Дай мільярд!
Чому МВФ не привіз в
Україну черговий транш,
а лише зосередився
на інспектуванні
українського бюджету
» стор. 6
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Солодке
до чаю

Потягло
російським
духом

Україна повністю
забезпечена
цукром власного
виробництва

У Росії визнали
«екстремальне» радіаційне
забруднення на півдні Уралу
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Прощавай,
гречко!
Чому нові виборчі правила — це першочергова реформа для України
» стор.
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❙ Виборче законодавство має бути таким, щоб українці обирали собі владу, а не господарів.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,48 грн.
1 € = 31,35 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017

ІнФорУМ

«Так, ми ще не вийшли із зони турбулентності й досі
розраховуємося за два десятиліття блукання манівцями «руського
мiра». Але стратегічно — ми з вами на правильному шляху.
Туди Україну вивели мільйони учасників Революції гідності».

■ ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Стоп-кадр
підтримки
Активісти пропонують
супроводжувати кожну
вітчизняну кінострічку
нагадуванням про незаконне
ув’язнення Олега Сенцова
Ірина КИРПА
Представники Української кіноакадемії та компанія
2Flame створили відео на підтримку незаконно ув’язненого
в Росії українського режисера Олега Сенцова. Фотоматеріали для цієї роботи надали журналісти «Радіо «Свобода». Кіноактивісти пропонують покази кожного українського фільму, який виходить на українській та міжнародній арені, починати з ролика про політв’язня Кремля Олега Сенцова. До речі, днями фільм «Процес» російського
режисера Аскольда Курова про Сенцова, який був показаний на фестивалі документального кіно про права людини
в Будапешті, отримав приз глядацьких симпатій.
— Заарештовувати та судити людину за свободу
думки абсолютно неприйнятно й повністю суперечить
основним цінностям життя в демократичному суспільстві, — впевнений голова правління Української кіноакадемії Михайло Іллєнко. — Наше завдання — постійно нагадувати про те, що кінорежисер Олег Сенцов постраждав суто за свої погляди та любов до України.
Нагадаємо, що після анексії Криму в 2014 році кінорежисер родом із Сімферополя отримав 20 років тюрми за сфабрикованою справою про підготовку до теракту. Зараз Олег Сенцов перебуває у штрафному ізоляторі
СІЗО Іркутська, куди його перевели за «погану поведінку» та непокору адміністрації колонії суворого режиму
країни-агресора.
Тим часом у Франції діячі культури закликають Путіна звільнити Сенцова до початку Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії влітку 2018 року. Газета Libеration оприлюднила відритий лист під заголовком: «Негайно звільніть Олега Сенцова». Свої підписи під зверненням поставили такі відомі кінорежисери,
як Мішель Хазанавічюс, Таверньє, Тоні Маршалл, а також філософи Славой Жижек, Володимир Єрмоленко,
письменники Андрій Курков, Юрій та Софія Андруховичi, Шанталь Тома та ще багато інших.
Підписанти звертаються до всіх, «хто любить кіно,
футбол та демократію». У листі йдеться про те, що зараз
у Росії, де панує корупція та тотальна цензура, сотні митців потрапили під слідство або в місця позбавлення волі.
Пишуть: «Противників режиму Путіна в Росії переслідують або вбивають так, як це сталося із Борисом Нємцовим
у лютому 2015 року. Нинішній президент Росії готується
до четвертого мандата і, швидше за все, він виграє вибори. Таким чином, Путін залишиться лідером величезної країни аж до 2024 року. Що ж стосується Олега Сенцова, то його кинули до в’язниці, звідки він вийде не раніше, аніж у 2034 році...» Олег Сенцов у своєму листі до
журналістки та правозахисниці Зої Свєтової констатує,
що репресивна машина Кремля знає багато методів, як
зламати людину морально та фізично. Український кінорежисер висловив надію, що допомога правозахисників
та колег з усього світу допоможе йому швидше вийти на
свободу. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ
Ще один політичний в’язень, власний кореспондент Національного агентства «Укрінформ» у Франції Роман Сущенко, якому загрожує тюремний термін
у 20 років позбавлення волі, зміг уперше зустрітися зі
своєю родиною.
Відомий журналіст перебуває у стінах московського СІЗО «Лефортово» вже більше року, але дружина Анжела та дочка Юлія змогли відвідати його вперше. За словами адвоката Марка Фейгіна, незаконно ув’язнений у Росії український журналіст є жертвою
політичних репресій проти України. Кореспондента з
багаторічною бездоганною репутацією затримали співробітники ФСБ за звинуваченням у шпигунстві. Спецслужби Росії заявили, що Сущенко нібито є кадровим
співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На даний час правозахисники та Роман Сущенко вивчають 10 томів кримінальної
справи, а перші слухання в суді відбудуться не раніше
січня 2018 року.

Петро Порошенко
Президент України

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Центр окупованого Луганська заблокували люди у
військовій формі з автоматами та бронетранспортером у
вівторок удень, коли цей номер «УМ» готувався до друку. «Гра м’язами» відбувалася навколо будівлі так званого «МВС ЛНР», де, за даними інформресурсів сепаратистів, забарикадувався самопроголошений «міністр»
Ігор Корнет зі своєю групою підтримки з числа колишніх
бійців луганського «Беркута», які зрадили присязі на вірність народу України.
«У Луганську під управління МВС підігнали БТР,
будівлю оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. Схоже, Корнет вирішив «оскаржити рішення
суду» про звільнення з посади міністра. Тепер головне,
щоб у процесі «подачі апеляції» не постраждали жителі
навколишніх будинків. Ці вiйнушки відбуваються в самому центрі міста», — повідомив журналіст Андрій Діхтяренко у «Фейсбуцi».
Причина гри у війнушку в центрі окупованого обласного центру банальна — боротьба за владу в цьому фейковому «міністерстві МВС». Ватажок луганських сепаратистів
Ігор Плотницький лаконічно повідомив, що 20 листопада
він відсторонив від посади «міністра внутрішніх справ» Ігоря Корнета у зв’язку з відкриттям щодо останнього кримінальної справи. Тож лояльні до Плотницького бойовики заблокували адміністративний квартал міста, бо Корнет відмовився пiти добровільно. Звісно ж, про планові навчання,
як казали бойовики перехожим, не йшлося. Також озброєні
сепаратисти взяли під контроль будівлю Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення й будівлю «адміністративного суду «ЛНР». При цьому співробітників так званого
«уряду» і «Народної ради» розпустили по домівках.
Крім цього, Плотницький покликав до Луганська з

Павуки з Луганська
Ватажки терористичної «ЛНР» зіштовхнули
підлеглих у збройній боротьбі за посаду так
званого «міністра МВС»
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Донецька три військові «Урали» з бійцями так званої
«Республіканської державної служби охорони», яка підпорядковується главі терористичної організації «ДНР»
Олександру Захарченку. Отже, один ватажок підтримав
іншого в боротьбі з непокірним підлеглим.
Проте Корнет здаватися колишнім поплічникам не
планував: на сайті так званого «МВС ЛНР» з’явилося
звернення колективу до Плотницького з проханням не
цькувати Корнета. Мовляв, Корнета оббрехали з метою
«дискредитації органів внутрішніх справ і дестабілізації
ситуації в Луганській народній республіці».
«Нам — співробітникам всього Міністерства внутрішніх справ «ЛНР» — хотілося б мати можливість
спокійно й цілеспрямовано працювати в єдиній, згуртованій команді тільки під керівництвом міністра внутрішніх справ в особі Ігоря Корнета», — йдеться в повідомленні зрадників-«беркутівців».
Напередодні Корнет, який, очевидно, знав про свою
відставку, зробив хід на випередження: заявив про затримання на окупованій частині Луганської області нібито українських диверсантів. ■

■ ЗЛОЧИН І КАРА

Упродовж минулого понеділка окупанти, застосовуючи міномети, 17 разів порушили перемир’я. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО загинув,
повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, ускладнення обстановки відбулося на Приазов’ї,
що на донецькому напрямку.
Загалом по оборонних укріпленнях Водяного, Павлополя,
Чермалика й Талаківки російські
найманці випустили майже 100
мін різних типів. Також iз мінометів 82-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького. Тоді як
на луганському напрямку активність ворога знизилася.

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Дивне прощення
Інтерпол уже не розшукує екс-міністра
Захарченка
Тарас ЗДОРОВИЛО
Уже четверту річницю
початку Євромайдану українцям доводиться зустрічати доволі невтішно, адже
розслідування про злочини
щодо учасників протестів
наразі вкрай скромні за результатами.
Більше того, виявляється, що Інтерпол зняв із міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх
справ Віталія Захарченка
та екс-заступника міністра
МВС Віктора Ратушняка —
про це повідомив начальник
департаменту спеціальних
розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. А політика Інтерполу така: вони
категорично відмовляються
оголошувати в розшук будьякого фігуранта справ про
події Євромайдану, бо, мовляв, ці злочини здійснювалися в умовах зміни влади, отже, можуть бути ознаки політичних переслідувань. «Тітушок» вони в

розшук ставлять, а ось будького, хто так чи інакше був
пов’язаний із владою, від
рядового «беркутівця» до
вищого керівництва країни
— немає», — поскаржився очільник департаменту
спецрозслідування.
Але найбільше обурює
те, що всі виробництва, які
зараз розслідують стосовно злочинів часів Революції гідності, будуть закриті
через зміни в Кримінально-процесуальному кодексі,
прийнятi Верховною Радою 3 жовтня. Нагадаємо,
що тоді ВРУ проголосувала
президентський законопроект про судову реформу, й серед пропонованих змін були
поправки нардепів, щодо обмеження загального строку,
відведеного на розслідування, до 6 місяців.
У свою чергу, дещо раніше Генпрокурор Юрій Луценко, навпаки, досить оптимістично звітував: «Ми
входимо в річницю Майдану з результатом. Я особис-

На Алеї Небесної сотні в Києві 21 листопада активісти та ветерани АТО
поклали квіти в пам’ять загиблих героїв Майдану. Покладання відбулося
біля меморіалу на тротуарі, де 20 лютого 2014 року пiд прицільний снайперський вогонь потрапили майданівці, що рухалися в бік адміністрації
Президента України. Тоді загинуло 53 людини.
то можу спокійно дивитися
в очі всім верствам населення, тому що знаю, що керівництво держави і я особисто
робимо все можливе в цій ситуації. Не без помилок, але
впевнено йдемо в правильному напрямку». Й додає,
що зараз в активній фазі судовий процес над екс-президентом Януковичем, який
скоро перейде на стадію допиту свідків, і ми почуємо
багато правди про ті часи:
«Для мене це запорука того,
що країна змінюється. Цей
процес — не тільки процес
над Януковичем, а над усіма

■ РЕЗОНАНС

Гра без правил
«Нацкорпус» розтрощив «безруких бандитів»
Тарас ЗДОРОВИЛО
У столиці поблизу станції метро «Нивки», на
вулиці Щербаківського, група молодих людей розтрощила кіоски з гральними автоматами (їх називають ще «безрукими бандитами»): розгромлено
п’ять залів, в кожному з них розбито вітрини, зрізано рекламні банери, а всередині повністю знищено гральні автомати. Перепало й салону «Спортло-

то». Відповідальність за скоєне взяв на себе «Національний корпус», очолюваний нардепом Андрієм Білецьким.
У «Національному корпусі» свої дії пояснили
тим, що діяльність грального оператора державних
лотерей — компанії «М.С.Л.», якій і належать кіоски «Лото Маркет» і «Спортлото», є незаконною,
шахрайською (за їхньої іформацією, вона перебуває під санкціями РНБО й не сплачує податки та

високопосадовцями, які не
могли б навіть подумати про
таке. Це гарне щеплення для
всіх, хто має владу».
Але рядові активні учасники тих буремних революційних подій, такі, як Олег
Кубах, висловлюють більш
приземлені настрої: «Наскільки почуватися гідно й
бути вільним — кожна людина вирішує сама. Хоча
«наша» влада робить усе
можливе, щоб українці втратили відчуття гідності й свободи». ■
Продовження теми —
на 8 стор.

військовий збір). Стверджують, що «святошинська» поліція не реагувала на неодноразові звернення до них із цього питання. «Активістам «Національного корпусу» Києва не залишилося нічого іншого, як узяти важкі переконливі предмети в руки
й знешкодити в понеділок, 20 листопада, чергову
соціальну виразку у вигляді «ігрового залу» в Святошинському районі», — йдеться в повідомленні,
викладеному Нацкорпусом у соцмережі.
На місце події приїхало з десяток машин патрульної поліції. Застосувавши силу, правоохоронці затримали близько десятка активістів, але згодом їх усе ж відпустили. Андрій Білецький заявив,
що вимагатиме покарання для силовиків, які проводили затримання.
Чому влада поблажлива до грального бізнесу? Можливо, його «кришує» хтось дуже впливовий? ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017

■ ОСВІТА

Запит на своє
Утричі більше дітей з окупованих
територій Донбасу дистанційно
здобувають знання в українських
навчальних центрах
Наталія ОСИПЧУК
За статистикою департаментів освіти Донецької та
Луганської областей, кількість дітей iз тимчасово непідконтрольних територій Донбасу, які навчаються дистанційно/на екстернаті, зросла понад
третину. У Луганській області
з 487 учнів у порівнянні з минулим навчальним роком — до
747 у нинішньому; у Донецькій області — з 1 651 до 2 238
учнів. Причому бажання виявляють не лише випускни-

ки шкіл, а й учні молодших
класів. Про це йшлося під час
конференції «Створення міжнародної платформи для розширення доступу до якісної
освіти громадянам, постраждалим від конфлікту», проведеної Міносвіти і науки спільно з Посольством Франції в
Україні та Фондом «Відкрита
політика».
«Зараз ми працюємо над
тим, щоб удосконалити систему дистанційної освіти в
Україні та спрощену систему
вступу до ВНЗ і ПТНЗ через

освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Також
міністерство проводить моніторинг якості освітніх послуг переміщеними ВНЗ. Спеціально
створена комісія має визначити, якої реальної допомоги та
підтримки потребують сьогодні переміщені університети, та
запропонувати їм рішення проблемних питань», — зазначив
перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець.
Освітяни з Луганської, Донецької та Херсонської областей спільно з місцевими управліннями освіти та департаментом загальної середньої освіти
МОН визначили основні потреби дистанційної освіти. Йшлося, зокрема, про необхідність
розробки і затвердження Положення про дистанційну освіту в середній школі (де треба передбачити навантаження
і тарифікацію вчителів, які здійснюють дистанційне навчання, визначити максимальну
кількість учнів в класі тощо)
та механізми контролю наван-

таження вчителів, які здійснюють екстернат.
Зазначалося також про недостатнє розповсюдження інформації на непідконтрольних, окупованих територіях
про дистанційне навчання і необхідність запровадження підготовчих курсів для абітурієнтів, розробку та запровадження державної цільової програми трансферу абітурієнтів до
освітніх центрів.
Керівник Фонду «Відкрита політика» Ірина Жданова
виступила з пропозицією створити міжнародну платформу,
яка дозволить розширити доступ до якісної освіти для дітей та молоді, що постраждали від конфлікту, а також оперативно вирішувати потреби
дистанційної освіти, освітніх
центрів.
Тим часом у Міністерстві
освіти і науки нагадують, що
цього року через освітні центри
«Донбас-Україна» та «КримУкраїна» в українські ВНЗ
вступило 1550 осіб — це на третину більше, ніж торік. ■

■ ВІН ЖЕ ПАМ’ЯТНИК!

Ректор сидить
У Харкові за Шевченком — Гулак-Артемовський
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Вшанувати пам’ять засновника
української сатири і балади Петра
Гулака-Артемовського в ХНУ вирішили невипадково. Майбутній класик, який народився на Черкащині,
в родині священика, приїхав до Харкова у 27-річному віці й назавжди лишився на Слобожанщині. Спочатку
він був вільним слухачем, а потім у
різні роки обіймав тут посади ординарного професора історії та географії, декана словесного відділення, а
з 1841 року до самісінького виходу у
відставку очолював навчальний заклад у статусі ректора.
Нагадаємо, як письменник Петро Гулак-Артемовський ввів в українську літературу жанр романтичної балади. Його найкращі тво-

ри українською мовою, починаючи зі знаменитих байок, написані у
дусі естетики просвітницького реалізму.
Аби встановити пам’ятник видатному колезі, вчена рада ХНУ у січні
оголосила збір коштів. Солідну суму
пожертвували небайдужі земляки.
Решту додав президент харківської бізнесової групи DCH Олександр
Ярославський. Над бронзовим постаментом протягом року працював
скульптор Олександр Рідний.
«Цей пам’ятник встановлено на
алеї міського саду ім. Шевченка, яка
починається пам’ятником Великому
Кобзареві роботи Манізера, — сказав
на відкритті майстер. — Для мене це
важливий зв’язок. Він збiгається з головною для мене темою — історії України». ■

❙ Фото із сайта www. glavnoe.ua

■ ПИЛЬНУЙ!

■ КРИМІНАЛ

Не допустити бiди

Дурман у
горщику

Кожного року з настанням осінньо-зимового періоду стан протипожежного
захисту в державі значно ускладнюється. В цей період виникає більше половини всіх пожеж від загальної річної кількості, а загибель людей становить
понад 70%.

Щоб зберегти своє життя та життя
близьких вам людей
ПАМ’ЯТАЙТЕ:
— не допускайте використання
для обігріву приміщень несертифікованих та саморобних нагрівальних приладів та газових кухонних
плит:
— в разі використання серійних
нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були встановлені
таким чином, щоб уникнути перекидання, обмежте доступ до них дітей;

— відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і
конструкцій має становити не менше
0,25 м;
— дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем
пічного опалення в будинках;
— не залишайте без нагляду в разі
виходу з приміщень увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
— намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності;
— не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких
вставок у запобіжниках електричного струму;
— тримайте запальнички та сірники поза полем зору дітей та в недосяжних для них місцях. Діти віком від двох
років здатні самостійно їх запалити. Ніколи не заохочуйте та не дозволяйте дітям бавитися сірниками і запальничками та вважати їх іграшками. ■

Наркоділок відкуповувався
трьома тисячами «зелених»
Людмила НІКІТЕНКО
В Умані правоохоронці затримала наркоторговця, який, аби уникнути відповідальності,
запропонував співробітнику СБУ три тисячі доларів. Про це «Україні молодій» повідомили в
управлінні СБУ в Черкаській області. «Коли наркоторговця затримали, то на території його приватної будівлі виявили плантацію коноплі й нарколабораторію», – уточнили правоохоронці.
Спільно з поліцією та прокуратурою представники місцевого управління СБУ вилучили понад
тисячу рослин марихуани, яку дбайливий чоловік
вирощував у горщиках, а ще – насіння та спеціальне обладнання для вирощування наркотичних рослин. За висновками експертів, на чорному ринку
вартість конфіскованої партії «зеленого дурману»
становить понад один мільйон гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3
ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, що тягне за собою
позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна. ■
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■ КОНКУРС

До тріумфу
— без
зупинок
У Тбілісі на дитячому
«Євробаченні-2017»
співатиме 12-річна
Анастасія Багінська
Ірина КИРПА
Урочиста церемонія відкриття
розпочалася у Національній бібліотеці парламенту Грузії з програми грузинського національного балету «Сухішвілі», який не
раз виступав на київській сцені.
Боротися за перемогу в конкурсі
будуть юні таланти з 16 країн світу, а ось Україну на дитячому
«Євробаченні-2017» представить
12-річна Анастасія Багінська з
новою піснею «Не зупиняй!».
— Музику та слова цієї пісні
написала мій викладач iз вокалу
Катерина Комар, — розповіла фіналістка другого сезону «Голос.
Діти» Анастасія Багінська. — А
ось ідею створення цієї пісні їй
запропонувала я, адже саме той
факт, що мій шлях до кожної нової перемоги триває без зупинок,
і є запорукою успіху.
Юна співачка з України також
розповіла, що «зірковою хворобою» поки що не страждає, бо попереду на неї чекає довгий та тернистий шлях до нових звершень.
Для представниці нашої країни
зараз величезну роль вiдiграє підтримка кожного мешканця України та твердий настрій на тріумф
у цьому міжнародному пісенному конкурсі. Новинкою дитячого
«Євробачення-2017» стало те, що
вперше за історію існування конкурсу всі без винятку мешканці
України зможуть віддати свій голос за представницю нашої країни без обмежень.
Раніше правила голосування на дитячому конкурсі були
такі ж, як і на дорослому «Євробаченні», тобто, голосувати можна було за всіх учасників конкурсу, окрім представників своєї країни. Після внесення
змін голосувати стало можливим в онлайн-режимі на сайті —
junioreurovision.tv декілька днів
поспіль. Підсумки глядацького
онлайн-голосування на 50% визначать загальний результат кожного з конкурсантів. Іншу половину свого загального бала учасники отримають від професійного журі.
Фінал дитячого «Євробачення-2017» відбудеться вже 26 листопада. Як зазначила співачка
Джамала — переможниця «Євробачення 2016», це здорово, що перемога в дитячому пісенному конкурсі просто додає ще один бал до
загальної скарбнички завоювань.
Країна-переможниця зможе пишатися своїм конкурсантом, але
за нею не закріплюється автоматично необхідність приймати гостей шоу на наступний рік.
Як відомо, переможницею дитячого «Євробачення 2016» стала
Маріам Мамадашвілі з Грузії. За
всю історію існування міжнародного аналога дорослого пісенного конкурсу ця країна тричі завойовувала перше місце: у 2008-му,
2011-му та 2016 роках. Україні
перемогу в цьому міжнародному
конкурсі в 2012 році здобула юна
співачка Настя Петрик. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017

Роман СЕМЕНУХА,
народний депутат, член фракції «Об’єднання
«Самопоміч»

Через чотири роки після Революції гідності, після початку протестів під Верховною Радою 17 жовтня дискусія щодо
необхідних змін у виборчому законодавстві стала публічною і нарешті розпочалася й у сесійній залі. Цей результат
у першу чергу є досягненням протестувальників. Тож давайте глибше розберемося, за що ж голосував парламент.

