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❙ На марші на честь Степана Бандери вийшло багато української молоді.
❙ Фото УНІАН.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,86 грн.
1 € = 33,00 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.
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ІнФорУМ

«Вбивці розуміли, що буде розголос, але їх це не зупинило. Значить,
вони або були впевнені в тому, що хтось їх прикриватиме, або життя та
діяльність Ірини Ноздровської були вкрай небезпечні для них».

Анна Маляр
юрист-кримінолог

■ АКЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Факели духу
i свободи

У новий рік iз новими обстрілами

Від Києва до Слов’янська: день
народження Степана Бандери
відзначили маршами по всій Україні

Ворог не дотримується «різдвяного» перемир’я: загинув один
захисник України
Іван БОЙКО
Лише в передноворічний день
у зоні АТО спостерігачі не зафіксували порушень так званого «різдвяного» перемир’я. Утім
уже 1 січня бойовики Донбасу та
російські окупанти здійснили два
прицільні обстріли опорних пунктів ЗСУ.
Зокрема, на донецькому напрямку в новорічну ніч бойовики
понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів i стрілець-

кої зброї. Тоді як на Приазов’ї
противник обстріляв iз міномета калібру 120-мм і піхотного озброєння укріплення сил АТО біля
Павлополя.
Неспокійно було і в районі селища Водяне, де бойовики вели
обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї та гранатометів, інформують спостерігачі.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню
та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) констатувала

минулого вівторка, що бойовики
Донбасу не дотримуються режиму припинення вогню та продовжують грубо порушувати Мінські
домовленості, застосовуючи міномети.
Загалом у перший день року
ворог здійснив п’ять прицільних
обстрілів позицій сил АТО, тоді
як ЗСУ один раз відкривали вогонь у відповідь. До того, ж саме
1 січня на Луганщині, в районі
Новотошківського загинув захисник України, який підірвався на
вибуховому пристрої. ■

■ РЕЗОНАНС
❙ Марші на честь Бандери пройшли організовано і патріотично.
Тарас ЗДОРОВИЛО
Уже традиційною стала
смолоскипна хода в перший
день Нового року на честь
дня народження Степана
Бандери — цьогоріч вона
була присвячена вшануванню 109-ї річниці політичного діяча, лідера українського національного визвольного руху.
У столиці на акцію зібралися сотні його прихильників — маршрут ходи, як і
в минулі роки, почався від
парку імені Тараса Шевченка: люди пройшлися з факелами середмістям Києва аж
до майдану Незалежності,
де згодом відбулося віче. На
акції було чимало як літніх,
так і молодих людей.
Напередодні організатори анонсували проведення
маршів по всій Україні: у 20

регіонах і в понад 50 населених пунктах по Україні.
Зокрема, колони людей зі
смолоскипами пройшли вулицями Львова, Сум, Харкова, Тернополя, Дніпра,
Рівного, Херсона, Кривого
Рогу, Мелітополя...
Відбулись «марші Бандери» і на сході України.
У Слов’янську в смолоскипній ході взяло участь
близько 200 осіб: учасники ходи загасили факели на
кінцевій точці маршу біля
пам’ятника Тарасу Шевченку й провели мітинг. В Авдіївці марш організували
«Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус» — смолоскипна хода
пройшла по Центральному
проспекту.
Акції по містах пройшли
під наглядом правоохоронців і без інцидентів. ■

■ ПІДТРИМКА

В’язням — волю
Біля консульства Росії в Нью-Йорку
вимагали звільнити Олега Сенцова

Справа честі мундирів
Активісти вимагають справедливого розслідування загибелі
правозахисниці Ірини Ноздровської
Тарас ЗДОРОВИЛО
Новою Врадіївкою може стати для нинішньої влади зникнення 29 грудня на Київщині
юристки Ірини Ноздровської та її загибель.
Тіло зниклої знайшли 1 січня. Учора активісти влаштували акцію біля обласного управління поліції Київської області з вимогою залучити всі сили до розслідування вбивства правозахисниці та юриста Ірини Ноздровської, аби
знайти її катів. Також вони вимагали надати її
доньці охорону, оскільки тiй також неодноразово погрожували.
Усе почалося в далекому 2015 році: 30
вересня в селі Демидів Вишгородського
району Київської області водій авто, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, збив на
смерть односельчанку — 26-річну Світлану
Сапатинську, залишивши напівсиротою її 4річного сина Матвія. Дмитро Россошанський, винуватець трагічного інциденту, виявився племінником голови Вишгородського районного суду. Тоді горе-водія відпустили під домашній арешт, але «чомусь» узяли
аналіз крові лише через... вiсiм годин після
аварії, а результатів не було впродовж п’яти
діб. Згодом суд навіть не взяв до уваги факт
наркотичного сп’яніння Россошанського. До
слова, раніше правопорушник уже фігурував
у справах про крадіжку авто та пограбування,
лікувався від алкогольно-наркотичної залежТарас ЗДОРОВИЛО

Ірина КИРПА
Підтримати українського режисера, засудженого російськими окупантами до 20 років позбавлення волі, а
також інших патріотів України, невинно засуджених на великі тюремні терміни, під стіни Генконсульства Росії у
Нью-Йорку під Новий рік приїхали як
діячі мистецтв, так і прості активісти.
— Ми просто прийшли та сказали: «Негайно звільніть Олега Сенцова,
— пояснив український і американський режисер-документаліст, продюсер
Андрій Загданський. — Наша акція є
доказом того що навіть у США всi люди
пам’ятають про режисера з України, який
потрапив в біду. І ми згадуємо його теплим словом у новорічну ніч, нехай навіть
на вулиці 10-градусний мороз!
Адвокат Дмитро Дінзе, який недавно відвідав Сенцова у виправній
колонії №8 (місто Лабитнангі ЯмалоНенецького автономного округу) розповів, що його підзахисний за час зна-

ходження у різних колоніях РФ, а також під час етапів, погано харчувався,
сильно схуд, що призвело до різкого
погіршення здоров’я. Відомо, що у режисера почалися проблеми з серцем.
Новий 2018 рік у тюремних катівнях Росії зустрів не тільки невинно засуджений знаменитий український режисер Олег Сенцов, який отримав термін за любов до України. У неволі залишається близько сотнi справжніх
патріотів України. Так, у СІЗО Москви
досі перебуває журналіст Роман Сущенко, а ось у СІЗО Краснодара нудиться 19-річний інвалід дитинства
Павло Гриб.
Із 2015 року окупаційна влада в
Криму заарештувала понад 25 осіб у
резонансній справі «Хиз-ут Тахрір», iз
них восьмеро вже отримали тюремні
терміни від 8 до 15 років позбавлення волі. А ось засуджений на 15 років
в’язниці 35-річний батько трьох дочок
Роман Зейтуллаєв укотре оголосив голодування. ■

Детективи НАБУ затримали в Києві за підозрою у вимаганні хабара
директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії
наук України 65-річного
Ореста Фурдичка. Сталося це напередодні нового
року. Обшуки провели
як у службовому кабінеті підозрюваного, так
i в нього вдома.
За інформацією відомого блогера й ветерана батальйону «Донбас»
Євгена Шевченка , Ореста Фурдичка затримали
під час отримання 300
тис. доларів від приватного підприємця. Хоча,
загалом, апетити затриманого були ще більши-

ності але жодного разу не був покараний.
За розслідування тоді взялася юристка
Ірина Ноздровська, сестра загиблої. Завдяки її наполегливості та «завдяки громадськості, яка довгі роки контролювала цю справу й постійно тримала руку на пульсі», як говорила сама Ірина, водія-наркомана в травні
2017 року засудили до семи років ув’язнення,
щоправда захист Дмитра Россошанського
майже одразу подав апеляцію. Проте, хоч 27
грудня 2017 року й відбулося засідання Апеляційного суду Києва, але вбивці було відмовлено в амністії та продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Після невдалої апеляції 29 грудня зникає Ірина Ноздровська. Їй до того неодноразово погрожували. «Це відбувалося регулярно вiдтодi, як почалося слідство у справі про
смертельну ДТП. Погрожував і сам винуватець аварії, і його дружки. Я бачив цих дружків — судячи з усього, наркомани... Один iз
них навіть мені почав погрожувати — як журналісту, який висвітлював процес», — розповів журналіст телеканалу «Україна» Володимир Тимофійчук.
Тіло Ірини знайшли 1 січня 2018-го в річці
поблизу Демидова — жінка була роздягненою. Поліція вважає це вбивство умисним.
Востаннє зв’язок із нею родичі мали 29 грудня близько 17-ї години (вона їхала в «маршрутці», повертаючись із роботи додому), піс-

ля чого її телефон було вимкнено.
Правоохоронці Вишгородського управління поліції оголосили в розшук Ірину Ноздровську 30 грудня. Першим, за кого
«взялася» поліція, став екс-наречений Ірини. Віталія Сергеєва близько 15-ї години
1 січня забрали до райвідділку Вишгородської поліції на допит. Він відмовився дати
свідчення. За його словами, вони зустрічалися з листопада 2016-го до червня 2017
року, а востаннє він бачив загиблу в серпні.
Не виключено, що саме через погрози
чоловік загиблої в ДТП Світлани Сапатінської свого часу підписав документ, про те, що
він не має претензій до винуватця ДТП.
До учасників учорашньої акції біля обласного управління поліції в Київській області вийшов його керівник Дмитро Ценов.
Юрист-кримінолог Анна Маляр вважає,
що вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської може бути спробою залякування
інших людей: «Вона могла насамперед заважати тим людям, проти яких у неї була інформація, яким вона могла зіпсувати життя. Вона активно спілкувалася з пресою, долучила величезну кількість громадськості.
Вбивці розуміли, що буде розголос, але їх
це не зупинило. Отже, вони або були впевнені в тому, що хтось їх прикриватиме, або
її життя та діяльність були вкрай небезпечні
для них». ■

■ НА ГАРЯЧОМУ

Хабарник з орденом
Затримали директора Інституту агроекології
і природокористування
ми й він у бізнесмена вимагав 500 тис. доларів
«за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов’язаній із
використанням земель
фонду Національної академії аграрних наук України».
Як виявилося, на
пана Ореста вже давно
«точили зуба», адже з
початку 90-х він очолював лісову галузь Львів-

щини, саме з його ім’ям
преса пов’язувала масштабні зловживання у цій
галузі. Проте від звинувачень він фактично
прикривався депутатською недоторканістю:
у 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, а у 1997-1998 рр.
— очолював Львівську облраду. У 19982002 роках став народним депутатом України, а пізніше працював

на керівних посадах у
Держкомітеті лісового
господарства України
та у Міністерстві охорони навколишнього середовища. Найтрагікомічнішим у цій справі є,
мабуть, те, що в травні
2017 року Президент...
нагородив Фурдичка орденом князя Ярослава
Мудрого V ступеня, але
ж то «кляті» клерки так
підставили Петра Олексійовича. ■

ІнФорУМ
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■ ПЕРЕЗАПУСК

■ НА ДОРОГАХ

Ланцюг добрив

Коли швидко,
то задорого

«Азот» відновив виробництво аміаку
та карбаміду
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаський «Азот» після
проведення капітальних ремонтів у кількох цехах відновив роботу виробництва аміаку та карбаміду. Про це «УМ»
повідомили на підприємстві.
За словами голови правління
ПАТ Віталія Склярова, увесь
комплекс заходів з капітального ремонту в основних цехах був спрямований на відновлення ресурсу технологічного обладнання, забезпечення його ефективної роботи в
процесі виробництва.
«Першим до пускових операцій приступив цех А-5 iз виробництва аміаку. Зараз його
агрегат щодоби виробляє 1300

тонн аміаку. Наступним кроком став пуск цеху М-2 з виробництва карбаміду, який
уже виходить на добовий виробіток продукції», — розповідає Віталій Скляров.
На «Азоті» наголошують,
що серед основного переліку
запланованих робіт у цехах
підприємства було виконано
перезавантаження каталізатора печі первинного риформінгу, усунення дефектів на
паровій турбіні в компресорі
технологічного повітря, відновлення теплоізоляції окремих тунелів, ревізія певних
вузлів, діагностика труб, також зроблено ремонт конденсатора високого тиску. Тож
за технологічним ланцю-

Сорокарічний Володимир Безух,
який понад 6 годин утримував заручників у приміщенні пошти, проведе в
СІЗО наступні два місяці. Таке рішення виніс Київський районний суд міста,
відмовивши підозрюваному у внесенні
застави.
Як уже повідомлялося, чоловік
хотів роздобути напередодні свят
грошей, тому, обв’язавшись паском
iз пляшками та муляжем гранати,
ввірвався до приміщення «Укрпошти».
Втім здійснити свій план йому не поталанило. У відчаї нападник забарикадувався всередині й нікого не випускав.
Серед заручників були не лише оператори закладу, а й літні люди та двоє дітей. «Із ним працювали професійні перемовники, запросили також батька і
друга дитинства, — повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко. — Важко було визначити, адекватна людина чи ні. Ми бачили, що на
ньому щось є. Можливо, вибуховий
пристрій. Через це силовий варіант не
застосовувався».
Після чотирьох годин протистояння нападник погодився випустити дітей і кількох жінок. Вони розповіли,
що в «терориста» на поясі висять плас-

У новорічну ніч чернігівські вандали поцупили бюст російського поета Олександра Пушкіна, який простояв у цьому місті більше століття, про
це повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков. За його словами, злодії
добралися вже й до Валу — історичного, культурного та духовного центру
Чернігова, де, крім історичного та художнього музеїв, діють експозиції заповідника «Чернігів давній». Саме тут

гом пуск цеху А-5 дав можливість завантажити і цех
М-9 iз виробництва аміачної
селітри.
«Збільшення добового виробітку аміачної селітри до
2800 тонн стало можливим
після того, як цех iз виробництва аміаку почав виробляти продукцію. Зараз обидві
технологічні нитки нашого
цеху з виробництва аміачної

селітри завантажені повністю», — констатує начальник
цеху Ігор Сімків.
До речі, виробництво
аміачної селітри та карбаміду повністю орієнтоване на
внутрішній ринок і є початком напрацювання азотних
мінеральних добрив для українських аграріїв під весняну посівну кампанію 2018
року. ■

■ КРИМІНАЛ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Продукція цеху з виробнитва карбаміду.
❙ Фото надане прес-службою черкаського «АЗОТу».

