцінніших від музики не вистачатиме, Брітлотів аукціону. Шанувальником живописно- ні Спірс спокійно може ставаго таланту співачки виявився 76-річний теле- ти до мольберта. А всім, хто
критикуватиме її картини,
ведучий Робін Ліч.
Кошти від аукціону були передані у вона спокійно може відфонд допомоги жертвам масового розстрі- казати: «Я — художник, я
лу слухачів кантрі-фестивалю в Лас-Вегасі, так бачу світ». ■
що стався місяць тому. Сама Брітні однією
з перших тоді висловила співчуття, і тепер
Брітні Спірс.
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №137

Ната НЕТУДИХАТА
Якщо ви вважаєте, що шлюбні контракти та сурогатне материнство з’явилися
не так давно, ви помиляєтеся. Нещодавно турецькі археологи під час розкопок
шарів Ассирійського царства у місті Кайсері знайшли шлюбний договір, якому приблизно 4 тисячі років.
Як повідомило видання Daily Sabah, документ є глиняною табличкою з клинописним текстом. У ньому обговорюються права та обов’язки чоловіка і дружини в шлюбі.
Зокрема, там є і цікавий момент: у тексті
«договору» обумовлюється, що якщо протягом двох років жінка не зможе народити чоловікові дитину, йому дозволено завести сурогатну рабиню-матір. Причому,

■ ОТАКОЇ!

Два роки на роздуми
Турецькі археологи знайшли найдавніший
у світі шлюбний контракт
якщо рабиня народить хлопчика, чоловік
зобов’язується відпустити її на волю.
Найдавніший шлюбний договір буде
зберігатися у Стамбульському археологічному музеї. Як зазначив професор Харранського університету Ахмет Терп, це перший документ, у якому офіційно згадується

можливе безпліддя. Хоча, якщо взяти той
же Старий Заповіт, там історія Сари та її рабині, єгиптянки Агарі, яка народила Авраамові сина Ізмаїла, один в один повторює
сюжет, зафіксований у знайденому артефакті. Так що, схоже, у ті часи це було поширене явище. ■

■ ПОГОДА
сонячно

16 листопада за прогнозами синоптиків

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. мінлива
хмарність
Температура вночi 0...-2, удень +4...+6.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: вночi -3...-5, удень +4...+6. Яремче: вночi -1...-3, удень
+4...+6. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +8...+10. Рахiв: 0...+2,
удень +8...+10.

хмарно

14 листопада висота снігового покриву становила: Славське
— немає, Плай — 7 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає,
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Пожежевська — 14 см.

сніг

Захід

0…-5
+2…+7

0…-5
+2…+7
Схід
Центр

0…-5
+2…+7

0…-5
+2…+7

дощ

Південь +2…-3
+4…+9
дощ,
гроза
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України.

папір. 9. Ім’я української співачки, сестри Софії Ротару. 13. Античне місто-держава, що існувало на території Миколаївської області. 14. Головний герой
культового фільму «Матриця», якого
зіграв Кіану Рівз. 16. Давнє місто, до
якого, якщо вірити приказці, ведуть усі
дороги. 17. Літературний прийом, натяк на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт. 18. Народний депутат України від Опоблоку,
один із лідерів партії «За життя». 19.
Герой багатьох єврейських анекдотів.
20. Один із списків старослов’янської
пам’ятки, що відрізняється від інших
списків мовними особливостями. 21.
Гуцулка, якій присвячене знамените
танго. 23. Річка на Рівненщині, на якій
стоїть Рівненська АЕС. ■
Кросворд №136
від 14 листопада

■ ПРИКОЛИ
— Лiкарю, вилікуйте мого чоловіка, він думає, що він скаковий
кінь.
— Добре, але це дуже дороге
лікування.
— Не хвилюйтеся, ми заплатимо, він виграв уже три забіги.
***
Одеса, ринок. Великих розмірів
дама підходить до контейнера з кофтинками і запитує у продавця:
— А що-небудь веселеньке є на
мене?
— Ні, вас хочеться обійняти і
плакати.
***
Чоловiк каже жiнцi:
— Вiдтодi, як ми почали давати нашому шибенику гроші за хороші оцінки, він став відмінником! Що

ти думаєш iз цього приводу?
— Схоже, вони ділять виручку
з учителем.
***
Чоловік купив мені електрошокер, собі — газовий пістолет. Півроку ми вже не сваримося.
***
— Знаєш, мiй собака зовсім
зледащів!
— Що ти говориш?
— Раніше, щоб погуляти, вiн
приносив повiдок, а тепер — ключі від машини!
***
Пацієнт запитує хірурга:
— Моя операція небезпечна?
— Операція, яка коштує двісті
доларів, не може бути небезпечною.
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По горизонталі:
1. Світильник, який стоїть на підлозі. 4. Переспів відомої пісні іншим
музикантом чи колективом. 7. Автор
роману «Ім’я троянди» та «Маятник
Фуко». 8. Столиця Перу. 10. Начинка із потрухів (печінки, легенів, серця).
11. Геодезичний прилад для вимірювання магнітних азимутів. 12. Тисяча
кілограмів. 15. Один із перших музичних гуртів, у якому грав Віктор Морозов. 17. Збірка музичних композицій.
19. Хімічна сполука, яка використовується для отримання нашатирного
спирту. 22. Литовський рух, який призвів до незалежності країни. 24. Обласний центр, змальований Олександром Ірванцем в однойменному романі. 25. Торгове місце, часто — під
навісом. 26. Науково-дослідний інститут. 27. Їстівний молюск. 28. Містечко
на Львівщині, де є один із найбільших
в Україні військових полігонів.
По вертикалі:
1. Давня українська традиція,
коли вся громада збиралася для того,
щоб допомогти зробити якусь роботу.
2. Сплюснутий квадрат. 3. Пружна деталь підвіски між віссю і кузовом карети, вагона, машини. 4. Марка револьвера. 5. Ім’я американської актриси, яка
зіграла головну роль у фільмі «Віднесені вітром». 6. Скручений трубочкою