■ ПРІОРИТЕТИ

Прощавай, гречко!
Чому нові виборчі правила — це першочергова реформа для України

Списки, покажіть обличчя!
З трьох законопроектів, що передбачали зміну виборчого законодавства, жоден
не зміг набрати у першому читанні необхідних 226 голосів. Найбільшу підтримку отримав проект, що пропонував перехід на виборчу систему з відкритими партійними списками та регіональними округами. Даний проект (реєстраційний номер
1068-2) отримав 169 голосів. Документ,
який був зареєстрований у ВР ще у 2014му (а написаний ще раніше, депутатами
іншого скликання), розглянутий профільним комітетом лише навесні 2017-го і внесений до зали лише завдяки вимогам людей на вулиці, так і лишився проектом.
Причому провалений він був якраз «завдяки» відсутності достатньої підтримки
з боку депутатів найбільших парламентських фракцій. Ось красномовна ілюстрація до цього історичного голосування:
1. Фракція партії «Блок Петра Порошенка»: «за» проголосували 57 депутатів
зі 138
2. Фракція політичної партії «Народний фронт»: «за» проголосували 38 із 81.
Примарний шанс на здійснення реформи у найближчі місяці лишався, адже свого розгляду чекали два проекти виборчих
кодексів.
Перший — 3112, на думку фахівців виборчого права, стимулює підкуп виборців.
Адже він передбачає формування великої
кількості (450) територіальних ви_борчих округів та персоніфікований характер при проведенні передвиборчої агітації. При цьому не містить прямої заборони на використання благодійних фондів
при її проведенні. Практика показує, що
саме такі фонди є відносно легальним способом прямого або опосередкованого підкупу виборців.
Цей небезпечний по суті проект знайшов підтримку 108 народних депутатів.
Голосуючи за альтернативний проект
3112-1, депутати були більш консолідовані, і цей документ неочікувано знайшов
підтримку залу, отримавши 226 голосів.
Проект авторства спікера Андрія Парубія (3112-1) — це глибинний документ
обсягом у 437 сторінок, що, по суті, замінює собою п’ять законів: «Про вибори
Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві
вибори», «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців». Єдиний нюанс. Кодекс Парубія на
99% копіює проект Виборчого кодексу,
зареєстрованого у парламенті ще шостого скликання народним депутатом Юрієм
Ключковським (реєстраційний номер
4234-1 від 23.03.2010 року). Що ж, такі
реалії політичного життя: якщо під законопроектом немає прізвищ представників
влади або провладної коаліції, то вірогідність прийняття такого проекту зводиться до нуля.
Отже, які новації пропонує Кодекс
3112- 1 і чому ухвала цього проекту є першочерговою реформою для України.
Перше. Найголовніше його нововведення — це фундаментальні зміни у частині виборів до Верховної Ради України.
Він передбачає заміну існуючої змішаної системи на пропорційну з відкритими списками та регіональними округами. Така система забезпечує відповідність
політичної конфігурації парламенту реальному рівню підтримки партій. А завдяки відкритим спискам виборці можуть
впливати на черговість проходження депутатів партії до парламенту, що сприяє
оновленню еліт.
Друге. Право висувати кандидатів
закріплюється лише за зареєстрованими партіями, які висуватимуть два типи
списків — для регіональних округів та загальнодержавного виборчого округу.
Третє. Суттєво обмежується вико-

❙ Вибирати владу — не означає купувати кота в мішку.
ристання політичної реклами під час перегонів.
Четверте. Всі партії повинні відкрити
рахунки виборчих фондів у банках у визначений строк, а звіти про надходження
і використання коштів мають оприлюднюватися ЦВК.
П’яте. Виборці можуть голосувати як
за список кандидатів від партії у багатомандатному окрузі, так і за окремого кандидата у цьому списку, що сприятиме
зменшенню рівня внутрішньопартійної
конкуренції.
Запровадження нових виборчих правил дає старт змінам, яких вимагали
люди на Майдані у 2004- му і 2014- му. Це
цивілізаційний вибір, що гарантував би
Україні оновлення політичних еліт, інституційну розбудову партій і зрештою появу у стінах парламенту достатньої кількості фахових і незалежних політиків.
Це, до речі, обіцяв українцям кандидат
у президенти України Петро Порошенко.
Ось цитата з його передвиборчої програми: «Забезпечу повне перезавантаження
влади. Докладу всіх зусиль у рамках своїх
конституційних повноважень, щоб до кін-

за якою — половину складу ВР обирали за
мажоритарною системою відносною більшiстю, а другу — за пропорційною виборчою системою із закритими списками та
голосуванням у єдиному багатомандатному виборчому окрузі.
Немає жодних сумнівів, що в Раді
кожного скликання були і лишаються
порядні мажоритарники, але давайте будемо відвертими: сьогодні мажоритарна
система стала фундаментом руйнації українського парламентаризму і побудови олігархічної системи в Україні. Адже
олігархічна влада неодноразово саме за
рахунок мажоритарників утворювала
більшість у Верховній Раді, хоча за рейтингами програвала тодішній опозиції.
Згадаймо хоча б 2002 рік, коли прокучмівський блок «ЗаЄдУ» програв вибори
опозиції, яку на той момент представляли «Наша Україна» та Блок Юлії Тимошенко, але за рахунок скупівлі мажоритарників створив більшість. Так було і у
2012 році, коли Партія регіонів отримала 187 депутатських мандатів, 109 з яких
були мажоритарниками.
Мажоритарна система має суттєві не-

Підкупи, використання адмінресурсу та інші ганебні явища, що
супроводжують вибори в Україні впродовж багатьох років, мають
піти у небуття.
ця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори суто на пропорційній основі за відкритими списками».
Прописані зміни виборчої системи і в
Коаліційній угоді від 27 листопада 2014
року. «Протягом першого кварталу 2015
року має відбутися «відмова від змішаної
(пропорційно-мажоритарної) виборчої
системи та запровадження пропорційної
виборчої системи виборів до Верховної
Ради України».
Рекомендації щодо запровадження
пропорційної виборчої системи з голосуванням за відкриті партійні списки з регіональними округами містяться в окремих висновках Венеціанської комісії та відображені у резолюціях Парламентської
Асамблеї Ради Європи.

«Мажоритарка» спотворила в Україні
поняття вибору
До цього історичного кроку Україна
прямує непростим шляхом. Адже з 1991
року на загальнодержавних і місцевих виборах у нашій країні використовували різні типи виборчих систем. Зокрема, президентські вибори та вибори до парламенту у
1990 та 1994 роках проводились за мажоритарною виборчою системою абсолютної
більшості. На виборах до Верховної Ради у
1998-му, 2002-му, 2012-му та 2014-му застосовувалась змішана виборча система,

доліки. Це в першу чергу значна втрата
голосів виборців на округах, де більші
шанси на перемогу найчастіше має кандидат із більшими ресурсами та впізнаваністю — переважно представник влади (часто — вже діючий депутат) чи бізнесу. Нерідко саме такий кандидат від
початку перегонів є «прохідним» кандидатом, а тому, віддаючи свій голос за
менш відомого чи біднішого кандидата,
виборці майже не впливають на результат і зрештою втрачають довіру до самої
ідеї вибору. В українських реаліях вказані проблеми поглиблюються шаленим
зловживанням адміністративним ресурсом, підкупом та, зрештою, обранням на
одномандатних округах кандидатів від
великих провладних партій або кандидатів від олігархів.
Саме «мажоритарка» спотворила в
Україні поняття «вибору», асоціюючись
переважно з підкупом у вигляді дитячих
майданчиків, продуктових наборів чи
незначних грошових винагород. В умовах відсутності належної реакції правоохоронців на такі зловживання процес
виборів усе частіше перетворюється на
фарс. Втрачається сама ідея вільного волевиявлення і впливу виборців на процес виборів.
Однак, незважаючи на фундаментальні позитивні зміни, які несуть вибори за

відкритими списками, знайдуться й адвокати діючої змішаної системи.
Як правило, це представники влади
або великого бізнесу, які саме через мажоритарну систему багато років намагаються постійно перебувати при владі.
Один із основних аргументів таких адвокатів — виборче законодавство США,
що передбачає 100% мажоритарну систему. Проте ці адвокати, посилаючись на
досвід Сполучених Штатів, сором’язливо
замовчують, що традиціям виборів у цій
країні понад 200 років і за цей час законодавство щодо виборів майже не змінювалося, на відміну від України, де кожні вибори проходять за новими правилами. По-друге, підкуп на округах у США
майже неможливий, на відміну від України, адже за підкуп або фальсифікації
тамтешні горе-політики швидко потрапляють за ґрати і прощаються з політичною кар’єрою.
Зберегли мажоритарну систему і такі
країни, як Великобританія, Канада,
Франція. Однак, незважаючи на міцні
демократичні традиції і наявність потужних ідеологічних партій, навіть у цих державах точаться дискусії про необхідність
відмови від «мажоритарки». Натомість не
дискутують про її скасування в країнах з
авторитарними режимами, наприклад, у
Білорусі чи африканських державах, де
парламент і партії виконують суто номінальну функцію.

Зменшити можливість маніпуляцій
Немає сумнівів у тому, що підкупи,
використання адмінресурсу та інші ганебні явища, що супроводжують вибори
в Україні протягом багатьох років, мають піти у небуття. Питання в тому, чи
спроможна на ці революційні зміни Верховна Рада восьмого скликання.
До речі, окрім глобальних змін у частині виборів до ВР, проект має і низку інших важливих новацій. Наприклад, визначає положення щодо формування та
діяльності виборчих комісій. Зокрема,
передбачає обов’язок ЦВК утворювати
регіональні представництва та обов’язок
держави здійснити програму навчання
членів виборчих комісій та їх сертифікацію. Окрім цього, він визначає порядок
внесення даних в автоматизовану систему, звірку даних iз протоколами про
підрахунок голосів, право присутності
певних осіб при введенні даних в автоматизовану інформаційно-аналітичну систему (ІАС). Відсутність у законодавстві
норм, які регламентують використання
ІАС, часто призводила до численних помилок, а інколи й до внесення недостовірних відомостей системними адміністраторами.
Утім має проект і деякі недоліки,
які, певно, використають критики виборчої реформи. Зокрема, варто визнати, що кодекс не враховує сучасних реалій у частині децентралізації та виборів
в об’єднаних територіальних громадах.
Адже писали проект, коли діяв iще минулий адміністративно-територіальний устрій. Однак вихід із ситуації є: у перехідних положеннях проекту можна зафіксувати, що розділ про місцеві вибори набуде чинності з 2020 року, і до того часу
напрацювати потрібні зміни в кодекс.
Отже, закон, прийнятий у першому
читанні з мінімально можливими 226 голосами, — принципово важливий. Зрозуміло, що він — не панацея і потребує
деяких змін (наприклад, варто підвищити прохідний бар’єр для партій iз 4% до
5%. Цей крок мінімізує можливість потрапляння у парламент регіональних партій).
Проте в якій редакції він остаточно
дійде до другого читання та коли це станеться — велике питання. Адже зміна
виборчих правил суттєво зменшує можливості олігархічної більшості для маніпуляцій під час виборів. ■
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■ ЗІЗНАННЯ

Рутеній російського духу
У Росії визнали «екстремальне» радіаційне
забруднення на півдні Уралу

❙ «Гражданам» проїзд на завод «Маяк» можна заборонити, а от рутенію — ні.
Ігор ВІТОВИЧ
У селі Аргаяш Челябінської області, розташованому неподалік підприємства з виробництва компонентів
ядерної зброї «Маяк», у період iз 26
вересня по 1 жовтня було зафіксовано «екстремально високе» радіаційне
забруднення ізотопами рутенію (Ru106), що перевищує норму в 986 разів.
Про це йдеться в інформаційному бюлетені, розміщеному вчора на сайті
Росгідромету.
При цьому в аналогічний період
«перевищення сумарної бета-активності в пробах фіксували всі пости»
на Південному Уралі, уточнюють у
російській федеральній службі. Наприкінці вересня продукти розпаду
були виявлені в Республіці Татарстан,
у Волгограді та Ростові-на-Дону. З 29
вересня по 3 жовтня підвищення концентрації рутенію-106 фіксувалося в
атмосфері всіх європейських країн,
«починаючи з Італії і далі на північ
Європи» аж до Франції.
Про те, що в регіоні Південного
Уралу, ймовірно, стався радіоактивний викид Ru-106, німецькі фахівці

з радіаційного захисту повідомили 8
жовтня. Після заяви з ФРН у російській держкорпорації «Росатом»,
якій належить виробниче об’єднання
«Маяк» (один iз найбільших центрів iз переробки радіоактивних матеріалів у Росії, заснований ще 1978
року), заявили, що радіаційна обстановка навколо всіх об’єктів атомної
галузі РФ — «у межах норми».
Незважаючи на заспокійливі заяви росіян, слідом за німцями фахівці
з кількох інших європейських країн,
від Польщі до Франції, підтвердили, що над Європою пройшла радіоактивно забруднена хмара, яка могла виникнути через витік рутенію106 на території Росії або Казахстану.
Це підтвердив Французький інститут ядерної безпеки IRSN із посиланням на результати вимірювань радіоактивного фону, проведені дослідницькими інституціями кількох інших
країн, повідомляв «Рейтер». Прилади
зафіксували в повітрі високий рівень
рутенію-106 — радіонукліду, який утворюється в результаті розпаду атомів
у ядерному реакторі. Рутеній-106 не
виникає природним шляхом.

Виникнення радіоактивної хмари з вмістом цієї радіоактивної речовини не мало негативного впливу на
здоров’я людей і довкілля в Європі,
стверджують французькі дослідники.
Водночас, якби такий інцидент стався
у Франції, це змусило б владу евакуювати людей у радіусі кількох кілометрів від місця викиду, зауважили в
інституті. В IRSN вважають, що інцидент міг трапитися на атомній електростанції або в центрі радіоактивної
медицини в зоні на південь від Уральських гір, тобто на території Росії або
Казахстану. Кореспонденти агенції
«Рейтер» тоді не змогли отримати коментарі ні в російському міністерстві
з надзвичайних ситуацій, ні в посольстві Казахстану в Москві.
Оскільки закордонні фахівці не
мовчали, мусила і Росія визнати «екстремально високий» рівень радіоактивного забруднення на Південному
Уралі. Хоча, ймовірно, за радянською традицією, й хотіла приховати
те, що приховати неможливо. Та й тепер, після вчорашнього повідомлення Росгідромету, міністр громадської
безпеки Челябінської області Євгеній
Савченко назвав «істерією» повідомлення про потужний викид радіації
поблизу Челябінська, повідомляє сайт
74.Ru. Він зазначив, що евакуацію не
проводили, оскільки немає небезпеки.
«Потрібно бути повним відморозком,
щоб приховувати небезпечну інформацію і не вживати заходів для порятунку людей», — бадьоро пояснив чиновник, вдаючи, ніби в Росії зовсім немає
відморозків, а про людей там дуже піклуються.
Також після вчорашнього визнання з проханням надати відомості
про радіаційну обстановку на території Росії звернулося до Росгідромету російське відділення «Грінпіс».
У відповіді фахівці охарактеризували рівень радіаційного забруднення в
стокілометровій зоні навколо підприємства як «високий» і «екстремально високий». У відомстві також підтвердили, що в період з 25 вересня по
6 жовтня «виникли умови для активного перенесення повітряних мас і забруднюючих речовин з території Південного Уралу і південного Сибіру в
район Середземномор’я і потім на північ Європи». «Грінпіс» готує подання
до прокуратури про можливе приховування радіаційної аварії. ■

■ ЗБРОЯ

Нагострили
«Списи» на Тбілісі
Держдеп США схвалив продаж
Грузії протитанкових ракетних
комплексів «Джавелін»
Ігор ВІТОВИЧ
Держдепартамент США схвалив продаж Грузії переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Джавелін» (Javelin — з англійської «Спис» чи «Дротик») вартістю 75 мільйонів доларів. Про це 20 листопада повідомили в прес-службі агентства з оборонного співробітництва і
безпеки міністерства оборони США (DSCA). «Запропонований продаж сприятиме зовнішній політиці і національній
безпеці Сполучених Штатів, поліпшуючи безпеку Грузії.
Система «Джавелін» надасть Грузії ширші можливості для
задоволення своїх вимог національної оборони. Грузія не
зазнає труднощів з освоєнням цієї системи у своїх збройних силах», — йдеться в повідомленні.
Уряд Грузії раніше направив Вашингтону запит про
придбання 410 протитанкових ракет «Джавелін», 72
комплектів прицільно-пускового обладнання Javelin
Command (CLU), десяти навчальних комплексів і 70 боєзарядів до них, нагадує «Німецька хвиля».
Для супроводу угоди до Грузії відрядять представника американської адміністрації і двох співробітників компанії-підрядника Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint
Venture. За оцінками США, поставки «не змінять базовий
військовий баланс сил у регіоні». У прес-службі DSCA, однак, уточнили, що це повідомлення ще не свідчить про ос-

❙ Грузини отримають зброю, на яку так чекають в Україні.
таточне оформлення угоди.
Нагадаємо, що на початку серпня американський телеканал «Ен-Бі-Сі Ньюз» повідомляв, що Пентагон рекомендував Білому дому ухвалити рішення про відправку
високотехнологічних летальних озброєнь, включно з ПТРК FGM-148 Javelin, в Україну.
Колишній верховний головнокомандувач Об’єднаними
збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс висловлював упевненість, що ініціатива виходила
безпосередньо від міністра оборони Джеймса Меттіса. Обсяг коштів на ці цілі не розкривався. За даними телеканала, у випадку з ПТРК «Джавелін» могло йтися про близько 50 млн. доларів. Як бачимо, Грузія випередила Україну в намаганнях отримати від США сучасну летальну
зброю.
Наприкінці минулого тижня в американських ЗМІ
з’явилися повідомлення, що помічники президента США
презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на
суму 47 млн. доларів для відбиття російської агресії. Цей
план передбачає надання Україні, зокрема й переносних
протитанкових комплексів «Джавелін», зазначається на
сайті «Радіо «Свобода». Вартість одного комплексу становить близько 126 тис. доларів за пускову установку і 78
тис. доларів за кожну ракету. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Захистити Біловезьку пущу
Суд Європейського Союзу наказав Польщі негайно
припинити вирубування дерев у Біловезькій Пущі. Судді в Люксембурзі таким чином підтримали своє попереднє рішення, що оскаржив уряд у Варшаві. У випадку
недотримання вироку Європейського суду Польща буде
зобов’язана сплачувати штраф у розмірі щонайменше 100
тис. євро на день. Судді прийняли таке рішення після попереднього слухання обох сторін. Польща та Європейська
комісія місяць тому представили свої аргументи.