Арешт «місіонера»
Чоловіка, що захопив відділення «Укрпошти»,
мати називає психічно хворим
тикові пляшки з дротом. Підірвати їх
погрожує щоразу, як тільки щось iде не
за його планом. У когось із заручників
чоловік знайшов горілку й добряче напився, тому переговори правоохоронцям довелося вести з абсолютно неадекватною людиною. Цим і скористалися
«бранці». За словами самого Володимира Безуха, якийсь чоловік схопив
його за руки, а тим часом жінка взялася бити по голові вазою. Зрештою, двері
бійцям КОРДу відчинили самі утримувані.
На суді «терорист» поводився спокійно, запевняючи всіх, що не бажав і не бажає нікому зла. Причину свого вчинку
пояснив тим, що від початку розробляв
зовсім інший сценарій, і оскільки «все
було зроблено не так», то його мотив іншим людям здається незрозумілим».
Водночас його мати запевнила журналістів, що Володимир — просто психіч-

но хворий. Уже був випадок, коли той у
неадекватному стані побив сусідам вікна. Тоді на місце НП приїздили поліція
і медики, але ніхто не звернув уваги на
його проблеми. «Я тоді замало не на колінах благала — людину лікувати треба,
— каже Марія Безух. — Але постояли й
поїхали. Якби тоді забрали на лікування, цього могло б і не статися».
Утiм правоохоронці запевняють, що
неадекватність нападника потрібно ще
довести за допомогою експертизи. Поки
що ж пiд час обшуку квартири у затриманого оперативники вилучили коноплi
та пневматичний пістолет. Сам він теж
виявився неординарною особистістю,
оскільки балотувався на посаду мера
Харкова і приміряв до себе імідж екстрасенса, виставляючи місіонерські відео в соціальних мережах. За останню
хвилину слави йому загрожує максимальний термін ув’язнення. ■

■ ВАНДАЛІЗМ

Наруга над митцями
На Чернігівщині знову вкрали бюст
ще у вересні 1900 року й було встановлено бюст поету Пушкіну.
І це не перша така резонансна крадіжка у Чернігові. У середині
грудня з могили класика української
літератури Михайла Коцюбинського

на Болдиній горі було викрадено його
бронзове погруддя, вагою понад 100
кг. Його було встановлено на могилі
у 1955 році. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.
1 ст. 297 Кримінального кодексу Ук-

раїни (наруга над могилою).
На Чернігівщині взагалі вандали
розпоясалися не на жарт. Ще у травні минулого року у Графському парку Ніжина вкрали пам’ятник уродженцю міста радянському співакові та акторові Марку Бернесу. Його фігуру в
людський зріст, яка відтворювала
кадр із кінострічки «Два бійці», встановили до святкування сторіччя співака у 2011-му.
Тих, хто так нахабно та безкарно викрадає пам’ятники та погруддя
в Чернігівській області поліція поки
розшукує. ■

В Україні знизили швидкість
автотранспорту в містах
і селах до 50 км/год.
І збільшили штрафи за
порушення ПДР у рази
Іван БОЙКО
Зміни до Правил дорожнього руху
набули чинностi в Україні з 1 січня 2018
року. Зокрема, водіям варто забути про
базові 60 км/год. населеними пунктами, адже Кабмін зменшив максимально
дозволену швидкість до 50 км/год. Також значно зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху.
При цьому перевищити ліміт дозволено лише на 9 км/год. (у такому випадку на водія чекає лише попередження),
тоді як за швидкості 60 км/год. і вище
доведеться заплатити штраф у розмірі
3,4 тис. грн. Попередній штраф становив 510 гривень.
Зміни в Правилах дорожнього руху
уряд зафіксував постановою №883 ще 10
листопада 2017 року. Начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, що обмеження швидкості до 50 км/год. буде встановлено не
на всіх ділянках міст та селищ.
«Є пункт 12.8 Правил дорожнього
руху, який передбачає, що в конкретно визначених місцях органи місцевого самоврядування за погодженням iз
поліцією можуть встановлювати інші
знаки. І там швидкість буде вища, як,
наприклад, на проспекті Бажана чи Перемоги (в Києві. — Авт.)», — розповів
пан Білошицький.
Щодо штрафів: за керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів
— до 10 200 грн. А за повторне таке порушення — 40 800 грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі
20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення впродовж року —
40 800 гривень.
За те, що водій залишив місце ДТП,
тепер доведеться заплатити 3 400 грн. замість 225 грн. раніше. До того ж таке порушення передбачає можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.
Також набуває чинності постанова уряду про зміну «Положення про порядок видачі посвідчення водія». Тепер
термін дії водійського посвідчення, отриманого вперше, становитиме два роки.
Якщо за цей час водій не отримає три
або більше штрафів за порушення правил дорожнього руху, посвідчення видаватимуть на 30 років. В іншому випадку
доведеться повторно складати іспити на
знання ПДР.
Серед іншого, МВС і Нацполіція планують запровадити в Україні автоматичну фото- та відеофіксацію перевищення
швидкості вже у першому кварталі 2018
року. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Додона тимчасово відсторонили

Гроші на колію

Президента Молдови Ігоря Додона тимчасово
відсторонили від посади через повторну відмову підписати указ про призначення нових міністрів і віцепрем’єрів в уряді під керівництвом Павла Філіпа. Такий
вердикт виніс Конституційний суд країни, повідомив
«Укрінформ». Із позовом про тимчасове відсторонення Додона в суд звернулися кiлька депутатів парламенту.
Це другий випадок тимчасового відсторонення президента від посади. Раніше через його відмову підписати указ про призначення міністра оборони президентські повноваження було тимчасово передано спікеру парламенту Андріану Канду, який і підписав указ про призначення Еуджена Стурзи міністром оборони країни.

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Укрзалізниці» 150 мільйонів євро кредиту для
будівництва другої колії Долинська—Миколаїв—Колосівка, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв’язку на напрямку. Відповідну угоду було підписано 30 грудня. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Загальна вартість проекту становить орієнтовно
300 млн. євро. Решту 150 млн. надасть Європейський
інвестиційний банк, з яким підписали відповідну угоду раніше.
За словами міністра Мінінфраструктури Володимира Омеляна, реалізація цього проекту дозволить
підвищити пропускну спроможність залізничного на-

прямку Долинська—Миколаїв—Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та
Одеської областей. Це має дозволити збільшити швидкість руху вантажних поїздів на 20-25%, що зменшить
термін перевезень i знизить експлуатаційні витрати.

Вітряки на Херсонщині
У Херсонській області Новодмитрівській сільраді
виділили 10 гектарiв землі для встановлення вітроелектричних установок, пише kherson.life.
Згідно з проектом, навесні 2018 року планується
встановити 16 вітряків потужністю 170 МВт і висотою
близько 150 метрів.
Розробкою і реалізацією проекту займається компанія «ВіндкрафУкраїна».

Під майбутні вітрогенератори обладнали лінію електропередач, яка подасть електроенергію в загальну систему на території сусіднього Новотроїцького району

Дим у поїзді
Швидкісний поїзд № 736/735 виробництва Крюківського заводу, що віз пасажирів у Київ, вирушив із Запоріжжя 1 січня, однак на під’їзді до станції Новогуполівка
в ньому виявили запах диму в підвагонному обладнанні
(тягловому двигуні вагону №1). Задимлення ліквідували,
але продовжити рейс електропоїзд не зміг. Усіх пасажирів доставили допоміжним рухомим складом до станції
П’ятихатки, де їх пересадили на підмінний рухомий склад,
яким вони продовжили подорож до Києва о 06:48. Час затримки поїзда — близько 5 годин.■
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ПОЛІТИКА

«Цей рік став роком українізації нашого суспільства. Початок роботи
закону про мовні квоти в ефірі радіо і телебачення — це результат роботи
нашої команди. Зараз вмикаєш радіо — і кожна третя пісня українською.
Так поступово ми відроджуємо свою культуру».

Юрій Артеменко
глава Нацради з питань телебачення
та радіомовлення

■ ПІСЛЯМОВА
Наталія ЛЕБІДЬ, 24tv.ua

Задерикуватий Вогняний Півень, символ року 2017-го, вже залопотiв крильми та летить у далекі далі — аби повернутися знову,
коли завершиться черговий дванадцятирічний цикл. Цікаво, якими
будуть Україна і світ у 2029-му? Наразі цього не знає ніхто. Лишається тільки стенути плечима та сказати банальне: «поживемо — побачимо». Поки що ж ми згадуємо події, які сталися з січня по грудень
2017 року: деякі з них вагоміші, інші — не такі значущі. Одні мали
прив’язку до конкретної дати, решта була пролонгована у часі. Якісь
з цих подій трапилися в Україні, якісь — за її межами. Словом, відновлюємо в пам’яті все те, що змушувало хвилюватися, сподіватися
та відчувати радість або печаль протягом попереднiх 12 місяців.

1. Початок президентства
Трампа
Власне, доленосні президентські вибори у Сполучених Штатах мали місце наприкінці 2016
року, але інавгурація новообраного господаря Білого дому Дональда Трампа відбулася в січні 2017-го. Поточний рік і є стартом його правління, за короткий
проміжок котрого відбулося чимало подій. Дональда звинувачували й у співпраці з Кремлем, й у
сексуальних домаганнях. Обидва
ці сюжети тільки розгортаються,
тож далі буде цікавіше. Що ж стосується відносин Америки та України, то вони в цілому є достатньо обнадійливими. Нещодавно
адміністрація Трампа схвалила
постачання до України летальної зброї. Плюс глави обох держав
мали зустрічі протягом поточного
року. Після літнього візиту Петра Порошенка до Сполучених
Штатів його американський колега зауважив таке: «Я би не сказав, що зараз Україна є найзручнішою країною для життя, але ви
робите її все кращою та кращою, і
я чую дуже добрі речі, тому справи України йдуть добре». Що ж,
як-то кажуть, слова б Трампа —
та Богові до вух.

2. Різдво за григоріанським
календарем
До речі, про Бога. Цього року
Україна вперше святкувала Різдво синхронно з більшою частиною християнського світу — 25
грудня. Відкинувши тим самим
помилкове уявлення про те, що
християни західного та східного
обряду мають відзначати це свято нарізно. Річ у тім, що 25 грудня Різдво празникує більшість
православних церков світу, які
перейшли на новоюліанський
церковний календар, котрий збігається з григоріанським. Вага
цієї події — у її символізмі, а символізм — в ампутації зв’язків iз
Росією, котра вперто тримається
за хронологічні відмінності. Вважаймо це ще одним кроком до
наближення до Європи й цивілізованого світу, хоча й далеко не
найважливішим.

3. Довгоочікуваний «безвіз»
Адже найважливішою подією
2017 року (якщо говорити про європейські прагнення України)
було отримання нашою державою безвізового режиму з країнами ЄС. Що означає як мінімум розширення світогляду наших громадян та стирання ментальних кордонів між ними та
європейцями. Загалом за останні півроку — з моменту дії «безвізу» — можливістю спрощеного перетину кордону скористалися понад 350 тисяч громадян України, повідомляє прикордонна
служба. Однак є одне «але». Європа, здається, схильна перефразувати слова Тараса Бульби, адресовані його зрадливому сину
Андрію: «Я тебе породив, я тебе і
вб’ю». Те, що було дано Україні,

може бути в неї й віднято. Принаймні посол Франції в Україні
Ізабель Дюмон прямо зазначила в
інтерв’ю «Європейській правді»,
що Київ свідомо поставив під загрозу «безвіз» із ЄС.

4. Розчарування в Україні
європейських еліт
Чим же не догодив Київ своїм
західним партнерам? Якщо казати коротко, то власною інертністю, нездатністю та небажанням
мінятися, а якщо конкретніше
— то все тією ж сумнозвісною корупцією в найвищих ешелонах,
невиконаними зобов’язаннями
(зокрема, нествореним Антикорупційним судом), не доведеними до пуття реформами. Гнітюче
враження на європейців справляє розгорнута останнім часом
боротьба між ГПУ та НАБУ. Як
каже вищезгадана Ізабель Дюмон, «люди, які стояли біля витоків цих атак на антикорупційні органи, не відповідають тим
амбіціям, які ми бачили в період
Майдану. Ці представники влади не гідні тих українців, які віддали своє життя за майбутнє України».
Ще жорсткіше висловився
з цього приводу один з авторів
агентства «Блумберг»: «Схоже,
що президент Порошенко відмовився від боротьби з корупцією,
від будь-яких амбіцій на економічне зростання, фінансування
ЄС чи МВФ (…) Ніякий дружній
тиск на нього не діє. Якщо українці струсять з себе апатію і зроблять iз Порошенком те саме, що
і з Януковичем (інакше той піде
на перевибори у 2019 році), такої помилки повторено не буде».
Через свої помилки Україна несе
не лише репутаційні втрати: нам

❙ 2017-й став першим роком президентства Дональда Трампа.

Сімнадцять
сімнадцятого
нансово. І це не єдина їхня вада.
Як кажуть фахівці, «пенсійна
реформа — це мікс маніпуляцій
із соцстандартами і розмірами
пенсій для того, щоб підвищити і
страховий стаж на догоду МВФ, і
соцстандарти на догоду електорату». Тим часом електорату догоджали не лише новими пенсіями.

6. Підвищення мінімальної
зарплати
Уже вдруге (але не востаннє) за короткий проміжок часу
в Україні зростає мінімальна
зарплата. Якщо з 1 січня 2017
року «мінімалка» збільшилася
до 3200 гривень, то з 1.01.2018
вона зросла до 3273 гривень. Очікується, що у 2019 році мінімальні виплати сягнуть близько
4,5 тис. грн. Добре це чи погано?
З одного боку — добре. Але з ін-

Українське суспільство дедалі глибше розчаровується
у здатності влади вести боротьбу з корупцією та
сепаратизмом.
уже частково відмовлено у наданні макроекономічної допомоги, відтерміновано надходження
чергового траншу від МВФ. Проте чи дійсно все так погано?

5. Реформи: медична, освітня,
судова, пенсійна
Заплановані реформи цього року в Україні тривали, проте
кожна з них нагадувала, радше,
бочку, де меду та дьогтю намішано порівну. Одна з найочікуваніших (через демографічнi особливостi України) реформ — пенсійна — буцімто вдалася. Принаймні Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман радісно відзвітував:
«Нова пенсійна система забезпечить підвищення пенсій для
9 млн. пенсіонерів. Відходить у
минуле пенсія 949 грн. З 1 жовтня — мінімум 1452 грн.». Проте основна проблема подібних перетворень полягала (й полягає) у
тому, що вони не підкріплені фі-

шого — нарощування фонду заробітної плати обертається сильнішим податковим тиском на
працедавця, котрий змушений
— задля мінімізації витрат — закладати нову «мінімалку» у вартість своєї продукції або своїх послуг. Все це — ази економіки, і, як
зазначив урядовий радник та колишній віце-прем’єр Польщі Лєшек Бальцерович, ще перше (минулорічне) підвищення стало
для нього неприємним сюрпризом. «Бідність усувається шляхом прискорення економічного
зростання, а прискорення економічного зростання потребує прискорення реформ», — сформулював він секрет успіху. А тим часом
світ жив за своїми законами, й не
лише економічними.

7. Вибори у Франції та Німеччині
Щоб трохи відволіктися від
України, до якої ми ще повернемося, згадаймо, як у 2017 році

Неформальні підсумки 2017-го:
суб’єктивний погляд на об’єктивні процеси
проходили вибори у двох великих європейських країнах, двох
«китах», на яких тримається Євросоюз. 7 травня на президентських виборах у Франції переміг Еммануель Макрон, а пропутінська кандидатка Марін Ле
Пен перегони програла. Тим часом вересневі вибори до німецького Бундестагу вже в четвертий
раз принесли перемогу канцлеру
Ангелі Меркель, котра зуміла
провести до законодавчого органу блок ХДС/ХСС, але з найгіршим результатом за останні
70 років. Слабенький успіх на
виборах обернувся для Меркель
поки що невдалими спробами
сформувати коаліцію — аналітики навіть натякають на можливість дострокових виборів у
цій країні. Втім, наразі статускво зберігається, і Німеччина та
Франція мають на чолі лідерів,
котрі ставляться до України зі
щирою симпатією та засуджують російську агресію. Особливо
це стосується Ангели Меркель
— учасниці «нормандської четвірки», котра після тривалої перерви поки що не відновила зустрічі.

8. Початок місії Курта Волкера
До речі, про нормандську
четвірку, а точніше, про ту паузу, котра взята у її роботі. Поки
президенти України, Росії, Німеччини та Франції «відпочивають» від спілкування, спецпредставник Держдепу США Курт
Волкер, по суті, перебрав на себе
місію, яка раніше була покладена на цей «квартет». І саме тому
Волкер заслужив на право бути
однією з «миттєвостей» цього
року — принаймні якщо говорити про український вимір. Від
першої ж поїздки у зону бойових
дій на сході України Волкер працює над тим, аби кровопролиття
припинилося якомога скоріше.

«Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А
ціна небезпечно висока — людські життя», — заявив посланець Держдепу, побувавши на
Донбасі. Поважати його можна вже навіть за одну цю фразу,
адже, навіть за версією української влади, на сході країни триває війна, а не АТО. Наразі Волкер раунд за раундом продовжує
перемовини з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, сподіваючись вийти на бодай якийсь результат. А тим часом — хоча і йдеться про речі неспівставні — в Україні виникла
напруга у стосунках не лише з
Москвою, а й із Варшавою.