У мечеті Нігерії загинуло 50 людей
Щонайменше 50 людей загинули під час вибуху в мечеті в північно-східному місті Нігерії Мубі, повідомляє
поліція. Бомбу підірвав смертник під час богослужіння.
Свідок Абубакар Суле розповів агенції «Франс Пресс»,
що терорист, ймовірно, був одним iз вірян. Відповідальність на себе поки ніхто не взяв. Раніше ісламістське військове угруповання «Боко-Харам» організовувало теракти на півночі Нігерії. Близько 20 тисяч людей загинули за
8 років діяльності «Боко-Харам».

У Польщі порушено справу після Маршу
незалежності
Районна прокуратура у Варшаві відкрила провадження у справі пропагування фашизму або підбурювання до
ненависті під час Маршу незалежності. Демонстрація відбулася 11 листопада у столиці Польщі. Гаслом цьогорічної
ходи було «Ми хочемо Бога». Але на деяких транспарантах
були расистські та неонацистські гасла. Справу суперечливих написів прокоментували представники польської влади,
які засудили расистську, антисемітську та ксенофобську поведінку і звернули увагу, що це були окремі випадки. ■

■ АНТИГЕРОЇ

Ще та
американська
«Сім’я»
Засуджений довічно
американський серійний
убивця Чарльз Менсон помер
у віці 83 років
Олег БОРОВСЬКИЙ
Американський серійний убивця Чарльз Менсон тепер відповідатиме за свої гріхи перед Всевишнім: 83-річний «довічник» помер iз «природних причин» у лікарні округу Керн штату Каліфорнія, повідомили в Департаменті виправних установ і реабілітації Каліфорнії.
Менсона називають одним із найвідоміших злочинців
ХХ століття. За даними слідства, у серпні 1969 року в ЛосАнджелесі, де проживало переважно білошкіре населення, його послідовники вбили щонайменше дев’ятьох осіб,
включно з дружиною режисера Романа Поланськи, акторкою Шарон Тейт. На той час вона була на дев’ятому місяці
вагітності. Тейт і кількох її друзів знайшли мертвими в помешканні акторки 9 серпня 1969 року.
Чарльз Менсон наприкінці 1967 року організував секту убивць «Сім’я». Менсон вірив у майбутню війну рас
в Америці, після чого він міг стати лідером нового суспільного устрою під назвою «Безлад» (Helter Skelter) —
від назви пісні гурту «Бітлз», якою Менсон був одержимий. Він переконав багатьох його послідовників, що він є
реінкарнацією Ісуса Христа, поєднуючи наркотики з вродженою харизмою, що привело до «Сім’ї» переважно молодих дівчат iз багатих родин, які мали конфлікти зі своїми батьками. Жорстокість цієї секти вважається однією з
причин завершення ери хіппі, пише інформагенція «Ассошiейтед пресс». Одна з послідовниць Менсона стала відомою в 1975 році, коли спробувала застрелити президента
США Джеральда Форда. Лідер сам не вбивав, а наказував це робити членам своєї секти. Менсона разом iз чотирма його молодими послідовниками засудили до довічного ув’язнення в 1971 році. Отже, він провів за ґратами
більшу частину свого життя — 46 років. За час відбування пожиттєвого ув’язнення Менсон 12 разів подавав клопотання про дострокове звільнення, однак йому щоразу
відмовляли.
Чарльз Менсон і його «Сім’я» стали об’єктом десятків
документальних фільмів і книг. Тепер над сценарієм про
історію секти працює відомий американський кінорежисер Квентін Тарантіно. За даними часопису «Голлівуд Репортер», Менсона зіграє актор Бред Пітт. На роль загиблої
Шарон Тейт розглядають акторок Марго Роббі або Дженніфер Лоуренс. До цієї зіркової команди також має увійти
актор Семюель Джексон, який знімався в багатьох фільмах Тарантіно. ■
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ЕКОНОМІКА

«Україна є найбільш корумпованою державою в регіоні, що охоплює Центральну, Східну
та Південно-Східну Європу. Корупція та олігархічні структури стримують забезпечення
верховенства права в Україні».
Міжнародний валютний фонд.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Україна лідирує за кількістю
емігрантів у ЄС
Громадяни України лідирують за кількістю отриманих дозволів на проживання у країнах Європейського Союзу в 2016
році. Такі дані Євростату за 2016 рік, передає «Німецька хвиля». В минулому році
українці отримали 588 927 тисяч дозволів.
На другому місці громадяни Сирії — 348
тисяч — і на третьому США — 250 тисяч.
Найбільше дозволів для українців надала
Польща — 87% (понад 512 тисяч). Крім
того, українці лідирують у Чехії, Словаччині, Литві та Естонії.
Зазначається, що найбільше дозволів українці отримали через працевлаштування.
Загалом у 2016 році в ЄС видали
майже 3,5 мільйона нових дозволів на
проживання в ЄС. Це рекордна кількість
починаючи з 2008 року.

Грузія не просила повертати їй
її громадян
Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що її відомство не контактувало з українською стороною щодо депортації восьми своїх громадян. «Наша країна відкрита
для всіх громадян Грузії, і, зрозуміло, якщо
інша держава поверне їх на батьківщину, ця
земля буде відкрита для всіх наших громадян», — заявила Цулукіані. Вона зазначила, що Україна не повідомляла Грузію про
депортацію її восьми співгромадян.
Як відомо, 21 жовтня друга Міхеїла
Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера
партії «Рух нових сил» Георгія Рубашвілі
і Міхеїла Абзіанідзе видворили в Грузію.
15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з
яким посвідку на тимчасове проживання журналіста грузинської телекомпанії
Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі в Україні
скасували. У свою чергу, нардеп Юрій
Дерев’янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт «Київ», щоб видворити за межі країни.
В СБУ згодом заявили, що спільно з
Нацполіцією, Державною міграційною та
прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії, а рішення
ухвалено на підставі відповідних матеріалів
ДМС і НПУ, які свідчать, що «діяльність
іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».

Держава не зацікавлена
у розслідуванні злочинів
проти Майдану
Розслідування злочинів, здійснених
проти учасників Майдану під час Революції
гідності, за чотири роки так і не стало справою державного пріоритету. Про це в ефірі
«Свободи слова» на ICTV заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк. «Робота по розкриттю злочинів — це робота
всієї держави, це не може бути робота одного окремого слідчого підрозділу. І якщо
говорити про той час, коли нами здійснювалось розслідування, то я можу впевнено
на сьогоднішній день сказати, що справи
щодо розслідування злочинів під час протестних акцій не стали справою державного пріоритету, не стали справою державної
ваги», — сказав він.
За словами Горбатюка, зацікавленість
щодо встановлення істини у цих справах
є «лише в слідчих і прокурорів, у родинах
Небесної сотні і потерпілих, а також в адвокатів Небесної сотні». Він додав, що допомоги від інших правоохоронних органів
чи державних чиновників немає. Говорячи про проблематику роботи, Горбатюк
заявив, що бракує допомоги оперативних
підрозділів щодо розкриття злочинів,
вчинених правоохоронцями, підтримки
керівництва Генеральної прокуратури щодо достатнього забезпечення штату слідчих підрозділів, а також існують проблеми розгляду справ у судах. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Міжнародний валютний фонд у найближчі тижні планує продовжити переговори
з українською владою стосовно проекту
державного бюджету України на 2018 рік,
повідомили на початку тижня в МВФ. «Обговорення триватиме протягом наступних
тижнів, щоб забезпечити відповідність в
ухваленому бюджеті показника дефіциту
в 2,5% ВВП, узгодженого в рамках підтримуваної фондом програми економічних реформ України», — зазначили в МВФ за підсумками візиту до Києва місії фонду, який
відбувався з 9 до 17 листопада.

■ ГРОШІ

Дай мільярд!
Чому МВФ не привіз в Україну черговий транш, а лише
зосередився на інспектуванні українського бюджету

А гроші де?...
Підсумовуючи вищезгаданий візит,
слід зазначити, що головна проблема української влади полягає в тому, що у співпраці з МВФ вона, як завжди, метушиться
між табором розумних і красивих. Бути розумним у даному випадку означає виконати взяті на себе зобов’язання, а бути красивим — не зіпсувати остаточно імідж перед виборами і не впасти в очах електорату.
Поєднати і те, і друге доволі проблематично. Хоча уряд Гройсмана й демонструє немислиму еквілібристику, досягти виконання обох завдань поки не вдається. Саме
через це черговий транш МВФ цього року
нам, скоріше за все, не «світить». І місія
Міжнародного валютного фонду, котра
щойно поїхала з України, приїжджала
сюди зовсім не для того, щоб обговорювати це питання.
З 9 по 17 листопада у Києві перебувала так звана «технічна місія» МВФ. Хоча
подібної дефініції в офіційних колах уникають. Але це секрет Полішинеля: група експертів, що прибула під прапорами МВФ,
усього лише вивчала проект Держбюджету
на 2018 рік. І не більше. До перегляду програми фінансування такий візит не має відношення. Хоча в разі позитивного перегляду програми Україна могла б розраховувати на новий транш. Але представник Фонду
в Україні Йоста Люнгман чітко зазначив,
що МВФ визначиться з датою наступної фінансової інвазії не раніше, аніж побачить
для цього «позитивні підстави». Останніх
наразі немає, хоча український уряд посилено створює їх видимість.
Зайве нагадувати, що ключове питання, з якого розходяться погляди уряду та
його кредиторів, це ціна на газ для населення. Україна пообіцяла прив’язати її до
середньорічної вартості палива на європейському ринку — іншими словами, йдеться про формулу «німецький хаб+». Під це
зобов’язання Україна отримала в квітні
транш в 1 мільярд доларів. Але вже у липні уряд зрозумів, що поквапився влізати у
подібну кабалу. Адже виконання урядової постанови №187, яка була погоджена
з МВФ, призведе до здорожчання газу для
населення майже на 19%. Зрозуміло, яке
суспільне обурення викличе подібний стан
речей.
Питання «чим думав уряд, пристаючи
на подібну вимогу», попри всю брутальність подібного формулювання, є дуже доречним. Пояснення міністра Реви щодо
«форс-мажора», в умовах котрого було ухвалено постанову №187, не витримують
жодної критики. Тоді, мовляв, очільники
країни не прорахували усі можливі ризики. Але правда полягає навіть не у відсутності стратегічного мислення. А у тому,
що, як каже Рева, у квітні уряд працював
«в умовах гострої політичної та економічної кризи». Бажання нівелювати наслідки
такої кризи зрозуміти можна, проте ціна
виявилася зависокою. Тепер МВФ зайвий
раз укріпився в думці про Україну як про
вкрай ненадійного партнера. А ситуація,
котра склалася з ціною на газ, є простотаки класичним цугцвангом — коли кожен хід (яким би він не був) здатен лише
погіршити стан речей.
Позиція Фонду в даному питанні, скоріше за все, лишатиметься незмінною. У Вашингтоні наполягатимуть на виконанні
Україною своїх зобов’язань щодо ціни на
газ. Якщо партнерів не вдасться переконати, перед урядом постане невтішна дилема: піднімати ціну або порушувати дух
і букву угоди. І в тому, і в іншому випад-

❙ Кредити МВФ мають чітко визначене призначення: обслуговування зовнішнього боргу.
❙ Без них Україні буде тяжко, адже лише на виплати відсотків iде 5% ВВП.
ку знайдуться ображені, й вибір полягатиме лише в тому, з ким «краще» сваритися — з МВФ чи з власним електоратом.
Третій, тобто проміжний, варіант полягатиме у відтягуванні рішення — як мінімум
до кінця опалювального сезону. Інтуїція
підказує, що Гройсман і його команда підуть саме цим шляхом, хоча це, звичайно,
не є вирішенням проблеми.

Обіцянки-цяцянки
Погано те, що майже аналогічна ситуація має місце й у зв’язку з пенсійною реформою. В чому подібність? Та все ж у тому
бажанні всидіти на двох стільцях. З одного
боку, парламент ухвалив так званий «реформаторський» пенсійний кодекс, де розмір пенсії є жорстко обумовленим страховим стажем. Такий захід дозволив відмовитися від підвищення пенсійного віку,
на чому наполягав МВФ і що могло категорично не сподобатися населенню. Але є
суттєвий нюанс. Були пом’якшені вимоги
щодо стажу для громадян похилого віку,
які наразі не мають достатньої кількості
страхових років. Подібна категорія пенсіонерів отримуватиме виплати на рівні мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Джерела стверджують,
що у наших кредиторів подібна гуманність
за державний кошт уже викликала певні
запитання, проте чи будуть вони мати вирішальне значення, поки що невідомо.
Адже, окрім пенсійної реформи, МВФ
може спитати й про інші речі. Наприклад,
про те, як поживають обіцянки України
здійснити масштабну приватизацію та запустити Антикорупційний суд. І тут уряду знову не буде чим крити. Меморандум з
МВФ передбачав, зокрема, що чинний закон про приватизацію буде змінено, причому дедлайн таких змін добіг кінця іще наприкінці 2016 року. Верховна Рада 9 листопада проголосувала за відповідний законопроект у першому читанні, проте коли
відбудеться ухвалення його в цілому, сказати складно. В кожному разі та велика
приватизація, про яку так багато йдеться вже не перший рік, все має вигляд iще
бiльшого міфу.
Так само, до речі, як і Антикорупційний суд, з котрим також усе непросто. Президент Порошенко, схоже, ніяк не може
визначитися з власним ставленням до даної проблеми — попри те, що відповідна
обіцянка партнерам із МВФ теж мала місце. 8 листопада глава держави підтвер-

див свою відданість ідеї про Антикорупційний суд, хоча кількома місяцями раніше Президент стверджував, що кожен український суд має бути антикорупційним
за своїм покликанням, тобто потреба в окремому органі не є доведеною. Іще Порошенко висував ідею створення антикорупційної палати, а не окремого суду.
Однак iз моменту розгортання під парламентом протестного майдану Президент,
схоже, вкотре змінив точку зору. Тепер він
сам буцімто квапить події і звертається до
спікера Парубія з пропозицією створити
робочу групу для розробки концепції Антикорупційного суду. Цілком очевидним
є бажання влади «забалакати» даний процес, адже, коли йдеться про чергову «робочу групу», стає зрозумілим, що насправді
історія затягнеться на місяці (якщо тільки не на роки). Тим часом вимога МВФ з
цього приводу лишається незмінною — в
Україні має бути створений спеціалізований суд для боротьби з корупцією. При цьому бажано, аби запрацювати він міг уже до
кінця 2018 року.
Уперте небажання парламенту (а отже,
й сил, які мають на нього вплив) вирішити питання своєї ж компетенції, тобто ухвалити необхідні для просування вперед
закони, пояснити доволі складно. Чи походить подібний саботаж від елементарної недалекоглядності (аби не сказати —
дурості), чи й тут задіяні певні механізми
реалізації чиїхось персональних інтересів — невідомо. Швидше за все, місце має
і перший, і другий чинник. Та якщо у питанні ціни на газ зволікання із його вирішенням ще мають під собою певну мотивацію, то у небажанні працювати, яке демонструє і уряд, і парламент, резони знайти неможливо.
Що ж стосується проекту держбюджету, котрий вивчатиме «технічна місія»
МВФ, то й тут існують певні складнощі.
Експерти зауважують, що у Фонді незадоволені тим, як при виконанні бюджету
Україна розпорядилася конфіскованими
в оточення Януковича коштами. Йдеться
про суму в 1,1 мільярд доларів. На переконання МВФ, ці кошти мали піти на покриття дефіциту бюджету, але їх використали на інші потреби. Словом, питань у МВФ
до українського уряду наразі більше, ніж
відповідей. Тож ясність є тільки в одному:
до кінця поточного року наша держава,
швидше за все, не отримає жодних траншів. Доведеться виживати без них. ■
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■ ПИТАННЯ РУБА

Ляшко — Гройсману: Підніміть зарплати людям!
Щоб українці не виїжджали за кордон на заробітки, потрібно підвищувати зарплати та пенсії, вважає Олег Ляшко
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Звертаючись до голови уряду,
лідер Радикальної партії закликав
його підняти з нового року зарплати не до 3700, а до 5000 грн.
«Я часто зустрічаюся з людьми
в регіонах, і головне питання, яке
лунає від них, — як їм вижити на
копійчані зарплати і пенсії, як прогодувати сім’ю та за що полікуватися. Ось що хвилює сьогодні людей,
а значить, і нас, бо ми відстоюємо
в парламенті інтереси українців.
Саме тому 3700 гривень мінімальної зарплати, яку уряд пропонує
на наступний рік, це мало. Така
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В Україну продовжують заходити нові авіакомпанії: переважно
низькоцінового сегменту і попри скепсис численних експертів
та аналітиків ринку. Безвізовий
режим таки дає про себе знати,
і тенденції розширення пропозиції авіаперевізників не заважає навіть суттєве зниження
купівельної спроможності більшості українців. Відтак вже у
наступному році карта дешевих
маршрутів iз вітчизняних летовищ має суттєво збiльшитися.

зарплата не дасть людям нормально жити. Ми вимагаємо, щоб з нового року мінімалка була 5000 гривень», — наголосив лідер Радикальної партії.
Політик додав, що його розмова з Прем’єром щодо підвищення
зарплат українцям тривала до першої ночі. Головний аргумент Ляшка — люди повинні отримувати
стільки, щоб їм не хотілося виїжджати за кордон на заробітки.
«Кращий учитель 2016 року
Віолетта Македон із Берегового на
Закарпатті виїхала на заробітки в
Британію, де працює доглядальницею за 80-річним дідом. Пояснила

це тим, що робота вчителя в Україні є низькооплачуваною, немає
ніякої перспективи. За день отримує таку зарплату, яку вона в Україні отримувала за місяць. І мені
кажуть, що не потрібно піднімати
зарплати?» — обурився Ляшко.
Політик підкреслив, що розвинути економіку країни можна тільки завдяки радикальному
підвищенню доходів українців.
«Із такою політикою, як проводить
нинішня влада, завтра в Україні
не залишиться жодної людини. А
наша політика — це робочі місця і
збільшення зарплат!» — наголосив
Ляшко. ■

■ ВІДКРИТЕ НЕБО

На роботу в Італію

Авіабізнес у стилі «етно»
Компанія «Ернест», як і чимало інших авіаперевізників, відкриває
рейси до України, орієнтуючись на наших трудових мігрантів

Лоукости — категорія
політична
Пасажиропотік столичного
аеропорту «Київ» після запровадження безвізового режиму
зріс на 10—15%. Про це заявив
генеральний директор компанії
«Мастер-Авіа» Олексій Яковець. «У нас з’являються нові
авіалінії, а європейські компанії проявляють інтерес до європейського ринку», — додав
він.
Тенденція, втім, проявляється не лише у столиці.
Позавчора стало відомо, що
угорсько-польський «Віззейр»
з осені 2018 року відкриває новий рейс до України: «Львів—
Лондон». Західноукраїнський
аеропорт таким чином потрапив під розширення маршрутної карти «Віззейру» після того, як лондонське летовище «Лутон» у червні наступного року отримає чотири нові
повітряні судна «Ейрбас А320». Рейси зі Львова до Лондона («Лутон») здійснюватимуть тричі на тиждень.
Як повідомили в компанії,
у 2018 році вони запропонують пасажирам 6,9 млн. посадочних місць на своїх 46 маршрутах у 20 країнах. Із Лутона літаки «Віззейру» стартуватимуть до Ларнаки (Кіпр),
Братислави (Словаччина), Таллінна (Естонія), Тірани (Албанія) та українського Львова.
Топ-менеджмент «Віззейру» доволі високо оцінює перспективи
українського ринку. Так, за останні 10 місяців «візи» досягли
75% зростання пасажиропотоку у порівнянні з минулим роком: послугами компанії скористалися 590 тис. пасажирів.
«На підльоті» ще кілька авіакомпаній. За словами
міністра інфраструктури Володимира Омеляна, сьогодні
ведуться перемовини з трьома
лоукостерами, які готові вийти на український ринок. Причому ці перемовини вже перебувають на фінальній стадії.
«Ми прогнозуємо, що ці ком-

❙ Олег Ляшко добивається, щоб мінімальна зарплата в Україні
❙ була 5000 грн на місяць.