9. «Проблемна» Польща
та її претензії до України
На жаль, 2017 рік став роком
відчутного погіршення українсько-польськихстосунків.Щоправда, наприкінці року візит до Харкова президента Польщі Анджея
Дуди дещо пом’якшив напругу,
але не дезавуював її повністю.
Власне, про припинення конфронтації та словесних пікіровок
говорити зарано, доки у Польщі при владі перебуває консервативна партія «Право та справедливість», котра й визначає
зовнішньополітичну «погоду».
Саме її представники перманентно актуалізують дражливі моменти спільної історії, говорячи
про «геноцид на Волині» та забороняючи Україні вшановувати
бійців УПА. З подачі польських
консерваторів нині складаються списки персон «нон-ґрата» —
з числа українців, котрім заборонено в’їзд на територію Польщу. І поки Польща «задкує» від
дружби з Україною, в іншій частині Європи відбувається гучне «розлучення», пов’язане з бажанням Каталонії вийти зі складу Іспанії.

ПОЛІТИКА
10. Референдум у Каталонії
Рік, що минає, був багатим на
події в Каталонії. Буквально за
кілька днів до свят у регіоні відбулися дострокові парламентські вибори. Їх проведення санкціонував Мадрид, щоб врегулювати гостру політичну кризу, яка
виникла після референдуму про
незалежність на початку жовтня. Тоді, як ми пам’ятаємо, 90
відсотків учасників плебісциту
щодо відокремлення Каталонії
від Іспанії вибрали суверенітет.
Прем’єр Іспанії Маріано Рахой
відмовився визнати референдум.
Європейська спільнота засуджувала як каталонських сепаратистів, так і іспанську владу,
котра застосувала щодо учасників референдуму надмірну силу.
«Каталонська ситуація поставила Європейський Союз і
його членів у незручне становище. Блок захищає основоположні демократичні права на свободу слова і свободу зібрань та права окремих осіб на голосування.
Але в той час як Європейський
Союз може бути союзом демократичних держав, він також є,
перш за все, союзом суверенних

шість оглядачів вбачала у ній втому Кремля від власних маріонеток. «Ідея об’єднання так званих
«народно-бананових» «ЛДНР»
потихеньку обростає м’ясом. З
точки зору Кремля, управління
самопроголошеними республіками можна істотно спростити,
об’єднавши їх воєдино. В такому
випадку Москва істотно скоротить витрати на адміністрування
«народних республік», оскільки
не буде необхідності дублювати
всі органи держвлади: так звані
міністерства, відомства, прокуратури тощо», — зазначав політолог Тарас Березовець. Що ж,
втрата інтересу з боку Росії до
нею ж народжених квазі-держав
є дуже знаковою та важливою
подією року. Між іншим, варто приділити один абзац і самій
Росії, котра також має, чим згадати 2017 рік.

12. Висунення Путіна
у президенти та 100-річчя
Жовтневої революції
«У той час, як світ відзначає
сторіччя Жовтневої революції,
Росія знову перебуває під владою царя», — написав журнал
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валення влади», — писала принагідно французька Le Monde.
Що ж, боротьба за владу була
і є головним двигуном світової
політики — Україна також не
стоїть осторонь даного тренду,
і саме тому є привід повернутися на наші терена.

13. Пригоди Саакашвілі
Починаючи з останньої чверті 2017 року, українська влада тішить своїх прихильників
та противників яскравим шоу,
де у головній ролі — екс-президент Грузії та екс-«губернатор»
Одещини Міхеїл Саакашвілі.
Втім останній сам обрав собі таку
роль — почасти жертви, почасти
агресора. У цьому довгограючому серіалі стільки епізодів, що їх
неможливо вмістити в один абзац. Позбавлення громадянства
та прорив українсько-польського кордону, спроба затримання
за «замах на повалення державного ладу» й тріумфальне звільнення, повторне затримання і
суд, «Міхомайдан» та «Марш за
імпічмент» — усе це глави однієї історії, котру спільними зусиллями пишуть президент По-

миттєвостей
року

❙ Останні соціологічні заміри у 2017 році залишають
❙ у президентському рейтингу Юлію Тимошенко і Петра Порошенка.

❙ Для екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі 2017 рік був надзвичайно
❙ бурхливим.
Щоправда, за даними КМІСу,
39,1% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть,
та й розрив між лідерами симпатій не такий великий (7,9% за
Тимошенко проти 6,5%). Іншими словами, Президент України
має шанс відновити недавній статус-кво. Якщо, звісно, він та його
оточення не будуть так бездарно
витрачати шанси, які колись випали на їхню долю.

15. Програна боротьба
з корупцією

❙ Фільм «Кіборги» став, безперечно, подією не лише українського кінематографа, а й всього українського соціуму.
держав. ЄС побоюється заохочення сепаратистських сил, які
загрожують розбратом», — писала по гарячих слідах газета The
New York Times. Зараз ситуація
в країні залишається і напруженою, і невизначеною. Адже на
згаданих вище виборах перемогли симпатики незалежності, а це
означає як мінімум вихід проблеми на нове коло. Хоча, звісно, що таке проблеми Каталонії
порівняно з «бідами», які пережила наприкінці листопада самопроголошена «Луганська народна республіка»?

11. «Переворот» у «ЛНР»
А в «ЛНР» мало чи не стався
державний «переворот». «Республіку» ледь-ледь не захопила
її «посестра» «ДНР». Наш читач
пам’ятає, які пристрасті вирували в середовищі сепаратистів у
зв’язку з відстороненням від посади Ігоря Плотницького та передачі керма в руки тимчасового лідера «еленерівців» Леоніда
Пасічника. Експерти тішилися
можливістю вибудувати декілька
версій відносно того, що означає
така «ротація». При цьому біль-

The Economist, помістивши на
обкладинку листопадового номера Володимира Путіна. Точніше колаж із ним, де президент Росії постає в образі самодержця РФ. Царем, щоправда,
Путін себе ще не проголосив,
а от вічним президентом майже затвердив. Нещодавно глава Російської Федерації оголосив про намір поборотися
за посаду президента на виборах, котрі відбудуться в березні 2018 року. А оскільки немає сумнівів у тому, що Путін
вкотре пролонгує свою каденцію, він матиме всі шанси увійти до пантеону політичних довгожителів, адже його правлінню піде вже 18-й рік.
Очевидно, що кремлівський вождь ментально відчуває себе справжнім монархом,
і саме тому цьогоріч у Росії досить прохолодно поставилися
до столітнього ювілею Жовтневої революції. «Століття революції 1917 року ставить у незручне становище російське
керівництво, яке радіє його світовому значенню, але в корені
не сприймає будь-яку ідею по-
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рошенко, з одного боку, і його колишній приятель Саакашвілі — з
іншого. Чим завершиться ця історія — поки невідомо, остання
її сторінка ще не вийшла з друку.
Але, швидше за все, на цій останній сторінці буде невтішний висновок про те, як легко втратити
всі набутки, ганяючись за примарою всегомогутності. Причому це стосується усіх фігурантів
— і тих, зокрема, котрі ще не заявили про свій вихід на сцену.

14. Падіння рейтингу
Порошенка
А на сцену вже готується вийти Юлія Тимошенко. Події, про
які йшлося у попередньому пункті, обвалили рейтинг чинного
Президента. Якщо передостанній замір виводив у лідери майбутніх перегонів Петра Порошенка, то нині глава держави поступається місцем лідерці «Батьківщини». Сам же Порошенко
отримує «срібло», а от «бронза»
дістається або фронтмену «Океану Ельзи» Святославу Вакарчуку (за версією групи «Рейтинг»), або керівнику Опоблоку
Юрію Бойку (за версією КМІСу).

Власне кажучи, коли на початку листопада тривали ексцеси довкола затримання Саакашвілі, котрого розлючений
натовп вирвав iз рук правоохоронців, соціум висловлював обурення не стільки цим конкретним епізодом, скільки ситуацією
в цілому. «За чотири роки СБУ не
знайшла підстав, часу і натхнення затримати або бодай потурбувати Медведчука, Ахметова,
Новинського, Бойка, Шуфрича,
Кернеса і подібних персонажів,
яких легіон. Спецслужба робить
вигляд, що не знає про російський паспорт мера Одеси Труханова і британський — Насірова.
Десятки мерів-сепаратистів iз
міст Донбасу на волі і при владі.
Натомість бачимо відео з вулиці Костельної, з якого видно,
хто є головним ворогом державності», — писав на своїй сторінці у «Фейсбуку» журналіст Вахтанг Кіпіані.
І поки «ворогів» шукають
не там, де треба, українське суспільство дедалі глибше розчаровується у здатності влади вести
боротьбу з корупцією та сепаратизмом. Якщо говорити про соцопитування, то ще одне з них
(проведене КМІСом та фондом
«Демократичні ініціативи») засвідчило глибоке незадоволення «реформами», і це є домінуючим настроєм українців: 85,9% з
них вважають боротьбу з корупцією повністю або переважно неуспішною. При цьому більшість
з них (60,3%) покладає відповідальність на Президента і лише
36,9% — на суди. Те, що суди в
Україні є цілковито залежними,

далеко не новина. Проте останній
суд у справі вбитого журналіста
Веремія перевершив цинізмом
усе, що сталося цього року.

16. Справа Крисіна
Свого часу вбивство журналіста Гонгадзе призвело до
початку акції «Україна без
Кучми». Засудження «тітушковода» Юрія Крисіна, винного у смерті кореспондента газети «Вести» В’ячеслава Веремія,
до 4 років умовно також підняло градус суспільної напруги. 25 грудня на Майдані Незалежності збиралися активісти,
котрі вимагали справедливого суду для вбивці журналіста.
«Його кришують ті люди, які
зараз при владі. Це видно по
всіх вироках по Майдану, тому
що досі немає жорстких дій і
жорстких вироків, не знайдено всіх організаторів, їх не посадили, — зазначив брат депутата Мустафи Найєма Масі. На
жаль, ця справа стала символом року, що минає, а також
символом цинічного та безвідповідального ставлення прокурорсько-суддівської лінії до
злочинів, скоєних під час Євромайдану.

17. Фільм «Кіборги»
Останньою миттєвістю 2017
року можна вважати фільмсенсацію «Кіборги», котрий за
перші два тижні прокату зібрав
15,75 млн. грн., що є рекордом
для вітчизняного кінематографа. Однак справа не лише в грошах. Тут йдеться також про суцільний символізм. Про те, що
«ще не вмерла Україна», яка
(попри все!) живе, бореться,
сподівається та вміє робити гідні речі — зокрема, якісне кіно,
що змушує плакати навіть найстійкіших чоловіків. А також
про те, що пам’ять про героїв —
оборонців Донецького аеропорту — невмируща, і це, мабуть,
головне… А щодо всього іншого, то, як писав дисидент Анатолій Лупиніс, «життя триває,
точиться війна». Але перемога
точно буде за нами. Рано чи пізно, але неодмінно буде. ■
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■ ПРИНЦИПОВО

500 гривень
надбавки —
мало!
Ляшко нагадав Гройсману про обіцянку
підвищити мінімальну зарплату
до 4300 гривень

❙ Лідер Радикальної партії вимагає від Прем’єра Гройсмана реального
❙ підвищення доходів українців до європейського рівня.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
У новому році купити електромобіль можна як мінімум на
20% дешевше. Це стало можливим завдяки ухваленій поправці до Податкового кодексу,
яку ініціювали народні депутати Олег Ляшко та Віктор Галасюк. Проте, за словами радикалів, вони добивалися ще більших податкових пільг для електромобілів.
«Якби Президент Порошенко йшов у ногу з технічним прогресом, податкові пільги для
електрокарів діяли б 5 років,
як ми пропонували, а не всього
один рік, як переголосував парламент на вимогу БПП», — наголосив Олег Ляшко.

А щоб електромобілі були
ще доступнішими для українців, політик вимагає врахувати в повному обсязі вимогу його
фракції щодо підвищення мінімальних зарплат.
«Підвищення з нового року
мінімальної зарплати всього на
500 гривень — зовсім мало! Я
сподіваюся, що за результатами першого кварталу зарплата
буде 4300, як і обіцяв Прем’єр
Гройсман, а з вересня — 5 тисяч
гривень», — зазначив лідер Радикальної партії.
Він також додав, що українці отримують найнижчу зарплату в Європі, тому єдина можливість подолати реальну бідність — суттєве збільшення зарплат і легальних доходів. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
За вісім років до ринку
Міністр регіонального розвитку,
будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявляв, що закон про Фонд енергоефективності дасть можливість українським домогосподарствам під час реалізації заходів із термомодернізації
економити до 50% споживання енергоресурсів. А робота Фонду допоможе
скоротити втрати газу в системі теплопостачання та житловому секторі країни, які щороку становлять 2,4 млрд.
куб. м та 9 млрд. куб. м відповідно,
а також за п’ять-вісім років запустити
ринок послуг у галузi енергоефективності обсягом близько 30 млрд. євро,
головним учасником якого стане малий і середній бізнес. Саму ж роботу
фонду планується направити на взаємодію з власниками приватних і багатоквартирних житлових будинків із метою підвищення класу енергоефективності таких будівель і компенсації витрат на виконання відповідних робіт.
Максимальний розмір компенсації для організації співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) становити-

ме 50% витрачених коштів у разі, якщо
енергоефективність будівлі в результаті
проекту підвищиться до класу «А» за
міжнародними стандартами. За словами Г. Зубка, контролюватиме фонд незалежна наглядова рада, до якої входитимуть представники Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка технічно
підтримуватиме роботу фонду, інших
міжнародних партнерів та українського
уряду. Водночас технічний офіс фонду
розроблятиме типові проекти енергомодернізації будинків і фінансові інструменти для їх реалізації.

І нехай позаздрить Іспанія!
Віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, повідомив, що Європейський
Союз виділить Україні 100 млн. євро
для Фонду енергоефективності, щойно
український парламент завершить формування законодавчого поля для роботи Фонду. «Якщо Україна досягне рівня
енергоефективності, який є у Польщі, то
економитиме більше енергії, ніж за рік
споживає Іспанія», — зазначив він. ■

Україна намагається відійти від
радянської схеми, за якою паливо вважали фактично безкоштовним, і вчиться бути енергоефективною. З одного боку,
намагається більше видобувати власного палива, з іншого
— прагне економити. Наразі в
цьому напрямi робляться тільки перші кроки, але навіть такий невеликий поступ уперед
уже вселяє оптимізм.

Як замістити 13 мільярдів?
Уже другий рік поспіль
наша держава збільшує видобуток власного природного
газу. Скажімо, видобуток природного газу в Україні в січні-листопаді 2017 року збільшився на 3,9% (на 719,4 млн.
кубів) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і
становив 18,999 млрд. кубометрів. За даними Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, підприємства
НАК «Нафтогаз України» за
11 місяців збільшили видобуток газу на 2,8% (на 408,8
млн. куб. м) — до 14,948 млрд.
кубів.
Укргазвидобування — державне підприємство, яке є
найбільшим гравцем вітчизняного газовидобувного ринку — збільшило видобуток
газу на 4,3%: до 13,929 млрд.
кубів. Натомість ПАТ «Укрнафта», навпаки, скоротило видобуток вітчизняного «блакитного палива» на 15% — до
1,12 млрд. кубів.
У позаминулому, 2016му, році наша держава збільшила видобуток газу на 0,5%
(на 91,1 млн. кубометрів) у
порівнянні з 2015 роком: до
19 млрд. 987,1 млн. куб. м.
Таким чином реалізовується
стратегічний план переходу
на газ власного видобутку. На
думку голови правління Укргазвидобування Олега Прохоренка, це має статися вже до
2020 року.
У 2016 році Україна спожила 33 млрд. кубометрів газу, з
них українські компанії видобули 20 млрд.: приблизно 15
млрд. — це Укргазвидобування, решта — це «Укрнафта» і
приватні структури. Потреба
в імпорті становила 13 млрд.
Мета на 2020 рік була формалізована в документі під назвою «Концепція розвитку газовидобувної галузі», і який
був затверджений Кабміном.
Згідно з цим документом, до
2020 року планується вийти на
рівень споживання газу до 26
млрд. кубометрів. І водночас
наростити обсяги видобутку.
За словами Олега Прохоренка, за підсумками минулого року Укргазвидобування очікує на приріст на 4,4%
у порівнянні із 2016 роком. В
абсолютних цифрах це 15,2
млрд. кубометрів. Таким чином очільник компанії підтвердив свій травневий прогноз. Тоді, аналізуючи потенціал Укргазвидобування, Прохоренко стверджував: таких
результатів вдасться досягти
за рахунок інтенсифікації існуючих родовищ. «Це ведення або повернення в активний
фонд свердловин, які потрапили в аварії. Також цьому сприятиме будівництво, модернізація ДКС (дожимних компресорних станцій) і розширення
буріння», — казав він тоді.