❙ Усміхнений «Ернест» намагатиметься замінити українцям «Віззейр»
❙ на італійському напрямку.
панії прийдуть в Україну у
наступному році», — сказав
міністр. І одразу ж долучив
до чисто комерційної справи
політичний підтекст, заявивши, що всі учасники політичного процесу в Україні взяли
на себе зобов’язання підтримувати прихід лоукостів.
«Одним із трьох» цілком
може виявитися символ мрій
українських мандрівників,
улюбленець минулої і теперішньої влади — ірландський
«Райянейр», який уже допустив фальстарт на українському
ринку. «У нас просто зараз знялося з публічного обговорення
питання «Райянейру», але робота триває, прогрес є, прогрес
хороший. І я вірю в те, що вони
будуть літати в Україну», — зазначив Володимир Омелян.
«Райянейру» замість «Борисполя» і «Жулян» готують
посадкову смугу на летовищі «Гостомель», що на північно-західній околиці Києва. До
самої смуги, яка приймає літаки-важковаговики «Мрію»
і «Руслани», питань немає.
Проте пасажирський термінал там треба буде збудувати з
нуля: раніше це летовище зовсім не було розраховано на пасажирів. За словами директора
авіакомпанії «Авіалінії Антонова» Михайла Харченко, що
базується у «Гостомелі», для
облаштування терміналу необхідно вкласти близько мільярда гривень.
Суттєво розширює часто-

ту польотів естонська «Нордіка», яка сьогодні здійснює
рейси з Таллінна до столичного «Борисполя». Із 26 квітня до
цих польотів вона додає ще три
рейси на тиждень до аеропорту
«Київ».
Ще один цікавий проект
— відкриття в Україні дочірньої компанії турецького лоукостера «Пегасус». Перевізник, який за минулий рік показав доволі відчутні фінансові
збитки, шукає можливості для
порятунку компанії. І одна з
таких можливостей, на їхню
думку, — це нова структура в
Україні, мажоритарними власниками якої будуть українські
інвестори. Передбачається, що
компанія під умовною назвою
«Пегасус-Україна» здійснюватиме як міжнародні, так і внутрішні рейси територією нашої
держави.

Просто у центр Венеції
А тим часом на український ринок зайшов доволі цікавий перевізник — італійський
лоукостер «Ернест». 20 жовтня він здійснив перший рейс за
маршрутом Мілан (Бергамо) —
Львів — Мілан (Бергамо). А на
початку грудня відкриває ще
низку авіарейсів з Італії до двох
вітчизняних летовищ: Львова
та аеропорту «Київ».
Йдеться про рейси Львів —
Неаполь та Львів — Венеція.
Перший, як і маршрут Львів
— Мілан, здійснюватиметься
тричі на тиждень: у вівторок,

п’ятницю та неділю. Другий,
до романтичного міста на воді,
— двічі на тиждень, у п’ятницю
та неділю. Найбільший плюс
рейсу до Венеції для пасажирів
полягає у тому, що літак «Ернеста» приземлятиметься не
у Тревізо, куди літає переважна більшість лоукостів і звідки
до самої Венеції треба їхати автобусом за 12 євро в один бік, а
до летовища «Марко Поло», що
поблизу самої Венеції і звідки
до центру міста можна добратися на вапорето: пасажирськими катерами, що виконують
роль венеційського громадського транспорту.
А 8 грудня «Ернест» розпочинає рейси до аеропорту
«Київ». Наразі планується два
маршрути: Київ — Неаполь та
Київ — Мілан (Бергамо). Рейси
плануються тричі на тиждень:
у неділю, середу та суботу.
Плюс пропозиції «Ернеста»:
розклад, який дозволяє планувати поїздки до Італії на вихідні. Ціна в один бік становить 49
євро без багажу. За одну одиницю багажу доведеться додатково заплатити 8 євро.
Ще один плюс для пасажирів компанії — безкоштовний
чек-ін в аеропорту. Опція онлайн-реєстрації, яка невдовзі
має запрацювати на сайті компанії, буде не більше, ніж додатковою можливістю для пасажирів, а осіб, які забули пройти
цю процедуру, фінансово не каратимуть.
«Ернест» намагається закрити собою нішу, яку мала вже не
існуюча сьогодні компанія «Віззейр—Україна», що здійснювала цілу низку рейсів між Україною та італійськими летовищами за більш ніж прийнятними
цінами. Коли замість української дочки «Віззейру» на ці лінії
прийшла материнська компанія, вона досі не змогла отримати дозволи на виконання цих
рейсів. І якщо «Ернесту» вдасться вкорінитися на них, то «Віззейру», навіть якщо він таки
оформить необхідні документи,
буде непросто конкурувати в українсько-італійському небі.
Утім будь-яка конкуренція,
як відомо, тільки на користь
споживачу послуг. Тобто, пасажиру.

«Ернест» — молода італійська компанія з албанським
корінням, створена за участі
шведських інвесторів минулого року. Але доволі амбіційна.
Сьогодні її парк складається
усього із двох літаків: «Ейрбас»
А-319, який назвали «Фелікс»,
та «Ейрбас» А-320 під іменем
«Лукаш». Але вже до кінця наступного року флот «Ернеста»
має зрости у кілька разів.
Особливості походження
компанії вплинули і на її карту маршрутів. «Ми орієнтуємося на етнічний ринок», — розповів на прес-конференції директор із розвитку авіакомпанії
«Ернест» Шаді Ель Танір. Спочатку було відкрито рейси з десяти італійських аеропортів:
Мілан—Мальпенса, Мілан—
Бергамо, Анкони, Болоньї, Кунео, Флоренції, Неаполя, Пізи,
Венеції та Верони до столиці
Албанії Тірани. Як не приховує топ-менеджмент компанії,
вони орієнтувалися на албанських заробітчан, які працюють
на Апеннінському півострові.
«Надалі ми звернули увагу на Україну. Адже, як відомо, ситуація у вашій країні є
доволі схожою: чимало ваших
співвітчизників працюють та
живуть в Італії, — продовжує
Шаді Ель Танір. — А це означає, що щонайменше двічі на
рік їм треба буде відвідувати
свою батьківщину. І повертатися додому».
Саме етнічним чи, правильніше сказати, мігрантським
чинником і продиктований вибір перших італійських аеропортів, куди літатиме «Ернест» з України: Мілан, велике місто, де на
вулиці постійно чуєш українську мову із галицькою вимовою,
та Неаполь, де кількість наших
співвітчизників є нітрохи не меншою. Венеція у цьому плані слугуватиме насамперед не туристичним напрямком, а ще одним,
додатковим, аеропортом на півночі Італії, відправною точкою
для українських заробітчан,
звідки вони роз’їжджатимуться
до своїх тимчасових домівок у
цій країні.
Наразі задумана ідея, як заявив Шаді Ель Танір, вдається
«ернестівцям» навіть краще,
ніж вони прогнозували раніше. Заповненість літака на лінії
Львів — Бергамо — Львів уже
на перших рейсах становила
близько 80%.
А тому надалі, як прогнозує
керівництво компанії, вони відкриватимуть нові рейси. І цілком можливо, не лише орієнтовані на трудових емігрантів із
нашої держави. ■
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ПРАВО

«Росія намагається «узаконити» своє право на окупацію. Але законів,
які б могли виправдати окупацію, в міжнародному праві не існує. З точки
зору цивілізованого світу, з точки зору законодавства України, Крим так і
залишається українською, а не російською територією».

Віталій Портников
журналіст і політичний коментатор

■ УКРАЇНА І СВІТ

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

За «гавань»
треба відповісти

Злочини режиму: чотири роки
статистики

Українські прокурори ініціюють
міжнародний процес щодо анексії
Криму

Генпрокурор Юрій
Луценко оголосив
про хід розслідування
злочинів режиму
Януковича
Іван ПОВАЛЯЄВ

❙ Прокурор Гюндуз Мамедов обвинувачуватиме Росію в Гаазі.

Уже традиційно, з нагоди чергової
річниці початку Революції гідності,
правоохоронці звітують про те, як
вони розслідують злочини попереднього режиму Віктора Януковича. От
тільки у ці дні в Україні відзначають
уже четверту річницю початку Євромайдану, тоді як боротьба з режимом наразі існує переважно на папері: у непереданих до суду матеріалах
проваджень і в сухій статистиці.

Василь ТАВР
Українська прокуратура готується до міжнародного судового процесу проти так званої влади анексованого Росією Криму за прикладом Нюрнберзького процесу.
«До відповідальності повинні бути притягнуті не
лише виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази», — пояснює цю ініціативу прокурор Автономної
Республіки Крим Гюндуз Мамедов.
Керівництво прокуратури АР Крим (яка тимчасово дислокується у Києві) стверджує, що від часу,
коли у Нюрнберзі засудили злочини нацистів, минуло 72 роки, «проте сьогодні на території окупованого Криму ми майже щодня спостерігаємо факти жорстокого придушення опору наших громадян проти
окупації півострова».
Ледь не буденними для загарбників стали ініційовані ними незаконні затримання та обшуки, примусове переселення корінного населення, витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя,
перешкоджання проведенню релігійних обрядів та
інші порушення прав людини.
Пан Мамедов розповів, що на початку цього року
доручив своїм співробітникам сформувати доказову базу для розгляду фактів, пов’язаних із воєнними злочинами, «а саме злочинами проти людяності,
геноциду, які вчиняють окупанти на території півострова Крим», у Міжнародному кримінальному
суді.
Нині, за його словами, представники прокуратури спільно з неурядовими правозахисними організаціями підготували перше інформаційне повідомлення, яке невдовзі надішлють до Міжнародного кримінального суду. На завершальній стадії перебуває і ще
одне повідомлення, додали у прокуратурі.
«Ми впевнено крокуємо до початку розслідування в Гаазі злочинів, що вчиняються в Криму», — також сказав Гюндуз Мамедов.
Нагадаємо, Росія анексувала Крим весною 2014
року, а Володимир Путін назвав нахабну анексію
«поверненням Криму до рідної гавані». Більшість
країн світу засудили анексію Криму і не визнали півострів російською територією. У підсумку, на Росію
накладено низку міжнародних санкцій. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Євросоюз включив так званого російського «губернатора Севастополя» Дмитра Овсяннікова до списку санкцій, фігурантам
якого заборонений в’їзд на територію Євросоюзу, а також доступ
до банківської системи співтовариства.
Як повідомляє офіційний журнал ЄС, «Овсянніков був обраний «губернатором Севастополя» на виборах 10 вересня 2017
року, організованих Російською Федерацією в незаконно анексованому місті Севастополі».
За даними Брюсселя, саме Овсянніков працював для подальшої інтеграції незаконно анексованого Кримського півострова до
Російської Федерації та відповідає за активну підтримку або здійснення дій чи політики, які підривають територіальну цілісність,
суверенітет і незалежність України.
Заначимо, що Верховна Рада України офіційно оголосила 20
лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.

Отже, найбільше статистичних
даних навів Генпрокурор Юрій Луценко, згідно з ними, за насилля
і вбивства проти мирних демонстрантів про підозру оголошено вже
380 особам. При цьому 238 iз них —
у суді, тоді як уже винесено 49 вироків.
Прозвітувати про те, на якому етапі перебувають провадження
щодо злочинів представників влади колишнього Президента Віктора
Януковича, пан Луценко вирішив у
«Фейсбуцi» , де й опублікував у вівторок, 21 листопада, відповідний
пост.
«Прийняття закону про порядок
заочного слідства дало можливість
завершити справи Януковича та
його найближчого оточення, конфіскувати вкрадені мільярди», —
зазначив Генпрокурор.
Наголошується, що в суді перебувають справи — про державну зраду Віктора Януковича, про сепаратизм Олександра Єфремова, а також
про злочинний наказ на розстріл демонстрантів щодо Януковича, Віталія Захарченка, Олександра Якименка і Володимира Тоцького.
Луценко додав, що завершується

❙ Інфографiка «Статистика».
слідство справи про узурпацію влади: «Оголошено підозру екс-міністру юстиції Лавриновичу. Плануємо
дати оцінку іншим учасникам конституційного перевороту».
Крім того, головною проблемою
керманич ГПУ вважає малу кількість суддів, що призводить до невиправданого затягування процесів.
Напередодні, під час брифінгу,
Луценко повідомив, що Генпрокуратура клопотатиме про те, щоб їй залишили розслідування справ щодо
розстрілів на Майдані, навіть тих,
де фігурують перші особи держави. Адже, згідно з законодавством,
саме 20 листопада ГПУ таки позбулася функцій слідства, тому більшість резонансних проваджень мають бути передані до НАБУ.
За словами Генпрокурора, «це і
справи, де фігурують Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко,
Лазаренко», але він не погоджується з цією нормою закону.
«Усі прекрасно розуміють, що
вивчити справу у декілька сотень томів займе багато місяців і може зашкодити результатам слідства. Сьогодні учасники говорили про звернення до ВР iз тим, щоби скоригувати законодавство у частині злочинів

■ ДО РЕЧІ
Розслідування злочинів, скоєних проти
учасників Майдану під час Революції гідності, за чотири роки так і не стало справою
державного пріоритету. На цьому в ефірі
«Свободи слова» наголосив начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій
Горбатюк.
За його словами, зацікавленість щодо
встановлення істини у цих справах є «лише
в слідчих і прокурорів, у родинах Небесної
сотні й потерпілих, а також в адвокатів Небесної сотні». Пан Горбатюк додав, що допомоги від інших правоохоронних органів
чи державних чиновників немає.
Говорячи про проблематику в роботі,
Сергій Горбатюк заявив, що це, зокрема,
стосується допомоги оперативних підрозділів щодо розкриття злочинів, вчинених
правоохоронцями, підтримки керівництва
Генеральної прокуратури щодо достатнього
забезпечення штату слідчих підрозділів, а
також проблеми розгляду справ у судах.
проти майданівців. Щоб залишити
прокуратурі справи Майдану, навіть
категорії А, ті, які ми почали. Бо
дійсно, передача зараз справи Януковича до НАБУ як мінімум на півроку пригальмує темпи слідства»,
— вважає Луценко. ■

■ НА РЕЙДІ

Водний патруль
Мобільний наряд поліції патрулює
Київське водосховище і річки області
Іван БОЙКО
Роботу водної поліції
Київщини в дії днями продемонстрували правоохоронці. Зокрема, Головне
управління Нацполіції в
Київській області показало один звичайний робочий день водного патруля
і оприлюднило відповідне відео на своїй сторінці
у Facebook.
На території Київського водосховища та прилеглих річках столичного регіону діє патрульний
мобільний наряд. У цілодобовому режимі поліцейські здійснюють пре-

вентивні заходи для виявлення фактів незаконного вилову риби, охорони
публічного порядку, попередження кримінальних та адміністративних
правопорушень», — зазначають правоохоронці.
Так, упродовж минулих вихідних патрульні
Вишгородського відділу
поліції перевірили 16 одиниць плавзасобів і задокументували два правопорушення.
Під час патрулювання
акваторії Київського водосховища, на річці Тетерів, поблизу села Пилява, затримали 46-річ-

❙ Водний патруль дисциплінує рибалок Київщини.
ного жителя Іванківського району, який займався
виловом риби забороненим знаряддям, а саме волосіневою сіткою.
Щодо правопорушника
складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85
(Порушення правил використання об’єктів тваринного світу) КУпАП.
Ви вважали, що патрульні перевіряють водіїв
на алкоголь лише на доро-

гах? Аж ніяк. Водний патруль склав адмінпротокол
щодо 47-річного жителя міста Фастів за ст.130
(керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів, що знижують їх
увагу та швидкість реакції) КУпАП. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС

Солодке до чаю
Україна повністю забезпечена цукром
власного виробництва

Зарплата зросла?..
За даними Державної служби статистики, середня
зарплата в сільському господарстві у вересні 2017 р.
становила 6 209 гривень, що на 32 відсотки більше,
ніж у січні поточного року. Загалом за цей період середня зарплата в сільському господарстві становила 5
585 гривень, що на 47 відсотків більше, ніж минулоріч.
Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві (разом із лісовим та рибним господарством) у
січні-вересні цього року становила 5 863 гривнi (у січні-вересні 2016 року — 4 060).

Залізниця не винна

Олена ЯРОШЕНКО

І собі, і людям
Статистика свідчить, що пальму
першості між найбiльшими покупцями українського цукру в нинішньому маркетинговому році утримують дві «чайні» країни: Шрі-Ланка
та Грузія. Так-так. Вітчизняні господарства-заводчики цукрового буряку не тільки таки видряпалися з
прірви, у яку провалилися разом із
розрізаними на металобрухт цукрозаводами, а й налагодили зруйновані експортні мережі. Звісно, тут
можна жартувати з асоціаціями сімейного бізнесу нинішнього президента, але факт лишається фактом:
галузь, у якій зацікавлено й чимало
господарств, ніяк не пов’язаних із
компанією «Рошен», стабілізувалася і набирає обертів.
За прогнозами експертів, у
2017/2018 маркетинговому році виробництво солодкого продукту очікується в межах двох мільйонів тонн.
Тобто — збережеться на рівні попереднього періоду, незважаючи на несприятливі погодні умови. Враховуючи
внутрішню потребу в 1,49 млн. тонн i
перехідні залишки у 170 тис. тонн, експортний потенціал цукру оцінюється
мінімум 460 тисячами тонн.
Сорок шість цукрових заводів, за
даними Мінагрополітики, завантажено роботою станом на кінець листопада. Якщо врахувати, що нові заводи не лише кількісно, а й за технологічними параметрами перевершують статистику минулих років,
тенденція оптимістична. З початку
нинішнього року вони вже виробили близько 1,5 млн. тонн цукру, що
повністю забезпечує внутрішнє споживання, і продовжують нарощувати виробничі потужності.

Динаміка вітчизняного
цукроваріння
Україна належить до традиційно цукрових держав світу, що зумовлюється сприятливими ґрунтовокліматичними та економічними умовами для розвитку буряківництва
й виробництва цукру. Корінням галузь сягає, принаймні, на двісті років
углиб, — у двадцяті роки XIX століття. Однак її матеріально-технічна
база неодноразово зазнавала значного руйнування, коли навіть саме вирощування цукрових буряків опинялось під питанням. Криза початку
дев’яностих, охопивши всі галузі агропромислового комплексу, особливо відчутно позначилася на цукробуряковому виробництві, призвівши до
глибокого занепаду буряківництва та
руйнування матеріально-ресурсного
потенціалу цукрової промисловості.
Українські цукрозаводи внаслідок
скорочення посівних площ та падіння врожайності хоч і знижували обсяги виробництва цукру, проте якось
трималися на плаву до 1996-го. Саме
того року Росія, що десятиліттями
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була основним споживачем нашого
цукру, ввела проти нього високе ввізне мито: 40 відсотків вартості. Зациклена на сусідську економіку, Україна в результаті не могла заповнювати
навіть невеликі експортні квоти на
цукор. Цукрозаводам гостро забракло обігових коштів, переробка сировини почала провадитися винятково
за давальницькими схемами, без грошей. Площі посівів скоротилися з 1
млн. 605 тисяч гектарів у 1990 році
до 747 тисяч у 2000-му. Врожайність
цукрових буряків, відповідно, знизилася з 276 центнерів iз гектара до
177, а валовий збір зменшився вчетверо. Сьогодні ж у найкреативніших
iз позицій застосування сучасних технологій господарствах Полісся середня урожайність на якісних гібридах
сягає 65 тонн iз гектара.