Очікуємо видобувний бум?
Серед позитивних факторів, які сприяють збільшенню видобутку газу, є низка рі-

■ ОЩАДЛИВІ НАДРА

Формула
з плюсом
Україна планує видобувати
більше газу і суттєво зменшити
обсяги його використання

❙ Європа — за допомогою Фонду енергоефективності —
❙ навчить українців раціонально використовувати тепло у своїх оселях.
шень державних органів. Так,
Верховна Рада України ухвалила нові ставки ренти на видобуток газу з нових свердловин на рівні 12% і 6% у залежності від глибини. «Це має стимулювати інвесторів вкладати
більше грошей у нові свердловини і таким чином збільшувати видобуток, — сказав Олег
Прохоренко. — Зміна у постанові №570 дозволила виходити з обсягами скрапленого
газу на електронні аукціони.
З 1 січня 2018 року запрацював закон №3038, який залишає 5% ренти від видобутку
газу місцевій владі».
Утiм існують і невирішені
проблеми. Скажімо, видача ліцензій. «Якщо вдасться
вирішити низку регуляторних питань, то ми зможемо
отримувати нові ліцензії через аукціони або як компанія,
на яку накладено спеціальні зобов’язання, — резюмує
Прохоренко. — Не ухвалено
також закон №3096-д, який
має спростити процедуру землевідведення для об’єктів нафтогазової галузі. Адже сьогодні, щоби отримати дозвіл
на бурові роботи, доводиться
чекати 2-3 роки... Якщо ми
зможемо скласти разом усі ці
зміни — регуляторні, сервісні, фіскальні, — то побачимо, що картина для видобутку
газу вимальовується позитивна. І завдяки цьому реформи
зможуть продовжуватися».

Навчіть нас заощаджувати
Тим часом із першого дня
нового року в Україні розпочав роботу Фонд енергоефективності. Передбачається, що
він стане новим та ефективним інструментом реалізації
проектів енергомодернізації
держави і на рівні домогосподарств, і на рівні юридичних

осіб. Як очікується, фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу
та управління, встановлення
ефективних опалювальних
та охолоджувальних систем
та обладнання, а також заміни наявних систем і обладнання найефективнiше. Формою
надання коштів стане часткове відшкодування вартості
заходів з енергоефективності
фізичним та юридичним особам.
«Ми виділяємо в цілому 2
млрд. грн. на програми енергоефективності, з яких 400 млн.
грн. — це «теплі кредити», а
1,6 млрд. грн. — це масштабні
проекти енергомодернізації»,
— повідомив Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман. За його словами, окрім
бюджетних асигнувань, також очікується надходження
коштів «від наших європейських партнерів». «Є рішення про виділення 100 млн.
євро — це приблизно 3 млрд.
грн. Цей транш буде розділений на декілька періодів», —
розповів голова уряду.
За словами Гройсмана, всі
проекти енергомодернізації
будуть реалізовані одночасно
з програмами запровадження ефективного споживання
ресурсів, а також суттєвого
збільшення видобутку власного газу. Як прогнозує уряд,
за три-п’ять років роботи Фонду енергоефективності щорічна економія газу за рахунок
ефективного використання
палива становитиме не менше 1,5 млрд. куб. м, і при цьому запуск нових виробництв
на основі новітніх технологій
дасть змогу створити додатково близько 75 тис. нових робочих місць. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Із 1 січня традиційно відбуваються зміни в керівництві окремих міжнародних організацій та
на рік призначаються нові культурні столиці Європи

Рада Безпеки ООН
Рада Безпеки ООН, головний
керівний орган ООН, який відповідає за дотримання миру і безпеки у світі і має право видавати
обов’язкові до виконання рішення, нараховує п’ять постійних
членів (Китай, Франція, США,
Росія та Велика Британія) і 10 непостійних членів, які репрезентують окремі великі регіони світу і обираються терміном на два
роки. З першого січні кожного
року відбувається ротація частини з 10 непостійних членів РБ
ООН. Першого січня закінчилася
дворічна каденція шести країн:
України, Єгипту, Італії, Сенегалу, Уругваю та Японії. Ще рік
залишилося попрацювати в Радбезі ООН Болівії, Швеції, Ефіопії
та Казахстану, який у січні буде
керувати роботою Радбезу на
правах головуючого.
Новими непостійними членами РБ ООН iз першого січня
стали Гвінея, Кувейт, Польща,
Нідерланди, Перу і Республіка
Кот-д’Івуар. Польща змінює Україну як представник східноєвропейської групи держав. Перебування у складі Радбезу навіть
на непостійній основі є великою
честю та обов’язком, адже більше 60 держав зі 193 країн-членів
ООН взагалі ніколи не здобували
права входити до Радбезу в ролі
непостійного члена. Варто зазначити, що Україна за два роки перебування у складі РБ ООН не
залишила по собі згадок якоюсь
яскравою чи резонансною на світовій арені ініціативою. Польща
обіцяє діяти активніше та наполегливіше у відстоюванні прав
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■ РОТАЦІЇ

Україна звільняє місце Польщі
Зміни в Радбезі ООН, керівництві ЄС та нові культурні столиці Європи
країн регіону, який вона репрезентує. Польща є непостійним
членом Ради безпеки ООН ушосте. Востаннє була в цій ролі в
1996-1997 роках.
Проте на практиці дії ООН
дуже обмежені. Більшість резолюцій мають характер заклику
поважати міжнародний порядок, а більш суперечливі дії часто блокують постійні члени ООН,
які мають право вето. Останніми
роками більшість резолюцій у
справі Сирії ветувала прихильна
до Дамаска Росія.

Європейський Союз
Від 1 січня до кінця червня
2018 року роботою Євроспільноти керуватиме Болгарія. Керівництво в Софії перебрало на себе
це завдання від Естонії, яка головувала в Раді ЄС у другій половині 2017 року. Серед пріоритетів болгарського президентства в ЄС — наближення країн
Західних Балкан до Євроспільноти та питання, яких не вирішила Естонія. Дипломати позитивно оцінюють перше президентство Естонії в ЄС. Вказують, що
Таллінну вдалося досягти згоди
Євроспільноти в багатьох питаннях, хоча не в усіх.
Зокрема, країни ЄС досі не домовилися про способи вирішення
міграційної кризи. Ключові переговори відбуватимуться саме
під час головування Болгарії,
тому що до червня європейські уряди хочуть досягти компромісу в цій справі. Найближчі
півроку — це також наступний
етап переговорів про вихід Ве-

❙ «Культурна» Валетта.
❙ Фото автора.
ликої Британії з Євроспільноти
і початок розмов про новий бюджет ЄС після 2020 року. Болгарія
хоче приділити багато уваги Західним Балканам, які прем’єрміністр Бойко Борисов назвав
перспективним регіоном. «Ми
хочемо зосередитися на наближенні до Європейського Союзу
країн цього регіону. Західні Балкани — це унікальне місце, історична спадщина і культура», —
заявив очільник болгарського
уряду.
У травні в Софії відбудеться
євросоюзно-балканський саміт.
Болгарія очолила роботу Ради
ЄС через 10 років після вступу
до Співтовариства. Від першого
дня після вступу вона перебуває

■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Культурні столиці Європи-2018
Леуварден на півночі Нідерландів та столиця Мальти Валетта отримали статус «Культурних
столиць Європи-2018». Важко
уявити собі більш різні міста —
не лише за географією і кліматом, а й за програмою заходів.
У нідерландському Леувардені проект «Культурна столиця Європи» перетворився на
справжній соціальний експеримент. За допомогою культури та мистецтва у столиці регіо-

■ РЕАКЦІЯ СВІТУ

Коли низи не можуть...
У масових протестах в Ірані загинули більше двадцяти осіб
Ігор ВІТОВИЧ
Десятеро людей загинули в ніч iз першого на друге січня в антиурядових акціях протесту в Ірані, повідомляє державне телебачення країни. Усього в протестах, які почалися в четвер, 28 грудня, загинуло щонайменше 22 особи, повідомляє «Євроньюз».
Протести почалися в Мешхеді — другому найбільш густонаселеному місті Ірану. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів через високі ціни, і спрямували
свою лють проти президента Хасана Рухані.
Демонстрації, які починалися як протест
проти корупції та економічної скрути, згодом, схоже, набули політичного забарвлення. У п’ятницю протести поширилися на
інші міста. В Керманшаху, Решті, Ісфахані
та Кумі на вулиці вийшли тисячі людей.
Деякі з протестів переросли у демонстрації
проти влади загалом, а їхні учасники закликали звільнити політичних в’язнів i покласти край насильству з боку поліції.
Існує й інша точка зору: протести організували консерватори. «Яструби та духовенство хочуть зашкодити поміркованому президентові Роухані, хочуть налаштувати людей проти відкриття країни Заходові
та заблокувати напружені спроби реформ»,
— пише німецьке видання «Нойе Оснабрюкер Цайтунг». Але спровоковані консервативними колами протести обернулися проти них самих.
Акції продовжуються попри заклик президента Хасана Рухані до спокою. У неділю
він наголосив, що насильство недопустиме.
Пан Рухані визнав невдоволення економічною ситуацією в Ірані, відсутність прозорості та корупцію, але захищав свої досягнення.

під постійним наглядом Брюсселя у зв’язку iз закидами, які стосуються недостатньої боротьби з
корупцією та організованою злочинністю.

❙ Протести через економічні негаразди
❙ набули політичного забарвлення.
Хасан Рухані, якого багато хто звинувачує у
поганому стані економіки, тим часом заявив,
що учасники акцій протесту представляють
«невеличку меншість» країни. Іранська влада стверджує, що протестувальники в низці міст країни атакують муніципальні приміщення та банки. «Ассошiейтед пресс»
повідомляє, що в деяких містах озброєні демонстранти здійснюють спроби захопити військові об’єкти та зброю. Нинішні протести —
найбільші політичні демонстрації в Ірані з
2009 року. Вони проходять у 1200 містах по
всій країні, зокрема і в столиці Тегерані.
Протести тривали і в ніч на вівторок.
Поліція застосовувала сльозогінний газ та
водомет для розгону мітингу на площі Енгелеб у Тегерані. Паралельно в країні відбуваються багатотисячні демонстрації на підтримку уряду.
За декілька днів протестів в Ірані арештували 400 людей. Влада Ірану продовжує блокувати соцмережі, за допомогою
яких, на думку чиновників, у країні органі-

США заявили, що «світ стежить» за тим, як
іранська влада реагує на антиурядові протести, що
пройшли в кількох містах. У заяві Білого дому наголошують, що іранцям набридла «корупція режиму та
розтрата багатства нації на фінансування тероризму».
«Іранський уряд повинен поважати права своїх громадян, тому числі їхнє право висловлюватися. Світ стежить», — написала речниця Білого дому Сара Хакабі у «Твіттері». Державний департамент США закликав усі держави «публічно підтримати іранський народ
та їхні вимоги основних прав та припинення корупції». Західні політики звернулися до керівництва Ірану з закликом вберегти демократію та свободу й проводити діалог. Вустами речниці верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки
Могеріні Брюссель закликає Тегеран гарантувати право громадян на «мирні демонстрації та свободу думки». Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон так само наполіг на необхідності «дебатів» щодо вимог демонстрантів. Із закликом поважати свободу зібрань звернувся до уряду в Тегерані й
міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель.
Очільник німецького МЗС наголосив на праві іранців «збиратися та мирно висловлювати свою думку».
А в МЗС Російської Федерації застерегли від будьякого «втручання» у ситуацію в Ірані ззовні. Такі дії
могли б, на переконання російських дипломатів, призвести лише до подальшої дестабілізації ситуації.
зовують протести. Йдеться про додаток для
повідомлень «Телеграм» та фотосервіс «Інстаграм». Державні ЗМІ почали публікувати
окремі відеокадри з протестів, на яких, зокрема, показано, як молоді люди нападають
на банки та авто, а також спалюють прапор
Ірану, повідомляє агенція «Франс Пресс».
Перший віце-президент Ешак Джахангірі припустив, що за протестами стоять опоненти чинної влади. «Приводом деяких інцидентів у країні цими днями є економічні
проблеми, але, схоже, за ними стоїть щось
інше. Вони думають, що так вони нашкодять уряду, але від цього виграють зовсім
інші люди», — цитує його слова іранський
державний телеканал IRIB. ■
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ну Фрисландії хочуть розробити
концепцію омріяного відкритого
суспільства (фризькою — iepen
mienskip). У рамках численних
виставок, майстер-класів та перформансів мають порушуватися
такі непрості теми, як сталий розвиток, розмаїття та соціальна нерівність. «Ми ризикнемо зробити
те, що ще ніколи не робили в такому масштабі та на такому рівні»,
— інтригує офіційний сайт культурної столиці Європи «Луеварден—Фрисландія 2018».
Якщо заходи в рамках «Культурної столиці Європи» в Леувардені планують розпочати по-нордичному спокійно — з виступів
дитячого хору та безплатного входу в музеї на вихідних наприкінці січня, то на порядку
денному на Мальті -— вечіркавідкриття, що триватиме цілий
тиждень. Організатори обіцяють
відвідувачам традиційне острівне свято — мальтійською festa —
з музикою, танцями та вуличним
мистецтвом. Причому святкуватимуть відкриття «Культурної
столиці» не лише на основному
однойменному острові держави,
Мальті, а й на сусідньому, другому за величиною, острові Гозо.
Попри скромний бюджет програма мальтійської «Культурної
столиці» заповнена численними
заходами. Впродовж року у Валетті та інших містах Мальти заплановано 140 проектів та 400
різноманітних культурних заходів. Загальну тему заходів на
Мальті вирішили прив’язати до
«Європейського року культурної
спадщини», яким проголошено
2018 рік. Тож Валетта в рамках
«Культурної столиці» хоче зробити акцент на «унікальній спадщині мальтійських островів».
Які міста стануть «Культурними столицями Європи-2019»,
також уже відомо. Це буде Матера в Італії та Пловдив у Болгарії. ■

■ КОРДОНИ

Поділили
гектари
Вперше за останні 170
років Бельгія і Голландія
обмінялися територіями
Олег БОРОВСЬКИЙ
Із 1 січня набрала чинності перша за останні 170 років міждержавна угода про обмін
територіями між Бельгією та Голландією. Нею
розв’язується багаторічна суперечка про спільний кордон між двома країнами. Країни обмінялися невеликими клаптиками незаселених територій. Бельгія віддала Голландії 13 гектарів
землі в руслі ріки Мaac (голландська назва) чи
Мез (бельгійська назва), а натомість отримала
від сусідів три гектари землі в іншому місці.
Проблеми розпочалися в 60-х роках минулого століття, коли було змінено русло ріки
Маас-Мез. Ріка довжиною 925 кілометрів бере
початок на плато Лангр у Франції, тече на північ до Седана і Шарлевіль-Мезьєра, потім проходить по території Бельгії і в районі дельти
перед впадінням у Північне море становить
спільний бельгійсько-голландський кордон.
Ріка дуже звивиста, тому під час виправлення
русла для потреб судноплавства частина бельгійської землі опинилася з голландського боку
ріки, а частина голландської території — в кордонах Бельгії.
Ці терени рідко контролювала поліція, оскільки поліцейські обох країн мали брати дозвіл
сусідів на такі відвідини. Таку ситуацію «нічиєї
землі» використовували злочинці та торгівці
наркотиками. Тож уряди Бельгії та Голландії
вирішили покінчити з проблемою, відкоригувавши спільний кордон. ■
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Киянин Вадим Свириденко, ветеран російсько-української війни
на Донбасі, — один iз переможців національних змагань у легкій
атлетиці (біг на 1500 м), а також
«Ігор нескорених», що проходили
у Торонто. У Дебальцiвському котлі
мій співрозмовник втратив усі чотири кінцівки... Та він, Народний
Герой України, володар ордена «За
мужність» ІІІ ступеня, своїм життєвим прикладом показує воїнам, як
можна з протезами адаптуватися і
повноцінно жити у суспільстві.
У 42 роки Вадим Свириденко під
час третьої хвилі мобілізації (4
серпня 2014 р.) потрапив до 128-ї
Мукачівської гірсько-піхотної бригади. «Я знав, що на війну я потраплю, тому що я медик. У строковій
службі був у прикордонних військах. До армії закінчив медучилище, отримав диплом фельдшера.
Фельдшером був і в армії. Потім,
після закінчення університету Народного господарства, працював у
видавництві».

Це війна ракетних установок
■ Вадиме, де ви воювали? Як
отримали поранення?
— Воювали — це сказано
дуже сильно. Бо зараз іде дещо не
та війна. Це не війна піхоти. Піхота бігає (хоча й бувають серйозні бої), але не в такій кількості, як
у Другій світовій. Це війна навіть
не мін, як в Афганістані була. Це
війна ракетних установок («Гради», «Урагани», літаючі міни).
Ми потрапили спочатку у
Щастя, потім нас перевели під Дебальцеве. 9 лютого 2015 року закрився «котел» біля Дебальцевого; був наказ відійти. А 16 лютого
прозвучав наказ нашій групі йти
на допомогу на Балу. Біля нашого
БТР розірвався танковий снаряд.
Мене зачепило двома шрапнелями (вирвало шматок правої руки
і пройшлося по нозі). Поранило і
командира. Ми відступили, нас
разом з іншими пораненими відправили до штабу до медроти.
Рани мені шили просто в бліндажі. А ввечері сформували колону
з КамАЗа, «Уралу» та двох БТРів
і дали наказ здійснити прорив на
Артемівськ. У вантажівках були
важкопоранені, а в бронетранспортерах — ті, які могли самі рухатися. Колона не пройшла, потрапила в засідку, була обстріляна. Прорвався тільки один БТР.
Наша машина підірвалася на
міні, я отримав чергову контузію.
Командир урятував мені життя
(відкрив боковий вихід, і ми встигли вискочити з БТРа, поки
не спрацював боєкомплект). Вирішили все ж рухатися далі, перевантаживши всіх уцілілих на
«Урал», двигун якого уцілів. Та
за якихось десяток метрів машина натрапила на міну. Літали ми
високо тоді, дехто навіть випав
із кузова. Я дуже пошкодив спину. Ми з командиром ледве залізли до кабіни. Вирішили чекати до
ранку, бо було вже темно. І коли
вранці я прокинувся, то я зрозумів, що залишився один: інші
поранені замерзли. А морози на
Донбасі були тоді понад -20...
І тоді впродовж чотирьох діб
я залишався у кабіні розбитого
«Уралу». Втратив багато крові,
періодично втрачав свідомість;
потім знову прокидався і шукав
якусь поживу. Їв сніг, знаходив
сухпаї, гриз зубами суху кашу,
галетне печиво, тюбики з медом)... Але вгризти у мороз було
складно; особливо сутужно стало
тоді, коли вже були відморожені
руки. Врятувало те, що був добре одягнений: ватні штани, бушлат. Тільки не було на руках перчаток. У кабіні я накривався ковдрою. Але «Урал» був розбитий і
мороз своє зробив...

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Вадим Свириденко: Найцінніше — це життя,
яке треба берегти
Ветеран війни на Донбасі —
про Дебальцівський котел, медичну
допомогу за програмою Пентагону
й «Ігри нескорених»
у Торонто
Уранці, на четверту добу, 20
лютого, коли я вкотре виліз iз кабіни поїсти снігу, мене знайшла
розвідка «ДНР». На диво, вони
мене не добили, а взяли у полон.
Завезли до СБУ Донецька, надали першу медичну допомогу і нагодували. А ввечері, як важкопораненого, віддали на нашу сторону. З Дніпропетровська мене забрала машина швидкої допомоги.
Тиск і температура були в нормі,
я добре витримав перенавантаженя при перевезенні. Через дві
доби мене літаком відправили до
Києва в опіковий центр.
■ Як удалося вижити? Хто був
для вас ангелом-охоронцем? Хто
допоміг не впасти духом, вистояти? Адже багато вояків, які
приходять iз війни, починають
пити...
— Як удалося вижити — запитаю у Бога, коли буду там... Чекала дружина, батьки... Мною опікувалися всі небайдужі. Я не
вживав алкоголю. Я все життя
займався спортом (бігав, стрибав,
плавав, займався бойовими видами спорту).
В опіковому центрі лікар мені
сказав, що почалася гангрена і
неможливо зберегти кінцівки.
Потрібна ампутація. Коли я почув цей вирок, мій стан був жахливий. Але лікар заспокоїв, що
буде протезування і я ходитиму.
І посіяне ним сім’я надії почало
проростати вірою у власні сили.
Коли за місяць мене перевели
з реанімації у звичайну палату,
до мене прийшов афганець, який
втратив ногу на війні, і запропонував свою допомогу. Він показував мені вправи, які допоможуть
швидше встати. Я почав займатися спортом. Дружина приносила
мені навантажувачі. Лікар порекомендував мені свого знайомого тренера з боротьби. Спочатку
він мене піднімав на резинках,
потім навантаження збільшувалися... Перше протезування було
у Києві. Протезисти, дивлячись
на мої м’язи, порадили мені бігати. Афганець вчив мене вставати з ліжка, робити перші кроки,
ходити по сходах, схилах, долати перешкоди. Мене оточували
небайдужі люди з усього світу. У
палаті двері не зачинялися. Люди
приходили мені подякувати, підтримати, поспілкуватися. І те, що
я зараз ходжу, — це подяка багатьом людям.
У квітні 2015-го до мене у палату прийшли американські лікарі і запропонували допомогу
за програмою Пентагону — лікування, протезування, реабілітація за їхній рахунок. Вони надавали допомогу різним пораненим.
До Америки ми полетіли у серпні.
8 місяців я проходив реабілітацію
там. Мені зробили сучасне протезування ніг і рук (механічні, електричні). Мене навчали всього,
щоб максимально адаптувати до
життя. Американці не відпускають людину, допоки вона не приготує для себе їжу. У них дуже потужна програма з реабілітації. На
руки і ноги у мене є по три види

❙ Вадим Свириденко.
❙ Фото з власного архіву.
протезів, які я самотужки можу
замінити.

Найбільший стимул — прийти
ногами до своїх рідних
Ви займаєтеся бігом?
— Так. У жовтні минулого
року я брав участь у 10-кілометровому забігу ветеранів, який
проходить щороку у Вашингтоні.
США запрошують ті країни, які
брали участь у війнах. Такі марафони влаштовують для бійців,
які мають протези, для реабілітації і нагадування про себе як про
воїнів, які потребують адаптації
до життя у суспільстві.
■ Ви нещодавно побували у
Канаді.
— Так. Ми літали до Канади
разом із дружиною. Канадська
діаспора перераховувала на моє
лікування багато коштів. Там
відбувалися зустрічі з діаспорою,
з організаторами «Ігор нескорених», які у вересні проходили у
Торонто. 22 квітня я брав участь
у Всеукраїнському відборі на ці
Міжнародні змагання. Перемогу
отримало 30 учасників; на змагання поїхало лише 15. У Всеукраїнському відборі брали участь
понад сто воїнів з усієї України.
Це люди, які були у боях, отримали поранення, пройшли реабілітацію, ведуть активний спосіб
життя, займаються спортом.
«Ігри нескорених» — це не паралімпійські ігри, це теж програма реабілітації для людей, щоб
повернути їх до життя у суспільстві. Для мене — повернення через
спорт — це дуже гарна програма.
Адже ти бачиш щоденний прогрес: сьогодні забіг на 100 м, через
деякий час — 200 м, 1 км. Хтось
плаває... Я бігаю зараз по 2-3 км,
щоб тримати себе у формі. Бігаю
біля свого дому на спортивному
майданчику, у школі на стадіоні.
За великого бажання займатися спортом можна де завгодно. Зі
мною працювали гарні тренери у
США і тепер у мене є система моїх
тренувань. Я тренуюся, і діти стають поряд зі мною (качають прес,
роблять вправи). Батьки повинні
вчити дітей своїм прикладом.
■ Чи можете ви брати на руки
своїх дітей, виконувати фізичну
роботу, писати?
— Звичайно! Я ж займаюся спортом. У мене дві доньки: 6
і 1,5 року (молодша народилася,
коли я був на реабілітації в США).
Я з ними граюся, вони мені легко
сідають на плечі. Пишу ручкою і
■

працюю з комп’ютером. Виконую
різну фізичну роботу.
■ Де ви сьогодні працюєте?
Адже ваш життєвий приклад
може допомогти реабілітуватися
іншим.
— Кiлька місяців я працюю
уповноваженим з реабілітації
при Президентові України. Ми
маємо дати бійцям, які повернулися з фронту, гарну психологічну і фізичну реабілітацію, а потім
знайти роботу. Ми створюємо систему реабілітації по всій Україні.
У мене проходить багато зустрічей, мені телефонують, пишуть
на сторінку у «Фейсбуці». Коли
ми повернулися зі США, нас вітав Президент. До мене підійшли
люди і запитали, чи можу я свій
приклад показувати іншим, працювати з пораненими і спонукати їх встати на ноги. Ми створюємо на законодавчому рівні систему реабілітації в Україні. Центри
реабілітації відкриті у Львові, Ірпені на Київщині, Клевані на Рівненщині... Зроблені великі кроки
із сучасного протезування, напрацьовуються програми. Ми маємо
велику підтримку з боку влади,
тому, думаю, досягнемо великих
успіхів у створенні системи реабілітації.
Сьогодні я йду у шпиталі, зустрічаюся з хлопцями, з їхніми
рідними. Я намагаюся пояснити дружинам, що сьогодні варто витримати, підтримати своїх
чоловіків, а вони все зроблять
для того, щоб допомогти родині.
А хлопцям, які отримали важкі
поранення, я кажу: «Ви повинні бути здоровими не для себе, а
для сім’ї, ви маєте максимально
встати на ноги, максимально реабілітуватися, щоб не бути тягарем
для своїх рідних. Усе, що ви робите, це для сім’ї». Це найбільший
стимул — прийти ногами до своїх
рідних. Бо все, чого ми досягаємо,
— це завдяки нашим рідним. Тут
не потрібна жалість. Хлопці мають усвідомити правило: «Я це
можу зробити сам!»
У мене було дуже велике бажання ходити. Я ніколи не хотів
сідати на візок. Треба мати велике бажання. Я радий, що маю роботу, займаюся спортом.

У нас така красива мова!
Чим іще захоплюєтеся?
— Люблю садок свій на дачі,
що під Борисполем. Люблю землю.
■ Які ваші життєві цінності?
— Найцінніше — це наше
життя і життя інших, яке треба
берегти. Саме за це ми і захищаємо свою державу. Для мене як для
українця великим пріоритетом є
рідна мова. Можна вивчати англійську, російську, французьку,
володіти декількома мовами. На
питанні мови сьогодні спекулюють. Але ми живемо в Україні.
■

Захищаємо Україну. У нас така
красива мова! Мову треба вчити.
Для мене наш прапор, наш герб,
українська мова є великою цінністю. Коли на марафоні в Америці нас підтримувала українська діаспора з синьо-жовтий прапорами — це стимулювало, підтримувало наш дух.
Я вірю у те, що війна скоро закінчиться. Вірити потрібно! Але
важливо стати єдиним народом!
Війна об’єднала людей. Але й показала, що є багато проросійськи
налаштованих.
■ Що б ви побажали сучасній
молоді?
— Бути небайдужими до держави, до суспільства. Не говорити, що все у нас так погано. Адже
державу будуємо ми самі. Наш
внутрішній стан залежить від самих людей. Треба робити все для
того, щоб будувати державу, створювати закони. А найперше —
треба вміти цим користуватися:
отримувати освіту, нести у світ
українську культуру. ■

■ СПРОСТУВАННЯ
Інформацiя в «Українi молодiй» за 23.03.2016 року в статтi «Перевiряти нас не треба» наступного змiсту:
* «Керiвництво «Турбоатома» кiлька мiсяцiв не допускало на пiдприємство ... слiдчих
прокуратури»;
* «Тож ... керiвництво цього
стратегiчного пiдприємства тривалий час перешкоджало проведенню державного аудиту.»;
* «Керiвник державного пiдприємства також одночасно керував комерцiйною установою (i
вiдповiдних документiв, якi доводять це, достатньо), що прямо
заборонено законом.»;
* «На пiдприємство вже тривалий час не пускають i слiдчих
прокуратури, якi розслiдують
не лише кримiнальнi провадження щодо можливих корупцiйних оборудок на пiдприємствi, а й провадження за фактами
масових заворушень.»;
* «Зауважимо, що ранiше
Ленiнський райсуд Харкова
своєю ухвалою вiд 23.09.2015
р. задовольнив клопотання слiдчих прокуратури про тимчасовий доступ до речей i документiв ПАТ «Турбоатом», але на
пiдприємствi проiгнорували рiшення Фемiди. Зокрема, спiвробiтники Державної фiнiнспекцiї в Харкiвськiй областi так i не
змогли провести виїзну ревiзiю
«з питань зарахування часу перебування працiвникiв цеху
№60 на масових заходах у робочий час» упродовж сiчня-квiтня
2014 року. Хоча дозвiл суду на
проведення ревiзiї у фiнiнспекторiв був.» — є недостовiрною.

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 СІЧНЯ 2018

■ ТРАНСБЕЗПЕКА

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Зваженi та щасливi

Час виносити
з хати сміття

На дорогах з’явилися сучасні пересувні лабораторії
для габаритно-вагового контролю

Сміттєпереробний завод почнуть
будувати цього року

Світлана МИЧКО
Тернопільська область
На дорогах Тернопільщини з’явилися сучасні спеціалізовані автомобілі Укртрансбезпеки.
Кожний із них — це, по
суті, ціла мобільна лабораторія, обладнана, зокрема, комплектом вагiв,
які здійснюють он-лайн
передачу результатів зважування вантажних автомобілів на сервер, приладами для вимірювання габаритних розмірів
транспортних засобів та
обстеження їх технічного стану, ноутбуками та
принтерами для оперативного складання актів та постанов щодо порушників. Як відомо,
перевантажений понад
встановлену норму автотранспорт завдає серйозних пошкоджень дорожньому покриттю, з яким
в Україні й без цього багато проблем, у результаті держава має збитки
на мільйони гривень. От
і в Тернопільській області, за даними автодорожніх служб, 75 відсотків
доріг збудовані свого часу
з розрахунку на низьку
тоннажність транспорту, тож сучасні великогабаритні фури їх просто
«розбивають».
Як повідомив під
час свого візиту на Тернопільщину (з приводу впровадження новації) голова Державної
служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, за фінансового сприяння Єврокомісії
його відомство придбало
78 мобільних пересувних
лабораторій, які допоможуть забезпечити більш
ефективний і системний

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

❙ Люди, які слідкують за вагою.

❙ Прилад врахує все до міліграма.
❙ Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації.
габаритно-ваговий контроль. Кілька таких працюватимуть і на дорогах
Тернопільської області.
Місцева влада, за словами голови облдержадміністрації Степана Бар-

ни, повністю бере на себе
облаштування відповідних майданчиків. Їх планують розмістити на трасах, де трафік вантажівок найінтенсивніший,
зокрема, у напрямках:

Тернопіль—Львів, Тернопіль—Хмельницький, Тернопіль—Кременець,
Тернопіль—
Івано-Франківськ,
Тернопіль—Кам’янецьПодільський. ■

Міський голова Львова Андрій Садовий у своєму
відеозверненні заявив, що
будівництво сміттєпереробного заводу розпочнеться
вже в цьому році.
У міському бюджеті розвитку Львова передбачили
43 млн. грн. для ЛКП «Зелене місто» — для будівництва та утримання підприємства. Замість території поряд
із ТЕЦ-2 (як збиралися раніше) міська рада тепер планує збудувати сміттєпереробний завод поблизу очисних споруд «Львівводоканалу». Від земельної ділянки
площею 72 гектари для комплексу відокремили майже
десяту частину. Ця земля перебуває у зоні, що призначена для підприємств другого
класу шкідливості. Передбачається, що зводитимуть комплекс за кошти Європейського Союзу. Територію для майбутнього заводу на ділянці
ТЕЦ-2 запропонували представники французької компанії Egis, які працювали
над проектом комплексу. На
останній сесії депутати погодили вже нове місце для облаштування сміттєпереробного
заводу. Причиною такого рішення стало звернення селян
Пустомитівського району до
керівництва Львівської облради з протестом проти будівництва (за першим місцем
розташування), яке, на їхню
думку, «перекриє розвиток
Львова у північному напрямку». Виникли також проблеми з оформленням права власності на цю землю, адже управління архітектури Пустомитівської РДА відмовилось
надавати містобудівні умови.
Нова ділянка ж розташова-

■ АНТИРЕЙТИНГ

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Чого бідні, бо...