Рекорд утримали
Сезон 2016/2017 для вітчизняної
цукрової галузі за показниками врожайності став найкращим за останні сім років. За даними аналітичного
відділу асоціації «Укрцукор», показники середньої врожайності сягнули
минулоріч майже 50 тонн iз гектара,
приміром, у той час, як iще у 2010-му
мали вдвічі нижчі: 27,83 тонни з гектара. Крім того, отримали найкращі за роки незалежності показники
цукристості — 17,65 відсотка. За регіонами максимальне накопичення сахарози було відзначено в буряках, вирощених у Житомирській (19,65%),
Вінницькій (18,54%), Тернопільській
(18,20%), Хмельницькій (17,84%),
Львівській (17,72%), Київській
(17,69%), Волинській (17,59%) та
Черкаській (17,26%) областях.
Ще 11 цукрових заводів показали
цукристість, вищу 18 відсотків, а обсяг сировини із низькою цукристістю
(15-16%) був мінімальним. Загалом
за виробничий сезон було прийнято на переробку 13,9 млн. тонн цукрових буряків із цукристістю 17,65
відсотка. Сумарно отримали понад 2
млн. тонн цукру при середньому виході на рівні 14,67 відсотка.
Цьогорічний урожай дозволяє говорити про те, що планку виробництва цукру несприятливим погодним
умовам понизити не вдалося. Тим
паче що спрацював і стимул у вигляді
налагодження експортних потоків: у
минулому маркетинговому періоді
Україна експортувала 770 тис. тонн
цукру. Основними покупцями були
Шрі-Ланка (14%), Грузія (7%), Туреччина (6%), Лівія (6%), М’янма та
Судан (по 5%). Нагадаємо, що квота
на постачання цукру до ЄС обсягом
20,07 тис. тонн була використана повністю ще у лютому 2017 року.
Збирання урожаю цукрових буряків продовжується. За даними Мінагрополітики, вже зібрано 13,5 млн.
тонн з 297 тисяч гектарів (93 відсотки
від прогнозованих 318 тисяч). Поки
що середня урожайність зафіксована
на рівні 454 центнери з гектара. ■

За останні два роки приріст зернових перевезень
на залізниці склав понад 200 відсотків. До такого збільшення не була готова ні держава, ні Укрзалізниця. Як
повідомив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, держава, яка повинна сприяти розвитку
позитивної динаміки на зерновому ринку при збільшенні врожайності та експорту, створила зворотний ефект.
«Не надавши ніякої альтернативи з доставки зерна в
порт, ввели заборону на рух автотранспорту з перевантаженням. Хоча традиційно співвідношення доставки
зерна з регіонів у порт було на користь автотранспорту.
Скільки б не розповідали, що Укрзалізниця стала гірше
працювати, вдумайтеся: приріст не 2, а понад 200(!) відсотків. Звичайно, вони не в змозі з цим упоратися», —
зазначив Горбачов.
У погіршенні ситуації з розподілом вагонів в останні два місяці неправильно звинувачувати автоматизовану систему розподілу вагонів. Негативні тенденції склалися набагато раніше. У складі Укрзалізниці працює 250
тисяч співробітників, при цьому регіональні залізниці
мають різні підходи до роботи і свою клановість, що не

дає центральному апарату ефективно координувати перевезення. «Вагонів на Укрзалізниці стало більше, темпи експорту зменшилися в порівнянні з минулим роком.
Але якщо в минулому році в листопаді щодня вантажили близько 1,7-1,8 тисячі вагонів, то в цьому — 1-1,2 тисячі. Скорочення на 50-60 відсотків спровоковано і саботажем, і недоліком локомотивної тяги. Трапляються ситуації, коли поїзди, завантажені зерном, просто стоять. І
це суттєва проблема», — вважає президент УЗА.
Станом на 1 листопада з початку 2017/18 МР Україна експортувала близько 14 млн. тонн зерна, що на
1 млн. тонн поступається показнику за звітну дату в попередньому сезоні.

Саудити куплять яловичину
Найближчим часом представники компетентного органу з контролю харчових продуктів та лікарських препаратів Королівства Саудівська Аравія відвідають Україну
перед відкриттям свого ринку для української яловичини. Комісія проведе оцінку системи державного контролю виробництва яловичини та проінспектує підприємства, які мають намір експортувати яловичину до КСА.
Підприємства, якi зацікавлені в поставках м’яса яловичини й інших м’ясних продуктів iз неї до КСА та бажають
пройти відповідне інспектування, повинні до 1 грудня
2017 року подати інформацію про заявлені потужності
згідно з відповідними Додатками на адресу Держпродспоживслужби, а також електронні копії на адреси:
olga. shevchenko@vet. gov. ua, olena. kuriata@vet. gov.
ua, andrii. movchan@vet. gov. ua. Наразі Держпродспоживслужба та компетентний орган КСА розпочали процес погодження форми ветеринарного сертифікату на
експорт м’яса яловичини та інших м’ясних продуктів iз
неї з України до Королівства Саудівська Аравія. ■

■ СВЯТО

Аграріїв привітали
День працівників сільського
господарства відзначили, надавши
преференції в бюджеті
Інф. «УМ»
17 листопада в Українському домі з нагоди професійного свята працівників сільськогосподарської галузі та
100-річчя заснування профільного міністерства відбулися урочистості.
Аграрна галузь в Україні
— драйвер національної економіки. АПК — найбільший
у державі експортер (понад
40 відсотків), другий за величиною роботодавець (близько
3 мільйонів робочих місць)
та третя за розміром внеску у
ВВП країни галузь (близько
13 відсотків). Поточні показники українського сільсько-

го господарства є рекордними за всю історію української державності: понад 62
млн. тонн урожаю, половину
з якого експортують, перше
місце у світі за виробництвом
та експортом соняшникової
олії, третє — з експорту кукурудзи, п’яте — за експортом пшениці.
«На цільову підтримку
аграріям у наступному році
ми виділяємо 7,3 млрд. гривень», — повідомив Прем’єрміністр України Володимир
Гройсман як подарунок до
свята. За його словами, сьогодні Україна має всі можливості, аби наситити власний ринок якісною продук-

цією за помірними цінами,
зберегти лідерські експортні
позиції і при цьому поступово переходити від сировинної моделі розвитку економіки до економіки створення
продукту з високою доданою
вартістю. Прем’єр вручив
урядові нагороди працівникам сільського господарства, відзначивши їхній внесок у розвиток українського АПК. «День працівників
сільського господарства —
це нагода сказати «дякую»
представникам професії, а
також відзначити внесок,
який робить АПК у зміцнення економіки держави. Завдяки аграріям забезпечена
продовольча безпека країни,
її стабільність і впевненість
у майбутньому, а українці
споживають якісні продукти», — сказав перший заступник міністра аграрної
політики та продовольства
України Максим Мартинюк,
додавши, що в центрі уваги
держави має бути розвиток
сільських територій та добробут людей, які на них проживають. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на 2018 рік.
Оформити передплату можна у відділеннях
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 00 коп., на квартал —
4 грн. 60 коп., на півроку —
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн.
60 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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■ ГЛАС НАРОДУ

Незнання
минулого шкодить
майбутньому,
або Три помилки української
Незалежності
І. ШІМАНЧУК
Рівне
Новітня Українська держава з’явилася на картах світу зі старим, радянським, комуно-соціалістичним парламентом, чого не сталося в країнах
Східної Європи та Балтії, які утворилися після
розпаду СРСР. Ні масове національно-патріотичне піднесення народу, ні голодування студентів не
змусило керівників демократичного Руху переобрати Верховну Раду. Це була основна їхня помилка в
будівництві нової держави, яка не дала можливості
провести всі необхідні реформи в суспільстві та державі. Через цю помилку Україна досі не може вибратися з радянського болота, як це зробили сусідні
країни Балтії, ставши спадкоємцями своїх попередніх держав, внісши корективи у громадянство.
Керівники демократичного Руху в національно-історичному та політичному аспектах не хотіли
брати на себе управління державою, про що розповідав перший Президент незалежної України Леонід
Кравчук. У результаті до влади прийшов парторг
Кучма, який побудував олігархічну країну.
Другою антидержавною помилкою майже всіх
попередніх президентів було пограбування й знищення армії. Уся історія України свідчить, що без
сильної армії немає держави, і зажерливі сусіди завжди користувались нашою слабкістю, щоб загарбати наші землі. Складається враження, що бiльшiсть
президентiв України ніколи не вчили історію свого
краю, а вся їхня діяльність спрямована лише на самозбагачення.
Третьою нашою бідою є економіка, яка тісно
пов’язана і випливає з перших двох наших помилок. Як із економічно розвиненої країни ми перетворилися на одну з найбідніших у світі? Причиною
цього, вважаю, є олігархічна система. Тільки реформування цієї системи наблизить нас до економічно
розвинених країн. Щоб цього досягти, потрібно змінити правлячу верхівку, яка є антиукраїнською та
антидержавницькою за своєю суттю. Потрібна нова
виборча система, пропорційна, з відкритими виборчими списками, про що, йдучи на вибори, декларували всі партії. Тільки з приходом до влади людей із
державницькими помислами Україна матиме майбутнє. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Мамо, погляньте,
у шибку тріпоче
пташина
Олена ВИШНЕВСЬКА

Я ВАМ ПИШУ...
Дмитро КОВАЛЬЧУК
Львів
Одна з найстрашніших сторінок
історії нашого народу — Голодомор
1932—33 років — не оминула моє
рідне село Ярославка Ружинського району Житомирської області.
Але репетиція Великого Голодомору розпочалася набагато раніше. Ще
в 1926—30-х роках заможних селян
обкладали великими непосильними
податками на сільськогосподарську
і тваринницьку продукцію так, щоб
селяни розорилися. За несплату податків повноважені з району вирішували, хто має бути вивезений до
Сибіру, чиє майно має бути описане й
розграбоване. Розорених, заляканих
селян заганяли у так звані колективні резервації — колгоспи. Сталевий
трос накинули на хрест храму, і незабаром співучі дзвони валялися далеко за селом. Самого священика Івана Муляревича у 1929 р. активісти
села пізньої листопадової пори вивели з хати на смертельну розправу...
Багато односельців також не повернулися до рідної домівки, назавжди
залишились безіменними у снігових
заметах Сибіру.
Ось одна з найтрагічніших доль
роботящої родини, яку вислали в
Сибір. Спочатку депортували чоловіка як куркуля. У хаті залишилась дружина з одинадцятьма
дітьми. В селі молодше покоління
цю жінку по-вуличному називало
бабою Довгаличкою. Активістам
сподобалася хата цієї багатодітної родини, отож невдовзі вигнали
сім’ю на вулицю. Спочатку родина
тулилася по сусідах, але владі вони
мулили очі, тож жінку з дітьми обрали на висилку в Сибір. Коли пароплавом перевозили на місце призначення, то одинадцятеро дітей в
дорозі померли з голоду. Мати по
черзі мертвих своїх дітей викидала
в море, сама дивом зосталася живою.
Десь на початку 60-х повернулася в
рідне село, де їй односельці зліпили
хату з глини. Вона довго себе картала, що залишилась живою. Так із
горя й пішла на той світ.
Упродовж трьох років, розпочинаючи з 1989-го, я почав збирати і
вивчати свідчення своїх старших
односельців, які пережили голод
1932—33 років. На той час, коли
я збирав свідчення про ці страшні події в селі Ярославка, мої односельці були молодшими і при добрій пам’яті. Вони розповідали, що
з голоду вимерла половина села. До
1932 р. у моєму селі проживало понад 1500 мешканців. Односельцям,
які пережили той голод і розповідали мені про нього, на час тих трагічних подій було від п’яти до двадцяти років.
Розпочався голод у Ярославці
1932 р. Із району надійшла вказівка, щоб вирощений урожай до граминки здати державі, а до тих, хто
не здасть, буде застосована «дикта-

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Картала себе, що
залишилась живою»
Зробимо висновки з нашої історії
тура пролетаріату». З району приїхали сталінські виконавці, які разом із сільськими «активістами»
взялися до роботи. У селі їх називали «трясунами», бо ж перетрушували все, що потрапляло до рук. Олена Бондар, Марія Козенюк і Мотря
Артимчук плачучи розповідали, як
бригадири уповноважених великими залізними щупами проколювали кожен метр землі в садибі, стріхи
хат, хлівів, клунь, шукаючи захований хліб. Забирали не лише зерно, а
й картоплю, квасолю, нишпорили
по печах. Як свідчила Ганна Маліцька: вибиваючи з людей зізнання про
залишки хліба, активісти загнали
у велику яму чоловіків. Яму довкруг обклали напівсухим бадиллям
і запалили. Їдкий дим душив людей,
вони кричали, задихаючись.
Хто противився, того жорстоко
били, вивозили і такі більше в село
не поверталися. Коли нічого не знаходили, то з люті (особливо посеред
зими) розвалювали печі, били вікна.
Забирали жорна, тертушки, ступи,
щоб селяни не могли навіть кустарним методом змолоти зерна на борошно. У селі був вітряк — його закрили та опломбували.
Про людоїдство мені розповідала
80-річна Варвара Гнатюк у 2003 р.:
коли троє доведених голодом до божевільного стану жінок заманили до
себе в хату дівчинку, вбили й з’їли її,
то звістка про цей злочин поширилася селом. Приїхали енкаведисти
з району, забрали цих жінок, а коли
виводили з хати, то так били, що
одна з них померла просто на вулиці.
Перелякані цим випадком батьки не
випускали дітей із хати. Коли почався голод, діти ще ходили до школи.
Але через недоїдання опухали, втрачали свідомість на уроках, не мали
сили повертатися додому. Приїжджала підвода і розвозила дітей по хатах. А через деякий час діти зовсім
перестали ходити до школи. Опухлі
від голоду, вони лежали у своїх домівках-домовинах, чекаючи смерті.
Померлих ховали не по-людськи:
мертвих і ще живих скидали в ями.
Ці «братські» могили місяцями не
засипали землею, над селом стояв
важкий сопух. І навіть десятиліття
після Голодомору активісти села не
дозволяли встановлювати хрести на
тих спільних могилах, а якщо десь
і бачили хрест, то знищували його,
щоб замести сліди того страшного,
нечуваного злочину.
За півтора року голодом-ге-

ноцидом було вбито мільйони українців. Деякі країни, як-от Росія
та Ізраїль, не визнали Голодомори
1921—23, 1932—33, 1946—47 рр.
світовим злочином проти української нації, адже представники їхніх титульних націй безпосередньо були причетні до цього злочину
як керівники найвищих ешелонів
влади, так само, як і до концтаборів
ГУЛАГу, Соловків, Сибіру. Чому
ці Голодомори на багатих чорноземах України забрали мільйони життів українців? Чому мовчала Європа й Америка? Хто був прихованим
режисером у винищенні великої
хліборобської європейської нації?
Адже, коли Україна пухла з голоду
в 1932—33 рр., тільки брати-галичани, перші на весь світ, забили тривогу, що потрібно рятувати українців сходу від голодної смерті. Дехто
в наш час хоче, щоб людство забуло
про диявольські дiї, щоб уникнути
суду Божого і людського. Злочини,
які не засуджено, безпам’ятство мають здатність повертатися. Це підтвердила історія багатостраждальної України.
З проголошенням незалежності
України в 1991 р. ми, українці, на
той час і до сьогоднішнього дня готові до кінця боротись за Українську державу. Але кишенькові гетьмани-демократи, які очолили різні
партії, так за всі роки незалежності
і не зробили належних висновків із
трагічного минулого нашого народу, починаючи від часів Богдана
Хмельницького аж до лідерів УНР.
Замість того, щоб об’єднатись і передати булаву соборному гетьману, постійно ворогують між собою.
Боротьба за державність України,
як колись, так і тепер, супроводжується великими зрадами. Наш
народ опинився в обіймах україножерів, олігархів, злочинних елементів. Поки кишенькові гетьмани чубились, основні важелі влади
опинилися в чужинців — агентів
Московії. Промосковські олігархічні та політичні кілери захопили інформаційний простір України, оголосили війну за серця та
розум українців. Саме Майдан —
Революція гідності — врятував Україну від повного загарбання московською ордою. Сьогодні ж наше
завдання — згуртуватися, відкинути всілякі суперечки й образи, не
дати зовнішнім і внутрішнім ворогам здолати нас, адже тільки в єдності — наша сила! ■

«Запали свічу» — акція під такою назвою

Мамо, погляньте, у шибку тріпоче пташина.
Це вже усьоме нам звістку недобру несе.
Тиждень, як татка не стало... Я, нене, спочину...
Рідна, все добре. Ні, їсти не хочу. Не ссе

вже понад десять років

Звір мої соки. Та дивно було б... Де їм взятись?
Легший від вітру тепер я: лиш очі й живіт.
Сили немає із лавки на ноги піднятись.
Хоч би дійти (щоби знали: живий) до воріт...

ми в часи Голодомору.

Там, на дорозі, я певен, таких не злічити:
З крихтами хліба в холодних, мов скельця, очах.
Нащо Ви, нене, впустили у дім ворожбитів?
Чом вже півроку я бачу Вас тільки у снах?

і цьогоріч поминальну

Та не сьогодні... Матусю, яка Ви красива!
Світло у Ваших обіймах — де й дівся мій страх.
Рідна, пробачте, спустошена батьківська нива
Голодом... Нене, куди ж це відносить нас птах?..

українського народу

проводиться в Україні в
дні жалоби за померли-

Запрошуємо всіх
небайдужих запалити

свічу — пам’ять про
цю жахливу трагедію

живе доти, поки ми про
це згадуємо.

МИНУЛЕ І ДУМИ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017

■ ЯК ЦЕ БУЛО

Так вовчо повзли людомори...
Про винищення голодом українців розповідає у «Кривавих землях»
американський дослідник Тимоті Снайдер
Валентина САМЧЕНКО

Четверта субота листопада — національний День пам’яті жертв
голодоморів. Безневинно зморених згадаємо у сім’ях — небагато
тих, чиї родини не зачепило винищення голодом; і на поминальних богослужіннях; о 16.00 запалимо Свічу пам’яті; і понесемо
символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників: дівчинці з колосками біля меморіалу в Києві, матері з дитям у Львові,
кам’яного хреста у Миколаєві, скорботного ангела у Житомирі...
Трагедію українського народу згадають і біля пам’ятного масивного 10-метрового бронзового поля колосків у Вашингтоні у США, і в
Німеччині, Аргентині, Італії, Угорщині, містах Канади і Польщі...
За даними дослідження, проведеного Інститутом демографії та
соціальних досліджень НАНУ спільно з американськими дослідниками, в Україні в 1932—1934 роках від голоду померло понад 4
мільйони людей. Згідно з іншими даними, у цей період загинуло
4,5 мільйона українців: в пікові місяці Голодомору щохвилини в
Україні вмирало 24 особи, щогодини — 1 440, щодоби — 34 560.
«Так вовчо повзли людомори// По наші серця і комори,// По хліб
наш, і жорна, і млин», — написала у вірші «Запалюй свічу, Україно!» Наталія Дзюбенко-Мейс, дружина, помічник, однодумець
і послідовник дослідника Голодомору в Україні Джеймса Мейса
(1952—2004).

Фермери у США ніколи не
голодували
Американський
історик
Тимоті Снайдер у монографії
«Криваві землі. Європа поміж
Гітлером та Сталіним», яка побачила світ у 2010 році і була
перекладена 26 мовами, багато оповідає про злочинне масове винищення людей голодомором в Україні. Перший розділ
книжки, яку в нас видали українською і російською мовами, — «Голод у Радянському
Союзі». І вже у другому абзаці
читаємо: «...1933-й був роком
голоду в радянських містах,
особливо в Українській РСР. У
Харкові, Києві, Сталіно і Дніпропетровську сотні тисяч людей
щоденно стояли у чергах по окраєць хліба».
Тимоті Снайдер для свого дослідження долучає спогади свідків Голодомору й історичні розвідки страшної теми
інших науковців. Перший екскурс в Українську РСР — від
валлійського журналіста Гарета Джоунса, який бачив, як у
Берліні заслуховувалися промовами Гітлера безробітні німці, а в Нью-Йорку у США через
три роки після початку Великої
депресії сотні бідняків чекали,
коли їм видадуть по два бутерброди, пончику, чашці кави і
цигарці. Але Харків — столиця
УРСР — однак вразила: люди о
другій ночі займали чергу у магазин, що відкривався о сьомій
ранку. Звичайного дня у таких
чергах стояло, за підрахунками
американського журналіста, по
40 тисяч людей. І ніяких поблажок вагітним і калікам-ветеранам, навіть якщо доводилося
стояти і два дні.
Гарет Джоунс констатував:
у Німеччині чи США практично ніколи не голодували фермери, навіть у часи Великої депресії — світової економічної
кризи, яка тривала з осені 1929
року і до кінця 30-х років, коли
безробітнним у США був кожен четвертий, а в деяких країнах показник безробіття сягав
33%. Робітники та службовці в
містах мусили продавати яблука або красти їх, — пише про
США Тимоті Снайдер, — але
деінде, в Альтеланді чи в Айові, завжди був фруктовий сад,
зерносховище чи комірчина з
м’ясом. Натомість в Україні у
селян конфісковували усе до ос-

танньої зернинки, і лише дехто
з голодних землеробів добирався до міста, де були продовольчі
картки; і лише одиницям вдавалося вижити, а не спухнути від
голоду поблизу вокзалу чи десь
у парку.