Інтернет для всіх —
газета для обраних

Україна посідає «почесне» місце серед
найбідніших країн
Тарас ЗДОРОВИЛО
Усі запевняння уряду, що «жити
стало краще», бо ж, мовляв, зарплати
(пенсії) ми вам підняли й будемо піднімати, не витримують жодної критики. У реальності ситуація більш ніж
погана: ми ввійшли в десятку найбідніших країн за доходами населення,
нашими «братами по нещастю» стали такі країни, як Вірменія, Грузія,
Білорусь, Казахстан, Албанія, Македонія та Сербія.
Ось такими сумними виявилися
висновки на основі досліджень, проведених українськими експертами аналітичного центру Texty.org.ua. Більше
того, Україна стала лідером антирейтингу. Відштовхувалися фахівці від
рівня зарплат, які вони взяли як критерій: було вивчено заробіток жителів
європейських країн після виплати по-

9

датків. І що ж з’ясувалося? А те, що в
нашій державі ця сума є найнижчою
— 190 євро, «почесні» друге та третє
місця займають Молдова (216 євро) і
Азербайджан (232 євро).
Хоча, не помилимося, коли висловимо свою думку: чи багато, шановні
співвітчизники, з вас тих, хто отримує платню в 190 євро (близько 6080
гривень)? Мабуть, чимало українців
були б щасливими, якби щомісяця
приносили додому такі гроші...
А ось найвищий показник середньої заробітної плати, згідно з даними
українських фахівців із центру, зафіксований у Швейцарії, — 4 тис. 421
євро, дещо менше одержують в Ісландії та Норвегії — 3 тис. 440 і 3 тис. 405
євро відповідно. Тож чого дивуватися,
що зараз українська молодь, та й не
лише вона, тисячами залишає Україну, шукаючи кращої долі в Європі. ■

Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на лютий
«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.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна
зробити найближчим часом — до 5 сiчня в селах i
райцентрах, до 10 сiчня — в обласних центрах та
в Києвi, i ви отримуватимете газету з лютого.
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.

на на території Львова, тому
подібних проблем не повинно
бути. Залишається лише питання щодо 5,5 млн. грн., які
вже витратили на два попередні проекти біля ТЕЦ-2. Та
все ж керівник ЛКП «Зелене
місто» Вадим Ноздря висловив сподівання, що кошти не
будуть втрачені. Їх обіцяють
повернути або використати
для проектування заводу вже
на новій ділянці. Варто зауважити, що ще у березні та червні цього року «Львівтеплоенерго» підписало два договори щодо сміттєпереробного
заводу без проведення конкурсних торгів.
Поліція почала розслідування стосовно проблеми ухилення від проведення
процедури конкурсу. Але,
незважаючи на всі перипетії,
міський голова Львова запевняє , що якщо все йтиме чітко за планом, то приблизно за
три роки місто матиме сміттєпереробний завод.
Це буде перше підприємство з глибокої переробки відходів в Україні. Наразі ті, що
функціонують, — це невеликі сортувальні лінії, які відсортовують 5, максимум 10
відсотків сміття. Складатиметься завод із трьох підрозділів: сортувальний комплекс, який ділиться на першу і другу черги по 200 тис
тонн на рік, компостування і
спалювальна частина
Ідею щодо будівництва заводу на території міста самі
львів’яни сприйняли не досить позитивно. Люди переживають, що сміттєпереробне підприємство вплине на
екологію міста.
Утiм екологи запевняють:
якщо будувати завод якісно,
враховуючи найсучасніші
технології, то жодних проблем не виникне. ■

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 277 грн. 55 коп.,
до кінця року — 610 грн. 61 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 377 грн. 55 коп.,
до кінця року — 830 грн. 61 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 100 грн. 65 коп.,
до кінця року — 221 грн. 43 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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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 СІЧНЯ 2018

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Джерела
«Русского
міра»
на сході,
або Віра одна —
помисли різні
Антон КАДЕНЮК
Житомир
Звернув увагу на виступ Президента України Віктора Ющенка «Чому Путін бродить
по Східному Донбасу?» в «Україні молодій».
Автор дає відповідь усім мислячим людям на
події, що відбуваються на сході країни. Віктор
Андрійович підкреслює: «...Путін зараз бродить
по Східному Донбасу не лише тому, що він агресор, а тому <...> що ця територія — найслабша ланка нашої єдності». Далі автор вказує на
особливості та історію цього краю: «Донбас русифікований і руськооцерковлений» — ось вам
і головні причини! Хочу підкреслити особливо
слово «руськооцерковлений» як новотвір в українській мові, за що вдячний автору. Віктор
Ющенко як людина віруюча добре знає роль
релігії і церкви у суспільстві та особливо — в
Україні.
Творці марксизму добре знали значення
релігії для народу, тому і порівнювали її з опіумом. Прийшовши до влади в Росії, УльяновЛенін і його соратники, щоб підкорити собі народ, перш за все почали боротися з релігією.
Історію церкви в СРСР і особливо в Україні
яскраво ілюструє насамперед трагічна доля
Української греко-католицької церкви та її священиків, адже ця гілка була і є істинно українською, вона молилася і молиться за Україну, її народ.
Чимало передач на українському телебаченні порушують релігійні теми, на них запрошують цікавих гостей, але назагал вони закінчуються політичними дискусіями довкола церкви.
Незважаючи на те, що в нашій державі церква
і релігійні організації відокремлені від держави (ст. 35 Конституції України), виникає питання
про вплив церкви на політичні події в Україні та
як священнослужителі виконують самі і благословляють прихожан виконувати заповіді Божі.
Війна, розв’язана Росією проти України, висвітлює істинне обличчя московської церкви по відношенню до подій, які відбуваються в Криму і
на сході України. На словах у проповідях священики часто говорять про любов до ближнього свого, про братерство. Невже патріарх Кирил не бачить, як православні «брати»-росіяни
та інші найманці з Росії вбивають православних в Україні? Усе добре бачить, але московська
церква вірна не заповідям Божим, а заповідям
Путіна. Яскравий приклад, коли представники
Московського патріархату під час проголошення промови Президента у Верховній Раді віддати шану загиблим воїнам демонстративно не
встали.
Хочу через шановану багатьма українцями
газету «Україна молода» звернутися до людей,
які вважають себе віруючими. З моїх особистих спостережень, прийшовши до церкви, люди
думають, що, поставивши свічечку, виконали
свій обов’язок. Ні, дорогі мої, участь у Святій
Літургії полягає не лише в тому, щоб свічечку поставити, а помолитися самому і поцікавитися, за кого молиться паства, адже в Божественній літургії проголошують: «...за святійшого
вселенського архієрея нашого (далі вказується
ім’я)». В римо-католицькій та греко-католицькій церквах моляться за Папу, а в православній
московській — за Кирила?
І як сказав в інтерв’ю Віктор Ющенко: «...
Путін зараз бродить по Східному Донбасу не
лише тому, що він агресор, а тому, що, хай вибачать мені всі, хто не згоден, ця територія —
найслабша ланка нашої єдності. Бо Путін ходить по Донбасу, він чує російську мову, він
ходить у російську церкву, він читає російську газету, він ходить у російський театр, він дивиться російське телебачення. Це готовий «рускій мір». Чи не час усім нам задуматися над
цими словами? ■

Я ВАМ ПИШУ...
■ ГЛАС НАРОДУ

Іван БОНДАРЕНКО
Черкаси
Шановна редакціє, пишу вам, бо всі ці
роздуми визрівали роками. Мені болить
майбутнє прийдешніх поколінь. Я бачу,
що гіподинамія є великою загрозою для
підростаючого покоління. Навіть у сільській місцевості вже не видно дітей на
ковзанах чи на лижах. Усі сидять дома
за комп’ютером чи планшетом.
Сьогодні школа на слуху майже в
кожній сім’ї. Із нею пов’язані дитячі та
юнацькі роки кожного. Хочу висловити
своє післяслово після ухвалення Закону
«Про освіту». Підростаюче покоління —
найдорожчий скарб української нації.
Фізичне і психічне здоров’я дітей — понад усе! Ці дві тези мають бути провідними і визначальними. Треба постійно дбати про здоров’я школярів, цікавитись,
як вони харчуються, яку воду п’ють, чи
не мерзнуть у класах, на холодних стільцях, чи мають комфортний туалет. Кому
потрібна сьогодні молода людина з купою хронічних захворювань? Діти повинні мати час не лише для навчання, а
й для розвитку фізичної досконалості, бо
в жорсткому, а іноді й жорстокому глобалізованому світі треба дбати не просто
про здоров’я, а й про виживання. За статистикою, більшість юнаків непридатні
до служби в армії.
Після семи уроків сидіння в короткі осінні і зимові дні учні повертаються додому надвечір. Поспіхом поївши, знову сидіння, але тепер уже перед
комп’ютером або телевізором, а потім

Не згаси вогонь!
Треба вчитись, як на світі жити
починається третя зміна сидіння — за
домашнім завданням. І так день у день, а
коли ж рухатися, відпочивати на свіжому повітрі? Для дітей сидіти — неприродно, адже рух — це життя. Бліді, сірі
обличчя, дітей зі здоровим рум’янцем
на щоках — одиниці! Для порівняння:
вчителі-предметники переважно мають
тижневе навантаження — 18 уроків, а
учні-дев’ятикласники — 33 уроки!
Українська школа все ще залишається авторитарною, радянською, в якій
учителі застосовують методи примусу
до навчання. А такий примус шкідливо впливає на здоров’я школярів. Учень
найбільше любить те, що лягає йому на
душу. Знаннями у школі буквально напихують. Ще не повністю сформований
дитячий мозок, без великого життєвого досвіду працює на склад, а вчені довели, що він живе і нормально функціонує тільки в постійному пошуку. Мозок
не комора, а постійно діючий орган, як
серце, скажімо. Скільки знань візьмуть
учні з цієї комори для обраної професії?
Надмірна розумова праця найбільше
виснажує людину. У результаті — маємо нервові зриви і депресивні стани. Тре-

ба переосмислити існуючий процес навчання.
Ще Шевченко писав, що треба вчитись, як на світі жити. Школа має працювати за принципом: учень, навчається, а вчитель йому тільки допомагає,
спрямовує. А ще кожен учитель повинен сповідувати наступні принципи: не
погаси вогонь добра, правди, справедливості, радості життя, пізнання, відкриття, перемоги над собою, радості пошуку
і хоча б маленького, але успіху. Всі перемоги починаються з перемоги над собою.
Стосунки з дітьми потрібно будувати на
довірі, повазі і свободі. Кожна дитина —
неповторна квітка, яка розцвітає. Милуймось нею і любімо її.
Запалює той, хто сам горить. Недопустимо вбивати дитячі і юнацькі роки
ненависними домашніми завданнями,
зубрінням, залякуванням, приниженням, погрозами, образами, а іноді — й
фізичним насиллям. Учням потрібно давати не тільки знання, а більше виділяти часу й можливостей для всебічного і
гармонійного розвитку, а життя їх навчить, як на світі жити, бо саме воно —
найкращий Учитель. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

У
різдвяну
ніч
Володимир КАЇРА
Темрюк, Нікольський район,
Донецька область

У кожному місті є свої майданчики, де зазвичай прийнято святкувати новорічні та різдвяні свята. У Києві це
традиційно Софійська площа. Але з недавніх пір у столиці стала звичною ще одна локація — ВДНГ. Ви, мабуть,
уже й забули, що воно таке — та виставка досягнень. А от завітайте сюди у святкові дні — і гарний настрій вам
та вашій родині гарантовано: тут вам і «Вартові мрій» — новорічне 3D-шоу, і «Зимова країна» — головний парк
зимових розваг із резиденцією Діда Мороза, і ще купа різних цікавинок. Нудно не буде нікому!

■ ЯК ЦЕ БУЛО

«Брехливе слово народжує
нікчемний результат»,
або Хто б казав!
Микола КРИСТОПЧУК, пенсіонер
Рівне
Шановна редакціє, вже багато років
передплачую вашу цікаву, патріотичну і
змістовну газету «Україна молода». Читаю її від першої до останньої сторінки.
Написати листа спонукали мене слова неправди, сказані першим Президентом України Леонідом Кравчуком і надруковані в
газеті за 5 грудня 2017 р. (ст. 6) про те, що
ніби він «...порушив клопотання про проведення вже всеукраїнського референдуму».
Йдеться про референдум 1 грудня 1991 р.
А правда в тому, що, виступаючи з доповіддю на засіданні позачергової сесії
Верховної Ради 24 серпня 1991 р. (чергове засідання мало відбутись 3 вересня), голова Народної Ради УРСР, яка об’єднувала

депутатів-демократів, Ігор Юхновський
сказав, що нам обов’язково необхідно на
підтвердження Акта про незалежність провести референдум, тому що тільки референдум забезпечить незалежність України
і позбавить фальсифікацій наших недругів
у країні і поза її межами, що ніби рішення
про проголошення незалежності було прийняте кулуарно.
Щоправда, тоді, напевно, боячись, що
народ може не проголосувати за підтвердження Акта, окремі депутати, члени Народної Ради, висловились проти проведення референдуму. Це про них зневажливо
висловився у згаданому інтерв’ю Л. Кравчук «...били себе в груди й оголошували
себе великими патріотами (й зараз продовжують це робити)». Відчуваєте цинізм колишнього секретаря ЦК КПУ з ідеології?

Після бурхливих дебатів із цього питання пункт про те, що «1 грудня 1991 р.
провести республіканський референдум
на підтвердження Акта проголошення незалежності» був включений до Постанови Верховної Ради Української РСР «Про
проголошення незалежності України» від
24 серпня 1991 р., №1427-ХІІ.
І на завершення. Ніяк не можу взяти до тями, як Л. Кравчук узгоджує, м’яко
кажучи, неправду про те, що ідея референдуму належить йому, з повчаннями
нас, викладеними 23.08.2017 р. у другому листі українцям, написаному спеціально для видавництва «Гордон». Узяти хоча
б таке: «Посійте моральний вчинок — і
пожнете добрий результат», або «Брехливе слово народжує нікчемний результат».
Висновок... ■

Вартість пального зростає, і
зростає шаленими темпами.
Тож селяни все більше використовують у господарстві коней, бо овес і сіно, а
не пальне, потрібні їм для
господарства. А вже прогулянка на конях — це задоволення для тіла і душі!
Зупиняю коня край могили.
Дощ іде, хоча завтра Різдво.
Землю краплі дощу полонили —
Тож дістане водиці на двох.
Кінь копитом шкребе по травиці,
Що розм’якла від зимніх негод.
Хтось тримає хреста у правиці,
Ніби благословляє народ.
Придивляюсь на Боже розп’яття
(стрепенувся кінь, стиха заржав):
«Люди, сестри одвічні і браття,
Ось і вечір святковий настав.
В час Різдва благородний і чистий
Відірвімось від плотських забав:
Атеїсти і неатеїсти —
Всім життя нам Всевишній послав.
Ми родились для щастя і втіхи,
Щоб розорювать ниву рясну,
Тож орімо її без огріхів,
Позабувши про кров і війну.
Щоби жити щасливо віднині,
Не тікаючи в дальні краї,
Щоб трудитись на благо Вкраїни, —
Всі ми діти любимі її».
…Ніч спокійна поля обіймає,
Кінь тихенько смикнув вудила.
— Люди, хай же вам Бог помагає
— В ваших добрих і світлих ділах!