Змучені голодом села —
як ГУЛАГ
Моторошні картини супроводжували іноземців, які зовсім недовго були в Україні 1933
року: поділитися крихтами благали чоловіки і жінки, тримаючи дітей iз худющими тілами і
деформовано великими від голоду головами; у парках, зокрема у Харкові, не раз можна було побачити уже мертву
матір, з холодного соска якої
кволе немовля ще намагається
ввібрати останні краплини життя... І можна уявляти, що було
щодень у різних куточках найбагатшої чорноземами країни,
яку більшовики зробили житницею СРСР.
«Масовий голод 1933 року був результатом першої
сталінської п’ятирічки, яка
тривала у 1928—1932 роках, —
пише Тимоті Снайдер. — У ці
роки Сталін здобув усю повноту партійної влади, почав політику форсованої індустріалізації та колективізації й перетворився на суворого батька
змученого населення країни.
Він зробив з ринкової економіки планову, з селян — рабів, а

❙ Запали Свічу пам’яті про безневинно замучених голодом.
ках» 113 637 українських «кулаків»)...
Масова депортація селян
збіглася з масовим використанням примусової робочої сили у
радянській економіці. І вже у
1931 році спецпоселення і концтабори об’єднали в єдину систему — ГУЛАГ, який у результаті всіх «перетворень і звершень» матиме 476 таборів,
де відбуватимуть покарання
близько 18 млн. осіб (із них до
закінчення терміну відбування покарання померли, за різними даними, від 1,5 млн. до 3
млн. людей).
«Рівень
смертності
у
ГУЛАГу був високим, — читаємо у книжці Тимоті Снайдера, — але не вищий за той,
який спіткає невдовзі українське село. Робітникам на Біломорканалі давали дуже скупу пайку, лише 600 грамів хліба на
день (близько 1300 калорій).

Не раз можна було побачити уже мертву матір,
з холодного соска якої кволе немовля ще
намагається ввібрати останні краплини життя...
Сибір і Казахстан перетворив
на концентраційні табори». Ще
у кінці грудня 1929 року диктатор проголосив, що як клас
треба ліквідувати «куркулів»
— після розвінчування пропагандистських міфів ми знаємо, що цим словом називали
справжніх умілих землеробів,
чию землю і майно конфісковували. А тоді їх малювали на
плакатах або в образі мавпи,
або під колесами трактора —
як символу нового життя; розстрілювали на місці або виселяли в Сибір чи на Урал (лише за
перші чотири місяці 1930 року
насильно вивезли у «телятни-

Але це харчування було краще
за те, яке мали в той час люди
в радянській Україні. Робітники на Біломорканалі мали удвічі, утричі, ушестеро більше,
ніж українські колгоспники в
1932—1933 роках, — ті не отримували взагалі нічого».
Хоча не варто ідеалізувати
радянські концтабори для своїх
же непокірних «граждан». У
«Кривавих землях» знаходимо
й інформацію про те, що коли
голодні ув’язнені труїлися, споживаючи дикі рослини і сміття,
табірне керівництво їх iще й карало за ухиляння від роботи. Від
голоду й супутніх хвороб лише

у 1933 році у таборах ГУЛАГу
померли 67 297 осіб, у спецпоселеннях загинули 241 355 людей. Ще тисячі не витримували
жахів транспортування у віддалені місця.

Спротив був масовим
Є ті, хто закидає жертвам
свідомо зорганізованих спочатку Леніним, а потім Сталіном
голодоморів в Україні: не чинили належного опору. (Це рівнозначно тому, що умисно побитій людині чи навіть убитій
казати: не злочинець — нападник, просто відсіч не отримав).
Але українці від початку затято противилися загарбницьким
діям більшовицько-російських
окупантів, проголосивши Українську Народну Республіку у
1917 році. Пригадаємо, уже у
1919 році більшовики роблять
столицею України проросійський, фактично прикордонний зі
«старшим братом» Харків.
Одним із наслідків більшовицької політики «воєнного комунізму» стало падіння продуктивності праці населення, різке скорочення посівних площ,
зниження обсягу сільськогосподарського виробництва і, як результат, загострення дефіциту
продуктів харчування. Водночас
великі райони Південної України, Поволжя та Північного Кавказу охопила посуха. Розпочався голод 1921—1923 років.
За підрахунками фахівців,
у 1921—1922 рр. хлібний дефіцит степових губерній України
становив майже 25 млн. пудів.
Водночас до РСФРР вивезли...
27 млн. пудів зерна. Наступного року ситуація повторилася.
Окрім того, восени 1922-го, незважаючи на голод, партійно-державне керівництво Союзу зробило перші спроби експорту хліба. Як наслідок, голод на півдні
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тривав аж до серпня 1923 року.
Тому, окрім посухи тих
років, зрима саме умисна причина трагедії: масово конфіскуючи продовольство, Москва фактично вперше апробувала голод як ефективний засіб
придушення антибільшовицького повстанського руху в українських селах, який не вдалося ліквідувати каральними акціями. У 1921—1922 роках вперше було запроваджено
терор голодом. За статистикою, у грудні 1921-го голодували 12% населення України,
уже в січні 1922-го — 20%, а
в травні — 48%, тобто не менше 10 млн. осіб. Тоді ще газети
повідомляли про відчай людей,
які харчувалися сурогатами,
й окремі були доведені внаслідок голодного психозу навіть до
людоїдства. За різними оцінками, жертвами першого більшовицького голодомору стали від
1,5 млн. до 3 млн. українців.
Якщо не вірите, що українці
чинили супротив більшовицькій
владі, — не читали роману «Чорний Ворон» («Залишенець») Василя Шкляра з чисельними документальними вкрапленнями
— про збройну боротьбу українців, повстанців Холодного Яру
на Черкащині у 20-х роках ХХ
століття. І не знаєте про існування документальної книжки осавула Холодноярського полку
Юрія Горліса-Горського «Холодний Яр». Наймогутніші повстанські рухи довелося руйнувати зсередини — провокаціями.
Навіть у 1925 році повстанські
загони були здатні прориватися
через радянсько-польський кордон, як це зробив отаман Гальчевський.
І в 30-х роках діям уже ослаблених селян, які вижили, протидіяла уже зміцніле і ще більш
жорстоке ОГПУ. Це управління,
повідомляє Тимоті Снайдер, зареєструвало у 1930 році майже
мільйон випадків індивідуального супротиву в Україні. Були
так звані «бабські бунти», коли
жінки захоплювали продовольчі комори, або ж силою виганяли iз сіл «продкоманди», а то й
усіх представників більшовицької влади. «Всього за 1932 рік
відбулося понад 5000 великих
і малих повстань. Поновлюють
активність ті отамани, які дивом
дожили до 1932 року — наприклад, на Чернігівщині «ожив»
отаман Кулик, — констатує історик Олеся Ісаюк (Національний музей «Тюрма на Лонцького», Центр досліджень визвольного руху).

Вистояли — ідемо до кращого!
«Для Гітлера і Сталіна Україна виступала не просто джерелом продовольства, — констатує Тимоті Снайдер. — Цей
край відкрив їм можливість
вирватися з гравітації традиційної економіки, врятувати
країну від злиднів та ізоляції і
змінити континент відповідно
до свого бачення. Втілення їхніх програм і влади залежало
від контролю за родючими українськими ґрунтами й мільйонами українських селян. У
1933 році українці мільйонами
помиратимуть від голоду, найбільшого штучного голоду в історії людства. (...) У 1941 році
Гітлер відібрав Україну в Сталіна і спробував реалізувати власний колоніальний проект... (...)
За ті роки, коли Сталін і Гітлер
були при владі, в Україні було
вбито більше людей, ніж будьде у Кривавих землях, в Європі
і навіть у цілому світі».
Ми, живі, маємо пам’ятати
історію і рухатися уперед! ■
Продовження теми — стор. 10
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УКРАЇНА МОЛОДА
XІX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2017»
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»
Костянтин РОДИК

Давно не бачено такої розгнузданої видавничої пропаганди, котрою обліплено обидва
боки книжки Бориса Гуменюка «Блокпост» (К.: Академія,
2016). Один літерат зізнається:
«Це найсильніше з усього, що
читав за останні десять років.
Принаймні за останні десять
років». Ой, леле! Чи то так мало
читав, а чи з пам’яттю проблеми — ніби й не було за цей час
«Чорного ворона», «Музею покинутих секретів», «Хроноса»,
«Часу смертохристів», «Танго
смерті», «Месопотамії»... Вони
— «слабші»? Це не критика —
армрестлінґ якийсь. Інший піарник ступає ще далі: «Маємо видатного письменника. Він один
заступає собою цілу нашу епоху. Писано-переписано множество слів і сторінок. А достатньо
його одного». Геніально просто
— на радість школярам: досить
в укрліті й самого Гуменюка.
Не знаю, як сам автор поставився до такої безсоромності на
палітурці власної книжки, але
персонаж його тексту, напевне,
висловився би про надавачів
ведмежих послуг так: «М’які
на розум». Бо ж коні не винні; «Блокпост» справді вартий
уваги — і читацької, і критичної. У минулорічному рейтинґу
він увійшов до топ-7 у поважній
компанії з новинками від Юрія
Винничука, Тараса Антиповича, Ярослава Мельника, Юрія
Щербака, Мирослава Дочинця.
Ті твори демонстрували подальше — а отже, й прогнозоване —
олімпійське сходження своїх
авторів. А «Блокпост» мало корелював iз попередніми книжками Б.Гуменюка — ні з давнішим романом «Лук’янівка»
(2005), ані зі свіжими «Віршами з війни» (2014; 2015). Це
була не лише авторська, а й загальнолітературна несподіванка.
Насамперед інноваційною є
форма «Блокпоста» — гібридна
й камуфляжна, що ввела в оману і критиків, і видавців. На
авантитулі — спроба визначити
жанр: «Вірші. Новели. Публіцистика». Можна було ще простіше: «Букви. Речення. Абзаци».
Критик О.Коцарев зірвався на фальстарт: «Досить
еклектична збірка» (ЛітАкцент, 18.01.2017). Філолог
Н.Головченко посунула ще далі
в ліс із трьох сосон: «Очевидно, що цю книгу можна віднести до літератури нонфікшн»
(Буквоїд, 25.07.2016). А було би
дослухатися сумнівів самого автора — десь там посередині тексту є: «Що ж я таке пишу?».
Так, усе почалося з психоаналітичного відділення фейсбука: «Больові реакції на болючі
події». Та раптом, «після двадцятиоднорічної паузи, знову
почали писатися вірші». І далі
— «100 чистих днів на війні». Причому Б.Гуменюк називає неканонічну дату її початку: «Найвидатнішим Днем у
новітній історії України стало
19 січня 2014 року, коли українець після багаторічних принижень і знущань підняв камінь і
вдарив свого кривдника в голову».
Схоже, код до «Блокпоста»
слід шукати саме у твердженні
«війна почалася на Майдані».
Бо революція — то ейфорія;
війна ж — ентропія. Ейфорій-

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Окопна правда
Постання української воєнної прози — 4
них текстів завжди подостатку. Їхні відлуння та уламки —
лише компоненти ентропійних
сумішів, котрі ніколи не тримаються купи «збірками» чи
нонфікшн-спостереженнями,
а лише сплавами, злютованими під екстремальним тиском.
Думка кипить у герметичному просторі нерозуміння, де
плавиться все — медіа-вістки,
скалки блогів та принагідні вірші. Шукає виходу. В літературі
цей процес описується як роман. Пригадаймо, бодай, у Василя Слапчука: «Я пишу роман.
Ніби навпомацки шукаю вікно»
(Книга забуття. — К.: Ярославів
Вал, 2013).
Слапчуків роман мало нагадує традиційні абриси жанру —
як і те, що написав Гуменюк. В
обох випадках жанрову мутацію спричинила війна. «Можемо спостерігати, що війна
робить з металом, що війна робить з деревом, і можемо лише
здогадуватись, що війна робить
з людиною», — означує вектор
літрозслідування Б.Гуменюк.
І далі неоднораз повертається
до цього мисленнєвого зашморгу: «Метал плавиться. Бетон
перетирається на порох. Тільки тварини залишаються вірними людям. А що люди? Люди
— стоять». Ядерний реактор
клятого питання «навіщо?» —
непомильна ознака будь-якого
роману. Зазвичай відповідей немає, є лише спроби зорієнтуватися: «На війні можна звикнути до всього. Важко звикнути
до війни... Ви пробували колись
у душі відмитися від війни?».
Ще одна романна ознака —
апеляція до Іншого. Це «вірші — найкоротший шлях до
неба». «Блокпост» же — шлях
до сучасника. Тут навіть поезія, інкорпорована в романне
середовище, мутує: «Поступово мій білий вірш міняється на
лиці // Рядки беруться чорним
від люті». Перший Гуменюків блокпост із перевірки на соціальну групу крові — зіткнення з міліціянтами. Ось з епізоду,
датованого письменником, як
«початок війни» (19.02.2014):
«Роззброюйте їх, відстрілюйте їм кінцівки, паліть КП і автівки мусорські і просувайтеся
далі. Чи ви, бл@дь, знову їдете з
прапорами?».
Тут, щоправда, поки немає
ексклюзиву — ще двадцять
років тому Дмитро Корчинський писав: «Людина в мундирі
— свиня. Стрілянина по ній —
справа дозволена» (Війна в натовпі: наш досвід політичного
насильства. — К.: б/н, 1997). У
ті ж приблизно часи Леонід Кононович визнав пострадянську
міліцію за життєву перепону,
що підлягає знищенню: «Розумієш, цей проклятий світ
влаштовано так, що не вбивати — не можна! Людей вбивати треба, тому що вони й
на голову повилазять, якщо
цього не робити. Але ж не всіх
підряд! А тільки тих, котрі
не дають жити» (Кайдани
для олігарха. –Л.: Кальварія,
2001). І той же Корчинський

надав термінові «мент»
загальносоціоло гічного
значення для вимірювання
рівня людської гуманності;
«примусорьонна потвора»
— вже недолюдина. А вже
тепер жоден, вважай, постмайданний літературний
текст не обходиться без
зачудування цією соціопотворою. Ось, приміром,
веселі персонажі Владислава Івченка з роману
«2014»: «Хочеш на Майдан? Там весело буде!
Коли ще зможемо ментів
пи...дити прямо в столиці!». А Ольга Кашпор
пише, що війна помандрувала на схід слідом за
«Беркутом» (Війна очима ТСН. — К.: Основи,
2105).
Отже, «Блокпост»
— це роман ідей, де сюжетним стрижнем є
ідентифікація за паролем «свій-чужий».
Стовідсоткові «свої»
для Гуменюка виглядають так: «Бандерівці — вони щось більше
за просто українців,
десь так само, як самураї трохи більше за просто японців».
Порівняння з-за трьох морів
ефектне, але необов’язкове.
Ясно, що автор взорує на запорожців. Причому, сказати б, у
«пролетарській» версії Січі; з
вірою, що «вони і Яника спустять в шахту без ліфту, і двітри сотні — більше не треба
— його найближчих дружків. І
Кончу-Заспу спалять, і повернуть селянам їхню землю, металургам — заводи, а шахтарям — відібрані у них шахти».
Кастовий гонор новітніх січовиків — чисте бусідо: «Хіба вас матері народили чоловіками, щоб
ви були вчителями, лікарями,
сантехніками?». До речі, той
самий ідеал панує і в романі Леоніда Кононовича «Чигиринський сотник» — що вийшов водночас із «Блокпостом», — де
запорожцям протиставлені «писарі нікчемні та гречкосії вбогі» (Х.: Ранок; Фабула, 2016).
Історія Запорожжя, не кажучи
вже про Організацію українських націоналістів, — усе ще далека від повного прояснення.
Та хай там як, має рацію Микола Рябчук: «Українці можуть
знаходити в провідниках ОУН
і деякі інші чесноти, крім авторитаризму, подібно до того, як
американці шанують Джорджа
Вашинґтона зовсім не за рабовласництво, а англійці поважають Черчілля зовсім не за те,
що він зрадив усю Східну Європу Сталінові» (Від Малоросії до
України: парадокси запізнілого
націєтворення. — К.: Критика,
2000).
«Чужі» для нинішніх бандерівців (за Гуменюком) — теж
ясно хто. «Чи переможе команда Порошенка, чи команда Коломойського — байдуже... Ці
вибори — не зовсім вибори, це
сепаратний мир... По суті, ми
виторгували собі своє більшменш сите, більш-менш безпеч-

не теперішнє ціною свого майбутнього...
Рано чи пізно українському народу доведеться з усіма ними
розбиратися; рано чи пізно їм
усім доведеться валити з країни». Не мають ілюзій і самі
«люди з телевізора»; один із
«чужих» персонажів зізнається собі: «Коли ви повернетеся
зі сходу, то в кращому разі копнями повиганяєте нас із посад
та крісел, а в гіршому — поставите до стінки... Ми боїмося ваших батальйонів більше за все
путінське шобло. Бо х@ло, навіть якщо нас завоює, ми з ним
якось домовимося, а з вами —
ніяк».
Борис Гуменюк — не простий рефлектор настроїв, він
пройшов окопи. І відбиває насамперед настрої рядових війни: «На Майдані ми перемагали, коли йшли у наступ, і
одразу програвали, коли сідали за стіл переговорів... Може,
хтось пояснить мені різницю
між «днем тиші» і «мовчанням
ягнят»?.. Ніщо так не вбиває
солдатів, як розмови про мир...
Для тих українських чоловіків,
які справді хочуть по-чесному
бити ворога, не залишається
нічого іншого, як плюнути на
накази, плюнути-і-розтерти
на генштаб, послати до дупи
субординацію і маленькими мобільними групами заходити у
ворожий тил, підкрадатися до
місць скупчення, казарм, блокпостів, накривати їх вогнем і
відстрілювати, відстрілювати, відстрілювати».
Неспівпадіння поглядів/
оцінок/висновків/планів генералів та солдатів — річ відома.
І там, і там — своя правда. Та
накази віддають одні, а іншим
лишається мріяти про інакші
накази. Як-от: «Вести повномасштабну партизанську війну на території РФ. Ми висадимо в повітря ваші нафто- і

газогони, пустимо під укіс ваші
локомотиви, потопимо ваші
кораблі... І різати свиней, різати. Бити в зуби тих, хто буде
заважати різати, і копати по
яйцях тих, хто буде патякати
про мир».
Отут ми і потрапляємо на
літексклюзив. Бо коли футуристичні візії диверсійних бойових
дій на російських теренах ми вже спостерігали і в Юрія Щербака, і у
Сергія Постоловського,
— то проблему «цивільного населення» окупованих територій досі
так однозначно не озвучував ніхто. «Після
того, як подивився вчора на отих біженок, які,
проклинаючи Україну,
приперлися до нас шукати порятунку, а їхні чоловіки залишились там
проти нас воювати, то
для мене життя й одного нашого хлопця більше
важить за цілий квартал ось таких... А що,
справді ми далі збираємося жити разом з ними
в одній країні?.. Населення Криму і Донбасу зменшиться наполовину. І
не кажіть потім, що вас
не попереджали». Подібний рівень неполіткоректної чесності пригадується
хіба у автора іншого роману ідей, датованого сивим
1871 роком: «На что вам
был весь этот народ? Надо
было связаться с людишками! Зачем, для чего? Соединять общество? Да разве они
соединятся, помилосердствуйте!» (Ф. Достоевский. Бесы. —
К.: Борисфен, 1994).
І друге, в чому «Блокпост»
не має сучасних літературних
аналогів — тут зафіксовано народження нової людини, людини війни. Поетичним рядком
це звучить так: «Ти — солдат
// Війна — твій хліб // Ти ж не
збираєшся через рік // Орати
землю сіяти хліб // Чи продавати сране ганчір’я // На тому
сраному ринку?». У телефонній
стилістиці ось як: «–Брате, ти
не міг би там у себе на фейсбуці розмістити оголошення? –
В якій рубриці? – «Шукаю роботу». – І якого змісту? – «9000
бійців аеромобільної бригади
шукають роботу за спеціальностями: підривник, снайпер,
мінометник, кулеметник і
так далі. Мир — не пропонувати. Всьо». Можна і щоденниковим розміром: «У попередньому житті ти міг бути
поетом. Чи мав іншу, не придатну ні на що професію. У цьому — став солдатом. Ти став
досконалим. Став буддою. Ти
досягнув мети. Тобі більше ніким бути. Нікуди йти. Ти — не
повернешся». Відтак — «миру
не буде. Це очевидно. Надто
багато людей у цьому поколінні не зможуть простити, не
зможуть забути, не зможуть
отак усе проковтнути».
«Блокпост» — вищою мірою
поетичний текст. Це жорстока
і небезпечна поезія свободи. Не
зважати на появу такої літератури — фатальна помилка керманичів. Бо «кожного дня посилюється відчуття, що скоро
хтось, бл@дь, дограється». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