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
■ ТРАДИЦІЇ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Щедру українську душу видно і з
колядок та щедрівок, у яких бажають добра і достатку, але ще
більше діляться тим, чим раді,
з кожним гостем — кликаним
чи випадковим. За традицією,
будь-кого, хто завітав чи зустрівся, у різдвяні дні треба обдарувати і смачно нагодувати.
Відповідно, до свят готуються
заздалегідь: колють кабанчиків, дістають соління, з комор
приносять овочі, фрукти, напої.
Три Куті, які супроводжують
цикл різдвяно-новорічних свят,
вимагають чималих зусиль, але
українці натхненно готуються
до особливо шанованого свята
— народження Сина Божого, і
не шкодують для цього ні часу,
ні сил, ні затрат. Усе-таки це не
просто свято, а зв’язок людини
з небом, якого чекають цілий
рік.
Тому на трьох Святих вечорах,
два з яких, проте, називаються Пісною і Голодною кутею,
— стіл, однак, далеко не бідний. 12 страв — традиційна
кількість мисочок-полумисківгорняток на Багату кутю. Хіба
що з однією обмовкою, що
страви мають бути пісними.
Але українців це не зупиняє:
варяться-печуться-фаршируються такі кулінарні шедеври,
що ще скоромному до них, як
кажуть, рости і рости…

Гриби — як м’ясо,
м’ясо — як гриби
Гриби і м’ясо — два продукти, який кожен окремо чи в
«кулінарному тандемі» можуть
створити більш ніж свято. Хто
ще дотримується посту і в кого
буде Пісна кутя, уже припас ці
лісові дари до Різдва: сушені —
до борщу з вушками чи потравки, свіжі (заморожені чи печериці) — до капусти, для вареників, пиріжків, каш тощо.
Печериці фаршировані —
страва, яка не вимагає особливих рекомендацій. Привабливі, соковиті та ароматні
грибочки стануть окрасою столу і для тих, хто дотримується посту, і для вегетаріанців,
і просто для гурманів.
На 1 кг великих печериць

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 СІЧНЯ 2018

Застилайте столи,
та все килимами!
Найсмачніше до Різдва — на всі три Куті

— цибулю, обсмажити на олії
й додати до капусти, сюди ж —
огірки, порізані кубиками, спеції та сіль, потомити ще 5 хвилин. Потiм на змащену олією
пательню викласти шар тушкованої капусти, зверху — шар
грибів, закрити шаром тушкованої капусти, посипати сухарями і поставити в духовку на
півгодинки. Готову скропити
олією і посипати подрібненою
зеленню (суха також підійде).

Риба — як птиця

❙ Кутя — страва обрядова.
❙ Фото з сайта unn.com.ua.
треба 100 г довгозернистого
рису, 2 цибулини, 5 столових
ложок олії, сіль та спеції.
Рис відварити в підсоленій
воді. Печериці почистити, помити і видалити з них ніжки.
Капелюшки викласти на деко,
як міні-тарілочки, згодом ми
їх наповнимо начинкою. А
для начинки цибулю подрібнити й обсмажити в олії, додати до неї подрібнені ніжки
печериць, посмажити все разом. Додати до цибулі з грибами рис, посолити, поперчити.
Спеції можна брати будь-які
з тих, що любите, гриби люблять приправи, а ще більше —
коли з ними експериментуєш.
Тоді в хід іде гречка, засмажена цибулею, картопля, обсмажена маленькими кубиками і
приправлена сухим кропом і
чорним перцем, відварена квасоля з болгарським перцем соломкою та загалом усім, чим
багатий ваш город, комора чи
холодильник.

Начинити грибні тарілочки і запікати 20 хвилин при
190 градусах.
Якщо ви не так давно готували і борщ, і капусняк, а хочеться різноманітності, грибна запіканка-соляночка зі свіжою капустою — саме те, що ви шукаєте і що буде і до столу доречне, і
має всі шанси сподобатися всім.
Потрібно буде 200 г сухих
грибів, качанчик капусти (до
кілограма), дві морквини, 2
цибулини, 4 солоні огірки, 4
столові ложки томатної пасти,
половина соку лимона і кілька
скибочок — для прикрас, 100 г
олії, столова ложка цукру, сіль,
спеції, зелень.
Заздалегідь замочені гриби відварити в підсоленій воді,
подрібнити і злегка обсмажити
в олії. Пошаткувати капусту,
влити трохи грибного бульйону, додати олію і томатну пасту,
тушкувати півгодини. Потiм
подрібнити соломкою моркву
і коріння петрушки, кубиками

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

на деко, запікати дві з половиною години, періодично поливати соком. Наприкінці прикрити фольгою.

Качині історії
Люба Біріна з Калуша
радить різні способи
приготування птиці
Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Сьогодні — запечені качки», — знає
що радити Люба Біріна, кулінарна майстриня з Калуша, яка давно заслужила
нашу цілковиту довіру за свої до грама
розраховані й дуже смачні рецепти. Сперечатися не доводиться — якраз на Різдво запекти соковиту качку — і маємо
коронну страву.
У пані Люби качки — запечені тушкою
фаршировані та запечені шматочками,
буде з чого вибирати. Рецепти розраховані на качок вагою 2 кг, молодих (зрозуміло, для більших качок — довший час
приготування).

Класична качка з яблуками
Качку вимити, просушити паперовим рушником, натерти сіллю, сумішшю перців і паприкою. Яблука (кислі,
твердих сортів) очистити від шкірки,
вибрати серцевину, порізати четвертинками. Нафарширувати качку яблуками, отвір закрити дерев’яною загостре-

Бачите, скільки абсолютно
повноцінних замін скоромного на пісне існує. А ще існує
така думка, що піст — і для
того, щоб пошукати нові смаки, підкоригувати звички. Також — занурення в себе, хоча
духовна частина має, звісно,
переважати.
Риба в різдвяні дні також
не виводиться зі столів українців. Оселедці, оспівані класиками, коропи, лящі, карасі, щуки,
які так само не залишилися поза
увагою, i зараз є витвором кулінарного мистецтва.
Короп щедрими шматками, тушкований з цибулею —
одна з таких страв.
На 1 кг коропа візьмемо 2
чималі цибулини, 2 столові
ложки оцту, 2 чайні ложки
цукру, перець — і мелений,
і горошком, лавровий лист,
олію для смаження, борошно
для обкачування.
Рибину почистити, помити
і порізати на шматки. З голови, хвоста і плавників зварити
бульйон. Шматки коропа посолити, поперчити, обкачати в борошні й обсмажити на олії. Половину покласти в каструлю,
додати лавровий лист, перець,
оцет і цукор. Знову викласти
рибу, посипати залишком смаженої цибулі, залити бульйоном і тушкувати до готовності.
Кутя та узвар — коронні
страви на столі у ці благодатні Святі вечори. Кожна господиня готує їх за власним рецептом, які передаються через
покоління. І додає щось своє,
вкладає частинку своєї душі.
Бо щира українська душа має
в цьому потребу.
Смачної куті!

Качка, запечена в рукаві

❙ Дивишся — і хочеться!
❙ Фото з архіву господині.
ною паличкою, помістити в рукав для запікання і — в духовку при 170 градусах
на 2 години.
По закінченні часу рукав зверху розпороти, змастити качку сумішшю меду і
гірчиці (1: 1), температуру підвищити до
200 градусів, запікати до рум’яної шкірки (15-20 хвилин).

Качка фарширована
Також дуже цікавий рецепт і привабливий результат. Тушку качки замаринувати на ніч у суміші лимонного соку,
соєвого соусу, меду, солі, паприки, куркуми.
Приготувати начинку. Перемолоти
сиру печінку (300 г, у мене була і качина,
і куряча), додати хлібні крихти (з половини черствого великого батона), мелену
цибулину, сік 1/2 апельсина, сік 1/2 лимона, сире яйце, сіль, чорний перець.
Нафарширувати качку начинкою,
сколоти отвори зубочисткою, помістити

Качку порізати порційними шматками, замаринувати (соєвий соус, лимонний сік, паприка, сіль, куркума, суміш
перців, за бажання — трохи давленого
часнику). Залишити промаринуватися
на кілька годин. Помістити в рукав для
запікання — і в духовку при 170 градусах на 2 години.

Качка, печена в молоці
Качку порізати порційно і ретельно
обсушити.
Обсмажити на вершковому маслі до утворення золотистої скоринки.
Жир, що виділився при смаженні качки, злити в якусь посудину (як застигне, помістіть в холодильник та використовуйте при потребі), а в сковороду
влити молоко (0,7 л) і довести до кипіння. Посолити (приблизно столова ложка солі), поперчити. У посуд для запікання викласти качку, часник (кілька
порізаних зубців), цибулю (велика, різана), лавровий лист, залити молоком.
Посуд щільно накрити фольгою і поставити в духовку на малу температуру,
150 градусів, на 3-4 години. Наприкінці можна на 15-20 хвилин поставити під
гриль — щоб утворилася стійка рум’яна
шкірочка.
Запечена качечка — це ніби кулінарна класика: завжди актуальна, доречна,
гарна і смачна.
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■ ВИПІЧКА
Чим пишніший пляцок —
тим кращий рік!
Їх називають пляцками, перекладанцями,
перемазанцями, пирогами. І дуже багато хто
пече — і ті, хто добре вміє це робити, і ті, хто
любить ці солодкі пухкі витвори, і хто не вміє,
але вчиться. Зазвичай вони легко вдаються,
бо беруться за них люди, які дійсно налаштовані на кулінарне диво. Коли ж і налаштуватися, як не на Різдво? Чим вищі вони й пишніші,
чим більше господиня примудриться спекти
коржів, тим це краще не просто візуально, а
навіть iз точки зору сенсу, який вкладають у
цю розкішну випічку: чим багатший пляцок —
тим кращим буде рік.
А смаків у пляцків — що господинь! З медом, сметаною, згущеним молоком, фруктами,
ягодами, насінням, горіхами, халвою, — і це
далеко не все. Запах яблучної випічки — це
щось неймовірне! Для нас у тернополянки Лариси Пошпур є чудовий яблучний пляцок.
Потрібно 250 г масла, чайна ложка розпушувача, пакетик ванільного цукру, 2,5 склянки борошна. Це все перетерти, додати 5 жовтків, 3 столові ложки цукрової пудри, замісити,
розділити на 3 кульки і покласти в морозилку,
щоб замерзли. Білки поставити в холодильник.
Яблука:
1300 чищених яблук, потертих на буряковій
терці, 4 столові ложки цукру (можна більше),
цедру і сік одного лимона, чайну ложку кориці — все з’єднати і варити на повільному вогні, поки не випарується волога. До холодних
яблук дати 2 столові ложки крохмалю.
Пінка: (робити, коли вже тісто і яблука —
у формі для випікання ). 5 білків iз холодильника добре збити з дрібкою солі в піну, додати склянку цукру і 20 г ванільного цукру і
збивати на великій швидкості, потім додати 2
польські «будини» (ванільні чи сметанкові пудинги) і збивати на менших обертах, щоб все
з’єдналося. Потiм додати 125 г олії без запаху
(лити цівкою) і далі збивати.
Форму 20х30 застелити пергаментом, тісто потерти на 2 частини, потім викласти яблука (я додала трохи варення смородини в шоколаді), зверху — пінку, і насамкінець потерти третю кульку.
Я пекла 1 год. 20 хв. , спочатку 10-15 хв.
при 180 градусах, а потім при 160. Спочатку
піднімаються краї, пізніше середина , може навіть тріснути при випіканні, але коли вистигне
— трошки сідає і нічого не видно.
Про легендарний «Спартак» розповідає
львів’янка Люба Качмар: «Ніби і пляцок звичайний, і рецепт майже стандартний, але поки
я добилася, щоб він мені сподобався, то трохи
експериментувала з ним. Сьогодні вам розкажу про всі деталі».
Тісто:
2 яйця, 200 г цукру, 4 столові ложки меду,
12 столових ложок молока, 100 г масла, 100 г
какао, 2 чайні ложки соди, погашеної, борошна приблизно 800 г.
Крем:
1100 мл молока, 6 жовтків, 6 столових ложок борошна, 450 г цукру, 500 г масла, ваніль,
сік половини лимона, 2 столові ложки коньяку.
Пропорції розраховані на велику форму
25х40 см, виходить 12-14 коржів.
У мисці на паровій бані розмішую яйця,
цукор, мед, масло, молоко — щоб добре прогрілося та розійшлося. Тоді знімаю з бані, додаю соду, какао, борошно всипаю не все відразу, а поступово, замішую тісто. Накриваю миску з тістом рушником, але спершу треба поділити його на частини.
Розкачую якомога тонше — буде смачніше. Якщо тісто трохи затверділо, то шматок
перед розкачуванням ставлю в мікрохвильову
піч мінімум на кілька секунд, щоб трошки нагрілося і зм’якло. Печу при 190 градусах 8—9
хвилин.
Крем: 0,6 л молока, цукор і ванільний цукор ставлю на вогонь. Решту молока добре вінчиком розмішую з жовтками, борошном. Коли
маса закипить, вливаю до неї холодну, але
безперервно помішуючи. Доводжу до легкого
загустіння. Охолоджую. У мисці збиваю м’яке
масло, по ложці додаю охолоджений заварний крем і знову збиваю. Наприкінці додаю лимонний сік та коньяк. Перемащую коржі, даю
настоятися, а тоді заливаю шоколадом. Боки
обсипаю дрібками коржа. Ставлю в холод на
кілька годин, а краще на ніч, а тоді вже можна
і смакувати.
Печіть, не сумнівайтеся! Смачного і затишного Різдва!
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■ ТЕХНОЛОГІЇ

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

По сніг —
у кінотеатр

Дмитро Хоркін: Демосфен
говорив, що голос людини
— друге обличчя

У новому 4DX обдуває
вітром і обдає ароматом
квітів
Валентина ГРИГОРЕНКО
До звичайного формату перегляду
кіно у кінотеатрі 2D й уже звичного
тривимірного 3D у столичному «Сінема Сіті» наприкінці 2017 року додався новий — 4DX: коли при перегляді
фільму у спеціально обладнаній залі
обдуває вітром, посипає снігом чи обливає дощем, обдає запахом квітів чи
«ковбасить» разом iз героями на віражах. Найперша ластівка 4DX-формату в Україні з’явилася у 2014-му.
Поєднання видовищних кінострічок з ефектами атракціонів вигадали у
Південній Кореї у 2009-му. Компанія
CJ 4DPLEX спочатку спеціалізувалася на виробництві атракціонів «віртуальної реальності» у парках розваг.
Розширюючи сфери діяльності, компанія започаткувала співробітництво
з кінотеатрами, а трохи згодом запропонувала новий формат демонстрації
фільмів. Нині 47 країн по всьому світу мають сумарно 370 залів 4DX.
У «Сінема Сітi» можна подивитися
зараз і в такому форматі веселий і мудрий мультик «Фердинанд», пригодницьку комедію-фентезі «Джуманджі»
й останні «Зоряні війни».
Найближча прем’єра в новому форматі 4DX — «Пригоди Паддінгтона2». У 2018-у загалом обіцяють таких
до 30 фільмів — це середня кількість
стрічок, які упродовж року випускають і у форматі 4DX. Для кожного такого фільму створюється спеціальна доріжка ефектів, яку попередньо
обов’язково узгоджують із кіновиробниками.
Глядачам максимально «ввійти» в
екранні події допомагають у залі 4DX
особливі крісла, які не тільки переміщуються по вертикалі, горизонталі, нахиляються ліворуч та праворуч, а ще й вібрують, лоскочуть або
трохи штовхають у спину. Усе це —
не постійний ефект, а ситуативний —
коли відповідає кадрам на екрані. Досягаються ефекти за допомогою механізмів, які встановлені в платформах для крісел, а також у конструкції
самих крісел.
Пориви вітру забезпечують спеціальнi вентилятори, а дим, туман та
пару — машини-генератори. Для імітації блискавок та світлових спалахів
працюють стробоскопи. Дощ, сніг та
мильні бульбашки — це також частина ефектів, які передбачає технологія
4DX. Під час перегляду фільму присутні навіть запахи — їх у новому залі
«Сінема Сіті» десять, зокрема запах
лугових квітів, морського бризу, пороху, смаженого м’яса та дощової свіжості.
Незважаючи на те, що технологія
відносно молода, є багато бажаючих
випробувати новий формат кіно — армія його прихильників нараховує понад 40 мільйонів кіноманів по всьому
світу.
Ціни, вичайно, вищі: стартують
від 205 грн. Утім тих, хто знає вартість дитячих атракцій, — вона не
дуже здивує.
До речі, є певні обмеження для
відвідування залів 4DX. Дітей від 5
до 12 років хочуть бачити у них разом
iз дорослими. Не рекомендують сідати у спеціальні крісла вагітним і тим,
хто вживав алкоголь. Хоча насправді, принаймні, на перегляді мультика
«Фердинанд» якихось особливих несподіваних ефектів, що могли б спричинити стрес чи прояви «морської»
хвороби, не було. ■

Генпродюсер Українського радіо — про оновлення трьох його каналів
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Його голос називають голосом Українського радіо. Дмитра Хоркіна знають як ведучого прямоефірних передач, спецпроекту «Донбас-UA», радіожурналу «Слово». Віднедавна слухачі захопилися
передачею «Лайфхак українською».
А ще він проводить державні протокольні урочистості. Його знають як диктора парадів до Дня Незалежності у Києві. Вперше провів на Софійській площі в Києві святкування Різдва 25 грудня.
А з минулого червня Дмитро Хоркін ще й генеральний продюсер
Українського радіо. З ним сьогоднішня розмова — зокрема, про
радіо «Культура» і «Промінь», проекти Наталки Соколенко та Ірини Славінської.