КУЛЬТУРА
■ ФЕСТ

Шалом,
Києве
«Дні Єрусалима»:
ізраїльське кіно
Інна УСТИЛОВСЬКА
Днями у рамках фестивалю «Дні
Єрусалима в Києві» показали ізраїльські фільми. Проект організовано на честь
50-річчя возз’єднання духовної столиці
Ізраїлю. Киянам і гостям української столиці запропонували для перегляду чотири фільми, що отримали національні
нагороди та демонструвалися на екранах
багатьох кінотеатрів світу.
Стрічка, що відкрила фестиваль, названа «найкращим ізраїльським художнім фільмом» на Міжнародному кінофестивалі у Єрусалимі. «Підмостки» — це драма режисера
Матана Яіра про рамки, які замалі для особистості, та дрібниці, які важливіші за швидкий рух життя. «Запитайте у своїх батьків, чи
живе в них дитина, чи вона вже померла?»
— таку вказівку отримує 17-річний Ашер
від учителя літератури. Його власний батько
вчить рахувати гроші, працювати на виробництві та сварить за сумлінне навчання.
Шкільний вчитель Рамі відкриває в
імпульсивному хлопчині любов до класики, а крізь неї Ашер вчиться розуміти життя і себе. Йому доводиться готуватися до іспитів на будівничих підмостках, пробуючи для себе знайти баланс
матеріального та духовного, бізнесу та
книги, правил та правди.
Драма «Підмостки» — про те, що у
кожному живе відлюдькувата дитина, якій
іноді важко лагодити з цим світом. Хороший учитель ставить учням чимало запитань, без яких жити було б, мабуть, легше.
Наприклад: «Чому дитя, народжене від
любові, бачить свою матір не з батьком?»,
«Чому людина, що вчить любити життя, —
обриває своє?» та «Ким ти мусиш бути: гарним сином чи гарним учнем?»
«Ізраїльське кіно швидко розвивається, — говорить генеральний директор компанії-організатора «Артхаус Трафік» Денис
Іванов. — Зараз з’являються нові стрічки,
нові талановиті режисери, що виводять кінематограф на новий рівень. Тішить, що ці
картини з’явилися на українському майданчику і український глядач теж може їх оцінити». Також до «Днів Єрусалима в Києві» в
Україну привезли фентезійну стрічку «Абулеле» Джонатана Гева, фільм жахів «Єрусалим» Дорона та Йоава Пазів і трилер
«Віфлеєм» Юваля Адлера. Захід відбувся за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні. Покази були безкоштовні за умови попередньої реєстрації.
А ще у рамках «Днів Єрусалима в Києві»
до Національної філармонії завітав «Єрусалимський квартет», провели низку лекцій, семінарів та організували знайомство з ізраїльською кухнею.
Організатори фестивалю пропонують активістам кіноклубів провести фестиваль у своєму місті. «Шалом» — у перекладі «миру вам» — це актуально повсюди. ■
Євдокія ФЕЩЕНКО
У Києв із 26 листопада до 1 грудня проходитиме третій Міжнародний конкурс диригентів імені Стефана Турчака — одного з найвидатніших вітчизняних диригентів ХХ століття.
Конкурс був заснований за ініціативою
нинішнього ректора Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського, доктора мистецтвознавства, професора, народного артиста України, академіка Національної
академії мистецтв України Володимира Рожка. Вперше відбувся у 1994 році, наступний —
до 60-річчя Маестро, у лютому 1998-го.
А за Постановою Кабінету Міністрів України 2005 року конкурс набув статусу міжнародного, з проведенням раз на чотири роки.
Його співзасновниками стали Мінкультури та
Київміськдержадміністрація. Заходи успішно
проходили у 2006-му та 2010 роках.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017
Валентина ОЛІЙНИК
Зовсім нещодавно у місті
Жовква на Львівщині відбулося нагородження переможців
кіно-медіа-фестивалю для молоді «Кіномаршрут», який уже
третій рік поспіль організовує
конкурс фільмів молодих кінематографістів. Оскільки «Кіномаршрут» — передусім мандрівний фестиваль, незабаром
він продовжить свої покази —
як виявилось, самих робіт на
фестиваль надійшло понад 250!
— у Львові, Києві та інших містах країни. А також, майже за
місяць, «Кіномаршрут» окремо
збере і наймолодших своїх учасників, аби провести церемонію
нагородження переможців дитячої програми «Кіно і діти».
Організатори цього ще зовсім
недавно невеличкого молодіжного фесту прагнули розробки і популяризації значущих і гострих
тем в українському суспільстві.
Пояснювали дуже лаконічно.
Мовляв, це треба для того, аби
пожвавити кінопроцес у країні
вже готовим відеопродуктом,
який буде вщерть насичений сучасним новітнім баченням через призму ще юного (читайте
— цнотливого), нічим не заангажованого ока. І якщо тоді, на
самому початку, ці кіноактивісти активно шукали таланти, бо
самі роботи на конкурс надходили відносно мляво, то сьогодні ситуація геть змінилася. Журі
фестивалю практично засипають
доробками. Також зростає зацікавленість і пересічних громадян до відвідування заходів
«Кіномаршруту».
У цілому, для участі у цьогорічному, третьому, кіномедіа-фестивалі «Кіномаршрут» відібрали короткометражні фільми у категоріях: ігрове,
документальне, анімація та експериментальне кіно (відеопоезія, музичне відео, арт-кіно) у
межах 20 хвилин. У дві програми — міжнародну та національну. Причому друга включала
студентські, дебютні та вже професійні фільми (виробництва не
пізніше останніх трьох років і
вперше надіслані на кіно-медіафестиваль «Кіномаршрут»).
Окрім чималої кількості відеоробіт українських авторів, на
конкурс надійшли фільми авторів зі США, Канади, Австралії,
Ірану, Туреччини, Білорусії,
Швейцарії, Італії, Німеччини, Франції, Данії, Аргентини,
Бразилії та інших країн світу.
— Цього року ми вперше
відкрили «Міжнародну програму». А все завдяки учасникам
студії КіТ «На долоні», які взялися субтитрувати фільми українською мовою, — розповідає Олеся Новосад, засновниця
та директор фестивалю, сценарист, режисер, педагог. — Довелося спостерігати, як при
перекладі одні фільми дещо

■ ТАКЕ КІНО

Призма незаангажованого ока
«Кіномаршрут-III»: від молодих — якісно й осмислено

ти журі i нас усiх те, що якість
і кількість студентського кіно
зростає з кожним роком. Це
дає надію на хорошу долю українського кінематографа.
Серед цьогорічних переможців «Кіномаршруту» в міжнародній програмі, яких особливо
хочеться відзначити, є молоді
кінематографісти з Німеччини, Америки, США, Австралії
та Ірану. Всі вони знайомили нашого глядача не лише зі
своєю культурою, а й традиціями, історією та мистецтвом. Не
обійшлося у номінації, звичайно ж, і без вшановування України. Йдеться про перше місце за вже знакову анімаційну
роботу українця Андрія Щербака (режисер та автор сценарію) «Причинна: історія кохання» за твором Тараса Шевченка. Зауважимо, ця робота, з
її надзвичайною глибиною почуттів, з її простотою і водночас
непідкупною реалістичністю у
виспівуванні любові, яка абсолютно нетерпима до насилля і
жорстокості, як наголошують
кінокритики, наразі стає популярною в усьому світі.
У національній програмі
фестивалю, в номінації «Експериментальне кіно», перемогла робота режисера Олександра Бикова «Зсередини». У номінації «Ігрове кіно» заслужене
«золото» забрала робота «Нетерпимість» режисера Володимира Бакума. А от I місце у документальному кіно виборола
робота «Дім» режисерки Анни
Корж. У своїй картині авторка
розповiдає про нелегку для нас
всіх тему сьогодення — пересе-

ленців зі сходу України. Зокрема про те, як вони облаштовувалися на нових місцях.
— Нам дуже потрібно таке
спілкування і обмін досвідом,
адже дуже важливо — ділитися сокровенним, — прокоментував Олександр Биков, режисер, учасник фестивалю. —
Особливо цікаво тут мені було
побачити якомога більше українських фільмів і познайомитися з їх авторами. Я пересвідчився, що кіно в Україні стає
все якіснiшим, осмисленiшим.
І це мене нескінченно радує.
Знаковим для фестивалю є
те, що, крім усього, він також
функціонує як платформа для
дискусій, творчого розвитку та
обміну досвідом професійних кінематографістів і тих, хто лише
шукає свій шлях у кіномистецтві. Окрім робіт, представлених
на фестивалі, в учасників була
можливість познайомитися з
роботою колег-режисерів iще й
поза конкурсом. Зокрема, дізнатися, які перемоги здобувають
їхні фільми на батьківщині, що
найбільше цінується в їхньому
кінематографі тощо.
— Це дуже приємна складова фестивалю — спілкування з учасниками, — зауважує
Олеся Новосад. — Так, наприклад, під час таких розмов ми
неочікувано з великою приємністю дізналися, хоча і без подробиць, що одна турецька кіногрупа вже найближчим часом втілить в Україні заплановані зйомки. Або от iще. Зовсім
несподіваним сюрпризом cтав
момент, коли французькі продюсери попросили... не показувати їхній фільм. Пояснили тим, що, як виявилося вже
тут, ще не відбулася національна прем’єра, а режисер раптом
надіслав цей свій фільм нам. Як
би там не було, гадаю, у всьому
треба бачити позитив. Цей випадок, наприклад, можна «повернути» і таким чином — у нас
уже є перша конкурсна робота на наступний фестиваль, —
сміється пані Олеся.
«Це прекрасний, дуже добре організований фестиваль із
дивовижним вибором фільмів
з усього світу, — вже насамкінець розчулено сказав «УМ»
Едуардо Маттос, учасник фестивалю з Німеччини, лауреат II премії у номінації «Ігрове кіно» за фільм Noturno («На
долоні»). Я мав прекрасну можливість зустріти багатьох кінематографістів, які поділяють
ту ж пристрасть до мистецтва
та кіно, що і я». ■

у Великому залі імені Героя України Василя
Сліпака НМАУ ім. П. І. Чайковського. Закриття і нагородження лауреатів заплановане на 1
грудня в Колонному залі імені М. В. Лисенка
Національної філармонії України.
Усі конкурсні прослуховування і заключний концерт лауреатів проходитимуть за
участi Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України (художній керівник і головний диригент — Володимир Сіренко).
Майстерність конкурсантів оцінюватиме
авторитетне журі, до складу якого входять:
Євген Станкович (голова журі) — композитор, Герой України, народний артист України,
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор, академік НАМУ;
Володимир Рожок (заступник голови журі);
Володимир Сіренко — диригент, народний
артист України, лауреат Національної премії

України імені Тараса Шевченка, професор,
член-кореспондент НАМУ; Павло Длябога
(Швейцарія) — диригент; Катерина Дулова
(Білорусь) — доктор мистецтвознавства, ректор Білоруської державної академії музики;
Нормумін Султанов (Узбекистан) — народний артист Республіки Узбекистан; Мікіца Євтіч (Сербія) — диригент. Відповідальний секретар конкурсу — Анатолій Корисько.
На конкурс було подано 34 заявки. До
участі у змаганні допущено 21 кандидата. У
конкурсі будуть представлені 13 країн світу:
Білорусь, Ізраїль, Іран, Іспанія, Німеччина,
Польща, Румунія, Сербія, Сінгапур, Узбекистан, Україна, Франція, Швейцарія. У ІІ турі залишаться 12, у ІІІ — 5 учасників. Переможці отримають премії: І місце — 5 тис. дол.; ІІ
— 4 тис. дол.; ІІІ — 2 тис. дол.; дипломанти
— по 500 дол. Передбачені також спеціальні
призи.■

❙ Перше місце за вже знакову анімаційну роботу — в українця Андрія
❙ Щербака (режисер та автор сценарію) «Причинна: історія кохання»
❙ за твором Тараса Шевченка.
❙ Фото з архіву організаторів фестивалю.
втрачали зміст, а інші розкривалися по-новому: несподівано з’являвся тонкий гумор, поезія, гра слів, деталі. В цілому,
це унікальний досвід для молодих студійців, які кожен кадр
пропускають крізь себе. Таким
чином заглиблюючись у візуальні образи, вони ще й досліджують культуру інших країн,
особливості світовідчуття інших кінематографістів. Тому,
коли відкрилися імена переможців, ми з подивом і великою приємністю дізналися, що
це переважно молоді режисери,
які взагалі чи не вперше подалися на фестиваль.
— Сьогоднішній фестиваль
«Кіномаршрут» — це вже платформа для спілкування молодих кінематографістів з усього світу, — додає Наталя Уварова, арт-директор фестивалю,
драматург, режисер і педагог.
— Щороку ми стараємося сформувати максимально насичену
конкурсну програму. Також
організовуємо різні майстеркласи та творчі зустрічі. Зокрема, цього року в нас були надзвичайно цікаві майстер-класи з анімації від Олега Педана
та Степана Коваля. З документалістики — від Юрія Зморовича. Акторську майстерню в
нас проводив актор Петро Зузяк. Також практичні корисні
поради «з полів» наші учасники отримали і від фестивальних
дистриб’юторів. Та, мабуть,
найочікуванiшою подією для
багатьох учасників усе ж стала
зустріч iз режисером нового українського фентезі Юрієм Ковальовим. Не може не радува-

■ ВИСОКА НОТА

Чарівна паличка
Нарешті відбудеться музичний конкурс,
який двічі переносили
ІІІ Міжнародний конкурс диригентів
імені С. Турчака мав проводитися з 20 лютого до 1 березня 2014 року. Але з листопада 2013-го центр Києва, де розташована
музакадемія, став епіцентром протидії злочинній владі Януковича. І подальша суспільно-політичнуа ситуація не сприяла тому, щоб
музиканти могли спокійно готуватися до
мистецьких заходів. За рішенням Оргкомі-
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тету конкурс двічі переносили, хоча було подано 56 заявок із 19 країн світу.
Цьогорічний третій Міжнародний конкурс диригентів імені Стефана Турчака відкриється 26 листопада в Національній опері
України виставою «Спляча красуня», диригентом-постановником якої був Стефан Турчак. Три тури відкритих конкурсних прослуховувань проходитимуть 27—30 листопада
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■ РЕЦЕПТИ

Настрій їжею не зіпсуєш
Топ-8 страв, які нагадають про літнє тепло
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Восени ні з того ні з сього настрій може змінюватися, і ми
думаємо, що це — осіння депресія. Найчастіше то буває
просто реакція на похолодання і зменшення світлового
дня, а з цим — і браком певних вітамінів та мікроелементів. Організм це відразу «засікає» і трохи вередує, а відтак
— і ми. Щоб цього не було, лікарі радять ретельно ставитися як до свого режиму дня, так і до харчування.
З харчуванням усе просто: при правильному підході до
цього питання можна і смачно попоїсти, і значно поліпшити свій настрій, здоров’я, зовнішній вигляд. Як відомо,
несмачних продуктів практично не буває, то не всі вміють
їх правильно готувати чи приправляти. Я більш ніж переконана, що з будь-якого овоча можна зробити практично
шедевр, якщо підійти до цього питання з розумінням. А
овочі — якраз ті продукти, які дивним чином відроджують
нас після втоми або ж депресії. Крім овочів, продуктами,
багатими на триптофан і серотонін («в миру» — гормони
щастя), вітаміни Е, В2, В6 і В12, магній та інші елементи,
які нейтралізують наслідки стресів, допомагають вироблятися гормонам радості та всіляко поліпшують нам настрій,
є горіхи, морепродукти, банани, чорний шоколад, крупи,
особливо вівсяна, молочні продукти, особливо кисломолочні, яйця, гриби, житній хліб, спеції. Уявіть, що з цього
всього можна наготувати, щоб було всім щастя!

Курячий бульйон для душі

Скумбрія по-літньому

Багато кому подобається книжка з однойменною
назвою, а багато кому — однойменна страва. А ще багато хто може пригадати,
як дбайливі бабусі і матусі
готували нам насичений золотистий курячий бульйончик (юшечку, суп), наливали його в слоїки і передавали своїм чадам для
зміцнення імунітету, для
здоров’я, для розумової
діяльності. І коли розігріваєш це дбайливо приготовлене диво з кропом, сам
аромат, здається, і лікує,
і поліпшує настрій до всіх
можливих висот.
Приготувати курячий
бульйон насправді нескладно, треба мати курку (домашня — чудово, але магазинна також смакуватиме, швидше готується),
ну і бути готовим вкласти
частинку душі, усе-таки
справжній смак твориться не лише руками, а й душею.
Потрібно курка (якщо
велика — візьміть половину, на 2 літри води треба приблизно 400 г свіжої
курки), морквина, 2 цибулини, корінь петрушки, селери, пастернаку,
два зубці часнику, духмяний перець, лавровий
лист, гвоздика, зелень
кропу, петрушки, сіль —
за смаком.
Курку слід помити і залити холодною водою, додати почищену цибулину і почекати, щоб закипіло. Коли
закипить, зняти піну, накрити кришкою і залишити на повільному вогні до
того часу, поки м’ясо стане
м’яким, а бульйон — золотистим і пахучим. Вийняти
цибулину, покласти почищену нову цибулину і порізане соломкою коріння, посолити. Залишити на цьому
ж — повільному — вогні ще
на 15 хвилин. Потiм додати перець, лавровий лист і,
за бажанням, два суцвіття
гвоздики та проварити ще
10 хвилин на маленькому
вогні. Подавати гарячим,
посипаним подрібненою зеленню петрушки та кропу.

І глибокої осені можна
готувати літні страви, переконана Любов Біріна з Калуша. Вона пропонує дуже
швидкий рецепт приготування риби, на смак — як
якісна консерва. Риба, в даному випадку — скумбрія
— цінний для здоров’я і настрою продукт, отож є сенс
прислухатися до порад уже
знайомої нам кулінарної
майстрині. Скумбрію вона
готує у двох варіантах.
Скумбрія по-літньому готується так (рецепт на одну
велику рибину). Відрізати голову, рибину порізати навскіс товщиною десь
2 см. Тоді кожен шматочок очистити від нутрощів
і промити (так ліпше, після приготування шматки
риби будуть мати цілісний
вигляд).
У широкій каструлі довести до кипіння: вода —
100 мл, оливкова олія — 3
столові ложки, 1,5 столової ложки винного чи яблучного оцту (6%), 3 горошинки духмяного перцю, лавровий листок, сіль
— чайна ложка (без верху), цукор — чайна ложка (без верху). Помістити
в один шар порізану рибу,
довести до кипіння, 4 хвилини вона має кипіти на
одному боці. Перевернути
на інший — ще 4 хвилини.
Вогонь вимкнути, зверху
викласти давлений часник
(1 зубок) і кріп різаний. Закрити кришкою, залишити мінімум на 2 години,
можна й на ніч.
Варіант із цибулею:
Цибулиння від 5-6 цибулин залити 250 г води,
довести до кипіння, проварити хвилин 10. Процідити, взяти до риби 100 мл замість простої води.
І не слід забувати про
рибні котлетки, бо інколи
навіть слово «котлетки»
викликає умиротворення
на обличчі. З риби їх також
можна приготувати надзвичайно смачно. Прислухайтеся для цього до порад
чернівчанки Галини Курко — у неї навіть опис процесу приготування звучить

❙ Скумбрія.
❙ Фото Люби БІРІНОЇ.

❙ Сирний кекс.
❙ Фото Ірини КУЗЬМІНСЬКОЇ.
❙ Настрій підбадьорюйте на кухні.
смачно. Рибні котлетки готуються трішки інакше, ніж
м’ясні. Рибу хек (десь 500600 г) перемолоти, додати
потушковану на маслі цибулю (багатенько), можна
додати замочену м’якушку
булочки (а краще — домашнього білого хліба),
потiм — 2 жовтки, круто
збиті білки , сіль , перець,
трішки хмелі-сунелі, перчику чорного, можна мускатного горіха на кінчику
ножа, якщо любите. Фарш
має постояти десь iз годину
в холодильнику. На сковорідці нагріти олію, руки
вмочати в холодну воду та
смажити. Нехай смакує
вам! — бажає пані Галина.

Чарівна броколі
Так, ця пухнаста квітка з капусти таки справді
чудодійна, бо в ній дуже багато і вітамінів, і мікроелементів. Навіть не думала,
що в ній є так багато, приміром, кальцію, а виявляється — є! А ще пригадуються різноманітні сайти з дієтичними стравами і
порадами дієтологів, де на
першому плані зображені
суцвіття броколі. Її можна споживати як у сирому
(небагато), так і в квашеному, вареному, запеченому вигляді. Готується вона
швидко і дуже любить різноманітні спеції та запашні олії на будь-який вибір.
А ще — гриби, сметану,
вершки. А якщо поєднати
броколі з грибами у хитросплетінні спецій і молочних продуктів, вийде такий чудовий жульєн, що не
те що про депресію можна
забути, а взагалі про існування цього слова.
Потрібно буде по 300
г броколі та свіжих грибів (або 80 г сушених), 3
столові ложки борошна,
3 зубці часнику. Для соусу: 2 цибулини, столова
ложка борошна, 30 г мас-

ла, 400 мл сметани (чи вершків), 150 г твердого сиру,
дрібка мускатного горіха,
сіль, перець, зелень — за
смаком.
Гриби помити, відварити, відкинути на друшляк
(відвар не виливайте, знадобиться), порізати. Броколі порізати на суцвіття
і вкинути на 2 хвилини в
підсолений окріп. Цибулю з часником подрібнити
і злегка обсмажити на олії
(я додала ще терту морквину і, гадаю, це ще більше поліпшило смак страви — з’явилася приємна
солодка нотка), покласти
на пательню і гриби з броколі, додати трошки грибного відвару і потримати
на вогні хвилин 10.
Окремо на вершковому маслі обсмажити подрібнену цибулину, додати борошно й обсмажити
до зарум’янення, всипати
мускатний горіх.
У формочки для жульєна розкласти гриби з броколі, посипати тертим сиром, залити соусом і поставити в духовку на 5
хвилин. Готову страву посипати подрібненою зеленню.

А я до вас із
солоденьким!
Як це приємно, коли
хтось iз такими словами
приходить у гості! Якщо
гості не приходять, тоді
— що поробиш — печу я
і кличу гостей. Це — найкращі ліки від будь-якого
перенапруження, втоми,
стресу і депресії. І для цього зовсім необов’язково випікати триповерхові торти
з можливими і неможливими прикрасами — залиште це для ювілеїв. Хорошій компанії достатньо з
любов’ю спеченого простенького сирника, збитого чи відкритого яблучного пирога, який також пе-

четься за хвилини, вівсяного печива із горіхами і
сухофруктами, яке може
спектися, поки готується
чай, какао з банановими
кексами, які також — збити і в духовку. Все це містить у собі інгредієнти, наведені вище, тобто ті, які
додають настрою.
Ірина Кузьмінська з
міста Ківерці пропонує
дуже легкий у приготуванні і дуже смачний сирний кекс. «Діти їдять з задоволенням, адже сиру там
майже не відчувається»
— каже вона.
Потрібно: 250 г сиру, 3
яйця, 2 ст. ложки сметани
(якщо сир сухий, бажано
додати ще ложку сметани), 2 ст. ложки вершкового масла або маргарину
(розтопленого), 1,5 склянки борошна, склянка цукру, чайна ложка розпушувача, сіль (дрібка).
Сир (перетираю на
тертці чи ситі або збиваю
блендером) перемішати
із яйцями, додати сметану, масло, цукор, ще раз
перемішати. Потім додати борошно, сіль, змішані
з розпушувачем. Тісто досить густе.
Викласти в форму и запекти при температурі 180
градусів приблизно годину (залежить від духовки), перевіряю на сухий
сірник.
Можна в тісто додати
родзинки, терту цедру лимона, ванілін, усе, що подобається.

Банани і мигдаль
Бувають же поєднання — навіть слова, здається, гарно поєднуються. А
що вже говорити про інгредієнти! У кексах це особливо виразно відчувається. Щодо кексів, то ми хоч і
пишемо про них часто, але
вони настільки різні і багатокомпонентні, що пекти
— не перепекти, і щоразу
вони будуть різні. Кекси —
дуже смачні і корисні пун-

дики, тому що у них можна помістити максимум
корисного: яйця, горіхи,
фрукти, овочі, кефір, сир,
сухофрукти. Борошно для
них підходить як і вівсяне,
так і житнє, інше улюблене — кукурудзяне, гречане, пшеничне, можна брати частинами, додавати
висівки. Кінцевий варіант
— пухкі духмяні смаколики — смакуватимуть і
до сніданку, і до вечері, і
як перекус та будуть чудовим джерелом настрою і
натхнення.
Отож для бананово-мигдальних мафінів потрібно:
1,5 склянки борошна (чи
суміші борошна різних
сортів), 2 яйця, 2 банани,
3 столові ложки мигдальних горіхів (підсушити і
подрібнити заздалегідь),
чайна ложка кориці, пакетик порошку для випічки,
дрібка солі, 4 столові ложки олії (яку виберете), 100
г йогурту чи кефіру.
Банан почистити, все
скласти в міксер і збити.
Викласти в формочки і запікати півгодини при температурі 180 градусів.
І не забувайте про какао! На півлітра молока треба по столовій ложці порошку какао і цукру
(ваніль, кориця — за бажанням). Молоко довести до кипіння і всипати какао-порошок та цукор, добре вимішати. Коли ще раз
закипить (на деяких упаковках какао пишеться,
що доводити до кипіння не
потрібно, напевне, порошок уже в стані готовності
до вживання), зняти з вогню, накрити кришкою на
кілька хвилин, щоб настоялося. Розлити по чашках
і обов’язково прикрасити.
Це може бути шоколад,
маршмеллоу, зефір, паличка кориці. Ну справжня тобі солодка казка!
Додавайте
настрою
стравами, приготовленими
з любов’ю. І ніяка депресія
вас не злякає.■
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СПОРТ
Дмитро Підручний
український біатлоніст
Григорій ХАТА
Попри те, що без чемпіонської інтриги цінність будь-яких
спортивних змагань зазнає відчутних іміджевих втрат, штучно підвищити інтерес до «золотих» перегонів також не можна.
Понад десять років у харківського «Локомотива» не було рівних
на внутрішній арені. Утім, коли
зовнішні обставини дещо урівняли в силах претендентів на найвищі місця в чоловічій волейбольній суперлізі, цікавішого в
чемпіонаті стало значно більше.
І хоча минулий сезон знову
завершився перемогою «залізничників», які виграли 17-й за
ліком чемпіонський титул, відчутне скорочення фінансових
вливань перед стартом національної першості позбавило їх
тотальної переваги над суперниками, змусивши харківських волейболістів добряче попрацювати задля виграшу чергового золотого комплекту.
Нинішній волейбольний сезон у елітному дивізіоні розпочався з повторення «золотого»
протистояння попереднього
ЧУ. Змагаючись за Суперкубок
країни, як і в квітні 2017-го,
«Локомотив» знову виявився
сильнішим за львівський «Барком-Кажани». Утім так само
жваво розпочати чемпіонат України й захопити в ньому від самого старту одноосібне лідерство підопічним Володимира
Зябліцева не вдалося.
У другому турі (поєдинки проходять за спареною системою) нагодою «насолити»
своїм кривдникам скористалися львів’яни, котрі на «тайбрейку» виграли у чинного
чемпіона один із двох гостьових поєдинків. Зазнали «залізничники» очкових втрат і в наступному турі, коли в гостях
поділилися часткою очок iз місцевою «МХП-Вінниця», натужно вигравши перший поєдинок
«спарки» з рахунком, — 3:2.

«На Олімпіаді-2018 для чоловічої збірної України естафетна гонка буде
пріоритетом, адже тут ми маємо найбільше шансів на хороший результат».

■ ВОЛЕЙБОЛ

■ ТАБЛО

Тестуючи конкурентів
У найсильнішій волейбольній першості країни більше не
залишилося «не битих» колективів

❙ Двічі перегравши хмельницький «Новатор», харківський «Локомотив» потіснив опонента на чолі турнірної
❙ таблиці суперліги.
❙ Фото з сайта loko.in.ua.
Відтак після трьох турів —
шести зіграних матчів — статус одноосібного лідера з максимальною кількістю здобутих
залікових балів належав хмельницькому «Новатору».
Із ним — тобто зі статусом лідера — минулих вихідних підопічні Романа Ковальчука і завітали до Харкова, аби в протистоянні з чемпіоном перевірити свої
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високі амбіції. Зрештою, максимум, на який спромоглися
хмельничани в двох матчах, —
це один виграний сет. Залишивши Харків на щиті, «новатори»
одним махом втратили в турнірній таблиці дві позиції, пропустивши поперед себе, окрім «залізничників», іще й «кажанів».
Львівські волейболісти —
без п’яти хвилин переможці по-

переднього розіграшу ЧУ, здобувши в минулому сезоні неабиякої цінності й такого ж ступеня
гіркоти досвід, намагатимуться
потіснити «Локомотив» iз давно насидженої чільної позиції.
Щоправда, напруженість боротьби та щільність результатів,
які на старті нової першості демонструють учасники суперліги,
не обіцяють «Кажанам» — пере-

Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. 4-й тур. «Дніпро» —
«Юридична академія» — 1:3 і 2:3.
«Локомотив» — «Новатор» — 3:0 і
3:1. «Серце Поділля» — «Буревісник» — 3:0 і 3:0. «Барком-Кажани»
— «МХП-Вінниця» — 3:0 і 2:3.
Турнірне становище: «Локомотив» — 21, «Барком-Кажани», «Новатор» — 18, «МХП-Вінниця» — 15,
«Серце Поділля» — 12, «Юридична
академія» — 11, «Дніпро» — 1, «Буревісник» — 0.
можцям регулярного сезону ЧУ2016/2017 — повторення старого сценарію. Водночас і латвійський наставник львівського
клубу Угіс Крастіньш, і його підопічні тепер добре знають, що
хороший початок — це, загалом,
лише половина справи. Тож не
факт, що наразі, пам’ятаючи
невдалу кінцівку попереднього
сезону, «Барком-Кажани» демонструє в ЧУ свою максимальну потужність. А от «Локомотив», думається, у порівнянні
з попереднім розіграшем дещо
збавить хід, адже втрата одного
з ключових своїх виконавців —
молодого й талановитого догравальника Олега Плотницького,
котрий переходить до італійської «Монци», не може в майбутньому не відбитися на грі «залізничників». При цьому помірну
амбіційність харківського колективу виказує й їхня участь
у скромному, третьому за рейтингом, єврокубковому турнірі
— Кубку Виклику, хоча є в українського чемпіона право й на
більш представницькі змагання, що мають назву Кубка Європейської конфедерації волейболу. Водночас для віце-чемпіона країни зі Львова єврокубковий сезон розпочинається саме
з Кубка ЄКВ — 22 листопада
удома «Кажани» зіграють перший поєдинок 1/32 фіналу проти «Маккабі» з Тель-Авіва. ■

■ БІАТЛОН

Вихід на повторне коло
Естафета стане пріоритетною дисципліною
для українських біатлоністів на олімпійський сезон
Григорій ХАТА
Підбиваючи підсумки 2017-го року,
президент Національного олімпійського
комітету України Сергій Бубка детально
звітував про фінансову сторону діяльності
підпорядкованого йому господарства. За
словами головного «олімпійця» країни,
найбільшу підтримку від НОК — а це 5,3
млн. гривень — у цей період отримала національна Федерація біатлону. Загалом,
не дивно, адже за кілька місяців стартує
зимова Олімпіада, а українська біатлонна
збірна — головна й, по суті, єдина медальна надія нашої держави на Іграх у Пхенчхані-2018.
В останні роки вітчизняні «стріляючі лижники» найбільше скаржилися на
застарілу зброю, котра вже давно вичерпала свій ресурс. Перед Іграми в Південній Кореї лідерам української збірної нарешті оновили зброярський парк, тож перед стартом олімпійського сезону вони активно займалися пристрілкою.
Завершальний етап підготовки вітчизняні біатлоністи під орудою Юрая Санітри другий рік поспіль проводили в канадському Кенморі, натомість жіноча частина команди свої контрольні старти прове-

ла в норвезькому Шушені.
Варто нагадати, що на попередніх
«білих» Іграх, що в 2014 році проходили в Сочі, жіноча біатлонна збірна виграла «золото», котре стало єдиною медаллю українських олімпійців на тих — затьмарених згодом допінговим скандалом
— змаганнях.
Попри те, що на тренерському містку
жіночої команди відбулися значні зміни
й до її управління вперше в історії вітчизняного біатлону залучили іноземця, в розпорядженні словенця Уроша Велепця на
Олімпіаду-2018 будуть добре знайомі загартовані сочинськими баталіями кадри.
Очевидно, і в Пхенчхані тренерський
штаб «синьо-жовтих» зробить ставку на
естафетних перегонах. При цьому для
формування гоночного квартету Велепець матиме широкий вибір, адже за місце
в «основі» з олімпійськими чемпіонками
— сестрами Семеренко, Оленою Підгрушною та Юлією Джимою — боротимуться
Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина, котрі в останні роки демонструють неабиякий прогрес.
Із появою біля керма нашої чоловічої
збірної словака Санітри про реальність
олімпійської медалі заговорили й у кон-

❙ Анастасія Меркушина — одна з нових зірочок українського жіночого біатлону.
❙ Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
тексті українських біатлоністів.
Капітан «синьо-жовтих» Дмитро Підручний не приховує, що саме естафета буде
пріоритетом для чоловічої збірної в Пхенчхані: «У цій гонці ми маємо найбільше
шансів показати хороший результат».
Розпочнеться біатлонний сезон 26
листопада з етапу Кубка світу у шведському Естерсунді. Вітчизняні біатлоністи
попереджають, що високий результатів
на його старті очікувати не варто. Утім,
вирушаючи до Швеції в максимально
бойовому складі, українські спортсмени

все ж матимуть потенціал, аби, бодай у
спринті чи змішаній естафеті, потішити
своїх уболівальників приємними здобутками. ■

■ ХРОНІКА
Теніс
Переможцем Підсумкового турніру року АТР,
перегравши у фіналі бельгійця Давида Гоффена —
7:5, 4:6, 6:3, став його дебютант — болгарин Григор
Димітров.

Читайте
в наступному
номері:
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Історія й особистість
Як Мінкультури шукає приводів... винести догану гендиректору активного проукраїнського музею

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 22 ЛИСТОПАДА 2017

■ ШОУ РОКУ

Янгольські
секрети
Традиційне шоу бренду
Victoria’s Secret у Шанхаї
не обійшлося без скандалів
Якщо у кінематографі головною подією
року традиційно вважають вручення «Оскара», то у модному світі однією з найочікуваніших подій є демонстрація нової колекції бренду жіночої нижньої білизни Victoria’s
Secret, яке завжди перетворюється на яскраве шоу. Цього року воно проходило у китайському місті Шанхай на подіумі арени
Mercedez-Benz, який став найдовшим за 22річну історію шоу. Для 55 моделей із 20 країн
світу прилетіла ціла армія — 27 стилістів та
32 візажисти.
А подивитися справді було на що. Моделі продемонстрували 88 образів і 38 пар
крил (за ці крила, які є обов’язковим елементом шоу, моделей бренду і прозвали янголами Victoria’s Secret) у шести тематичних відділеннях шоу. Але найочікуванішим став вихід
27-річної моделі із Бразилії Лаїс Рібейро,
якій довірили почесну місію продемонструвати найдорожчий образ шоу — Fantasy Bra.
Цього року він був досить «скромним» і коштував лише два мільйони доларів (попередні образи були і за 3, і за 10 мільйонів). Бюстгальтер Fantasy Bra дизайнери прикрасили
діамантами, жовтими сапфірами та блакитНата НЕТУДИХАТА
Як часто доводиться чути
нарікання жінок на те, що чоловік до одруження ледь не на
руках носив, а після — і за холодну воду братися не хоче. А от
28-річна єгиптянка Самар подала на розлучення через два тижні після весілля через те, що її
чоловік... перебрав на себе усі
хатні обов’язки. «Він не дозволяє мені нічого робити, сам готує, прибирає, виконує всю домашню роботу. Він навіть найняв людей, щоб ті керували
його бізнесом, доки він хазяй-

ними топазами, а корсет
зробили із золота.
Попри грандіозність шоу, не обійшлося і без конфузів. Китайська модель Мінс Сі
не втрималася на 15-сантиметрових шпильках і
впала просто на подіумі.
Ще більший скандал розгорнувся за лаштунками показу — китайська влада не
дозволила в’їзд до країни співачкам Кеті Перрі та Тейлор
Свіфт, які мали взяти участь у
музичній частині шоу. Також
у візі було відмовлено Джіджі Хадід (через її пародію на
Будду) та ще кільком моделям, серед яких опинилася
і Дарина Хлистун, яка мала
стати першою українкою,
запрошеною до участі в
Victoria’s Secret Show.
Китай — таки специфічна країна. Будемо сподіватися,
що наступного разу Дарині пощастить більше. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №140

❙ Лаїс Рібейро.

■ ОТАКОЇ!

Балувана Галя
Єгиптянка подала на розлучення
через те, що чоловік перебрав на
себе усю домашню роботу
нує», — поскаржилася жінка.
Цікаво, що до весілля пара
зустрічалася більше двох років і
Самар за цей час не розгледіла

за благовірним такої схильності.
Більше того, його мама стверджує, що вдома він цим геть не
переймався. Можливо, просто в

його підсвідомості жила така установка, яка запустилася після
весілля, але будь-які спроби досягти порозуміння мирним шляхом зазнають краху.
У соцмережах, куди Самар
вихлюпнула своє горе, її ситуація викликала бурхливу реакцію, причому неоднозначну.
Частина користувачів стала на
її бік, інша відверто не розуміла, що її не влаштовує. А одна
з жінок попросила такого чоловіка напрокат, бо в хаті давно не прибрано. Мовляв, це не
чоловік, а мрія. А ваша Галя —
балувана. ■

■ ПОГОДА
23 листопада за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi -3...-5, удень
+2...+4.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв.
Славське: вночi +1...+3, удень +5...+7. Яремче: вночi
-1...+1, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень
+5...+7. Рахiв: +1...+3, удень +5...+7.
21 листопада висота снігового покриву становила:
Славське — немає, Плай — 15 см, Мiжгiр’я —
немає, Рахiв — 8 см, Івано-Франкiвськ — немає,
Яремче — немає, Пожежевська — 14 см.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-2…-7
-1…+4

-2…+3
+3…+8
Схід

хмарно

Центр

-3…-8
0…+5

-1…-6
0…+5

дощ
сніг

Південь -1…-6
+2…+6
дощ,
гроза

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

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
1. Екс-президент Зімбабве,
скинутий внаслідок військового перевороту. 7. Найменша у світі пташка. 8. Весняна квітка. 10. Обласний
центр, колишня столиця козацької
військової республіки. 11. Світська
вечірка, урочистий прийом. 13. Герой із роману Булгакова «Майстер
і Маргарита». 14. Рослина, корінь
якої служить приправою та допомагає при застуді. 17. Гуцульський
чоловічий танець. 18. Няня, переважно з іноземців, яку наймали для
виховання дітей у дворянських родинах. 22. Дуже частий стукіт барабану. 23. Продуктовий магазин. 25.
Невеличка кустарна лісопилка. 26.
Британський письменник, літературний «батько» Мауглі. 27. Облаштування кімнати, будинку, подвір’я
в одному стилі, розробка нових моделей одягу.
По вертикалі:
1. Український музичний гурт,
лідером якого є Сергій Фоменко.
2. Курортне селище поблизу Ялти.
3. Легкий вітер, який дме вдень із
моря, а вночі із суші. 4. Змій, чиє
зображення прикрашає емблему
медицини. 5. Польський король.
Чоловік королеви Бони Сфорци. 6.

Метелик, якого часто плутають із
найменшою у світі пташкою. 9. «...
вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть». (Тарас Щевченко). 12.
Італійський народний танець. 15. Відомий одеський пляж. 16. Символ
робітничого класу на гербі СРСР.
19. Країна, що згадується в шумерській міфології, яка була орієнтовно на території нинішньої України. 20. Столиця Республіки Хакасія
в Росії. 21. Літак, збитий над Донбасом з російського «БУКа» в липні 2014-го. 24. «Батько й ..., два сонця гарячих, що нам дарують надію й
тепло» (пісня).
Кросворд №139
вiд 21 листопада

■ ПРИКОЛИ
Запис у щоденнику жінки:
1) Істерика чоловiку.
2) Шопінг.
***
Материнська настанова перед весіллям: «Донечко, хочу
дати тобі добру пораду: ніколи не
сперечайся з чоловіком, а відразу плач».
***
Сьогодні бачила молодого
хлопця, який у дворі довбав лід.
А на спині в нього роздруківка:
«Я не двірник. Мене просто задовбало тут падати».
***
Уранці чоловік, спостерігаючи, як я лакую волосся, говорить:

— Даремно ти дихлофос переводиш, твої таргани безсмертні!
***
Жiнка дорiкає чоловіку:
— Тебе навіть не цікавить,
чому я плачу. Сказати?
— Не треба! В мене немає
таких грошей!
***
— Розо Львівно, коли настає старість?
— Коли косметичка перетворюється на аптечку.
***
Хлопець запитує в жiнки:
- У вас є закурити?
- У мене навіть є випити, закусити й переночувати!
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