Із дитинства любив слухати
радіо
■ Дмитре, як так сталося,
що ви потрапили на радіо?
— Можливо, у когось це
викличе усмішку, але я з дитинства любив слухати радіо.
У мене були свої улюблені
диктори: Микола Козій, Ігор
Мурашко...Народився я в Торезі, що на Донеччині. Жив
там iз батьками до сьомого класу, а потім ми переїхали на Полтавщину. У школі
я завжди був ведучим усіх заходів і концертів. Згодом навчався у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова і там весь
час проводив усілякі заходи.
До речі, школу закінчив із золотою медаллю, хоча особливо
не «гриз граніт науки». Я приніс Майорщинській середній
школі, що в Гребінківському
районі, перемогу на двох олімпіадах: з англійської мови та
історії. Уявляєте: на олімпіаді
знавці зі спеціалізованих ліцеїв і я, де англійську всього
лише двічі на тиждень вчили!
А знаєте, як я вступав до
вишу? До слова, саме у той
рік скасували пільги для медалістів. Отже, розвіз документи, зокрема і до Шевченкового університету. Та не сподобалося мені, що приймальна
комісія так далеко розташована (сміється). А тут поруч
Володимирський собор, метро... Вступив без проблем на
бюджетне навчання.
Вперше я подивився парад
на Хрещатику і мені страшенно не сподобався диктор. Він
підпер голову рукою й щось
нерозбірливо говорив. І я собі
дав слово, що колись я вивчуся й вестиму парад iз Хрещатика...
■ І ваше бажання здійснилося. Як довго ви до цього
йшли?
— Навчаючись на другому курсі, я натрапив на оголошення, що на Українське
радіо потрібні диктори. Швиденько зателефонував, говорив iз самим президентом
радіокомпанії. Той запитав,
скільки мені років. Відповів
— вісімнадцять. І тут почув:
«Мчи сюди, збиваючи коліна!» Був грудень. Ведуча посадила мене поруч. Прямий
ефір. Прямі дзвінки до студії.
Сиджу, слухаю. І раптом, під
час заставки, ведуча виголо-

шує: «А зараз — прогноз погоди, з яким вас познайомить
Дмитро Хоркін!» До мене повернули мікрофон, я не розгубився й усе чудово прочитав.
Наступного дня приніс вісім
гривень на трудову книжку.
■ І за увесь цей час не було
казусів?
— Та ні, не було. Якби я
не вмів контролювати себе, то
мене б не запрошували на президентські концерти й заходи.
■ Мрія провести парад
коли здійснилася?
— Це сталося у 2011 році.
Останні роки я веду паради
на День Незалежності, День
Перемоги і всі офіційні заходи. До речі, мене запрошують
поставити голос відомі особистості.
■ До вас приходить багато людей у прямий ефір. Що
запам’ятовується?
— Для мене — це свого
роду університет. Від спілкування з кожною людиною
беру щось корисне для себе,
відкриваю якийсь секрет, занотовую. Люблю спілкуватися з радіослухачами. Якими б
гострими не були їхні коментарі, навіть інколи агресивними, намагаюся знайти спільну
мову. І мені це вдається.

Три десятки нових проектів
лише на Першому каналі УР
■ Дмитре, які зміни Українського радіо найвідчутніші нині?
— Із вересня в ефірі почала працювати нова команда продюсерів, ведучих, журналістів. Це таки справді історична подія. Українське радіо
з 93-річною історією увійшло
в нову епоху. За цей короткий
час з’явилися нові передачі,
нові проекти. Це ранкові й
вечірні прямі ефіри. Радіослухачі мають можливість почути найголовніші події в режимі «зараз про зараз», саме
ті події, які миттєво відбуваються.
За цей час на першому каналі Українського радіо у нас
вийшло 25 нових лінійних
проектів і 5 спеціальних. Зокрема, ми говоримо і про історію Українського радіо, голоси відомих журналістів,
які працювали у різні роки.
А до Дня Незалежності у нас
був цикл інтерв’ю з журналістами, які працювали на Українському радіо саме у 90-ті

❙ Дмитро Хоркін.
❙ Фото з власного архіву.
роки, коли Україна відновлювала свою незалежність. Наступного року плануємо більше спеціальних проектів.
■ Хто нові журналісти на
Українському радіо?
— До нашої команди долучилася Наталка Соколенко
з авторським спецпроектом
про корупцію «Коло доброчесності». Разом iз нами й відома теле- й радіоведуча Ірина Славінська, яка веде спеціальний проект «Правда людини понад усе». В прямому
ефірі обговорюються важливі
й актуальні теми.
■ Кардинально змінилося
радіо «Промінь»?
— «Промінь» справді омолодився. Це практично молодіжний канал. Там вісім
шоу. Оновлена й програма
«На свіжу голову». Вона розпочинається на початку дня,
робиться журналістами й
продюсерами справді на свіжу голову, зі свіжими й цікавими темами. А ще «Промінь» живий, тому, що наша
найбільша студія — Будинок
звукозапису біля Кловської,
повністю завантажений роботою. Саме звідти звучить авторське музичне шоу з Євгеном Павлюковським, у прямому ефірі музиканти, молоді
артисти грають, спілкуються з
радіослухачами усієї України.
Багато цікавинок. Не можу не
згадати цікавий проект, який
називається «Модний сезон з
Марією Сизон». Вперше слухачі радіо «Промінь» зможуть
стежити за останніми модними тенденціями.
■ Родзинкою був і залишається канал «Культура»?
— Так, третій канал «Культура» — це справді наша родзинка. Оновлений канал стартував 1 жовтня у Всесвітній
день музики. З того часу запи-

сано і вийшло в ефір 26 серій
радіодетективів. До речі, ми
одні з тих, хто отримав листблагословення на використання творів Агати Крісті в радіоефірі від Британського королівського товариства Агати Крісті. У нас 74 театральні
радіопередачі, 8 нових літературних проектів у прямому
ефірі.
Це прямоефірні культурологічні, культурно-пізнавальні, освітньо-пізнавальні, мистецькі, музичні програми. На численні прохання
радіослухачів ми відновили
«Театр перед мікрофоном»,
радіопостановки,
прямі
трансляції з найкращих оперних залів світу. Ми почали
працювати для європейських
суспільних мовників.
■ У прямих ефірах радіослухачі мають можливість
спілкуватися з улюбленими
артистами, ведучими...
— Так, радіослухачі
впізнають провідні голоси
Ірини Грей, оксамитовий баритон Михайла Павлова, легенду-оповідача Бориса Лободу.
■ Ви постійно орієнтуєтеся
на смаки слухачів ?
— Звісно. І, найголовніше
— це стандарти мовлення —
оперативність і актуальність.
Наприклад, ми можемо повідомити, що подорожчав хліб
у Чілі, але це не актуально
радіослухачу, який чує нас у
Вінниці. На події відгукуємося оперативно — хвилин через
19-15 наші журналісти ведуть
прямі ефіри з місць подій.
■ В новому році продовжуватимете дивувати радіослухачів?
— Так, готуємо багато цікавих програм, викликів. Хочеться дивувати приємними
новинами.■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Розмову вів Віктор ТКАЧУК

Ярослав Орос відомий у літературі як
ідеолог українського арійства; автор
книжок «Заповіти білих горватів», «Змагання катів», «Чотирикутна зірка. Арійські притчі», «Кощуни. Хроніки волхва»,
«Модуль Яфета», «Яфет і Хам», «Врата
Сімаргла», «Триликий Ной», «Дримба».
Нещодавно літературна аґенція «Друге
дихання» видала книжку Ярослава Ороса «Витівки Ярґа».
■ Пане Ярославе, ідеї арійства досить активні в сучасному світі. Так,
батальйон «Азов», який зараз воює з
російською армією на Донбасі, сповідує цю ідеологію. Коли ви захопилися
історією та філософією арійства?
— Десь на першому-другому курсі в
одній із книгарень Києва я придбав перший том «Ріґведи» російською мовою в
перекладі Тетяни Єлизаренкової з капітальним науковим апаратом. Тоді й майнула думка, що ми даремно пізнаємо світ
через філософію, релігію та літературу
Європи і Близького Сходу — позаяк перші мандали «Ріґведи», як стверджують
вітчизняні та зарубіжні історики, написані в Північному Причорномор’ї. Власне, відтоді, з глибокого радянського застою, я й поклав собі відродити шлях до
першоджерел українства і світу не через чужоземні джерела, а безпосередньо через «Ріґведу». Про це, зокрема,
йдеться в оповіданні «Холодне місто» з
моєї книжки «Витівки Ярґа», в якому
київський студент у радянські часи розпочинає реставрацію дохристиянського
періоду життя свого народу.
■ Хто з українських письменників цікавився ідеями арійства?
— Насамперед треба відзначити
книжки Івана Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу» та Івана
Франка «Сотворіння світу», в яких вони
розчистили першопочатки арійства на
наших землях. До речі, всі, хто уважно
прочитає драму-феєрію «Лісова пісня»,
вважатиме, що Леся Українка також
належала до письменників арійського
штибу. Не слід забувати і працю «Звичаї нашого народу» Олекси Воропая та
фундаментальне дослідження митрополита Ілларіона (Івана Огієнка) «Дохристиянські вірування українського народу».
■ У вашій останній книжці ліричний
герой роздумує над першоджерелами української літератури, такими, як «Велесова книга» та «Слово про Ігорів похід».
Хоча деякі літературознавці вважають,
що саме ці давні тексти є літературними

Костянтин ДИКАНЬ

21 листопада Київрада перейменувала сквер імені Косіора, що на
вулиці Січових Стрільців, на сквер
імені Петра Болбочана, а вже
наступного дня в Муніципальній галереї мистецтв відкрилася
виставка «Від Мамая до Болбочана», присвячена 100-річчю Української революції. Ініціатором
став голова Історичного клубу
«Холодний Яр» Роман Коваль,
який уже понад двадцять років
відтворює події вікової давнини,
знаходить імена учасників тих
буремних подій, збирає мемуари учасників, свідчення родичів,
вицвілі фото. Історичні артефакти надихають митців: завдяки
цим ветхим згадкам з’явилися
романи Василя Шкляра, картини Михайла Горлового, Валерія
Франчука, Дмитра Бур’яна, Сергія та Галини Адамовичів, скульптури Руслана Найди.
Нова книга Романа Коваля
«Яків Орел-Гальчевський. Боротьба і філософія боротьби»
(К.: Орієнтир, 2017) — довідник-життєпис суперотамана,
що розкриває маловідомі грані

Ярослав Орос:
арійство як антиневігластво
містифікаціями. Що ви скажете з цього
приводу?
— Звісно, що дотепер невідомі автори
«Слова про Ігорів похід» і «Велесової книги», але саме вони заклали основи арійства в нашому красному письменстві. Тут
варто згадати й Івана Білика, який зробив великий переполох своїм романом
«Меч Арея», що торкнувся глибинної
праукраїнської історії часів Атили (князя Гатила). Треба відзначити також публіцистику і міфологію Сергія Плачинди.
Особисто на мене вплинула капітальна
праця українського санскритолога Володимира Шаяна «Віра предків наших».
А вже в наші дні — праці Василя Рубана
«Берегиня» («Бережа»), Галини Лозко,
Сергія Піддубного та інших авторів. Даруйте, якщо когось не згадав.
■ Свого часу Левко Лук’яненко прочитав книгу Лева Силенка «Мага Віра»
і поділився цими ідеями з Леонідом
Кравчуком, який іноді любив в інтерв’ю
сказати, що на території України придумали колесо і вперше приручили коня.
Трипільською культурою цікавиться
Віктор Ющенко і навіть придбав велику колекцію трипільських артефактів.
Що б ви сказали про таке захоплення
українського політикуму?
— Українські політики теж люди —
хоч не хоч, а десь їхні гени також озиваються з найпотаємніших своїх фібр.
Видається мені, що Левко Лук’яненко і
Леонід Кравчук не помилилися в тому,
що приручили коня та винайшли колесо
саме на наших теренах, адже це засвідчують науковці. Мене тішить те, що батальйон «Азов» сповідує в своїй ідеології
світогляд арійства, бо знаємо: якщо воїн
сповідує прабатьківську віру, то й політик змушений її сповідувати. Не забуваймо, що українські козаки, хоч і вважали себе християнами, але найбільш
освічені з них були характерниками. До
речі, в загонах УПА також були відділи
з іменами дохристиянських богів.
■ А хто такий Ярґ, іменем якого названо вашу книжку?
— Із санскриту слово «ярґа» перекладається, як шлях до весняного сонця. Я задумався над тим, що коли є слово «ярґа», то, дотримуючись філософії
арійства, має бути і «ярґ» — тобто, і чо-

ловіче, і жіноче начало. Вигаданий мною
герой і породжує шлях до весняного сонця.
■ У 1996 році в Україні вийшло три
книжки: «Шлях аріїв» Юрія Канигіна,
«Прабатьківщина аріїв» Юрія Шилова і ваша «Чотирикутна зірка. Арійські притчі»...
— Прикметно, що російськомовні
книжки Канигіна та Шилова помітили
мас-медіа, а на мою, скромну україномовну, майже не зважали. І Канигін, і
Шилов своїми творами заохочували українського читача до того, що арійство є
щось таке на кшталт слов’янства чи Радянського Союзу, яке має об’єднуватися
старшим братом у Москві. На противагу
їм я видав наступну книжку «Кощуни.
Хроніки волхва», де ще раз наголосив:
арійство на українських теренах не має
ні старшого, ні молодшого брата, а належить суто українцям.
■ Ваша перша книжка «Заповіти білих горватів» (1991) уперше подала
варіант «горват», а не «хорват». Або історія з іншою вашою назвою: віддавна
слово «кощун» несе негативне наповнення («кощунство») — для чого ви ламаєте тисячолітні стереотипи?
— У своїй творчості я зробив дві важливі речі: повернув в українську лексику
слово «горвати» і «кощуни» — як міфи,
створені нашими волхвами, паплюжені
віками церквою. А насправді кощуна —
це хроніка волхвів. Що ж стосується слова «хорвати», то перший посол Хорватії
в Україні Джуро Відмарович, який переклав уривок моїх «Заповітів білих горватів», відзначав, що навіть Республіка
Грватська пишеться не як «Хорватія».
То чому маємо наслідувати російське перекладацьке невігластво?
■ В українському суспільстві побутує думка, що ідея арійства з’явилася
на противагу інтеграції України до західної цивілізації, що це різновид антизахідного проекту на користь інтеґрації

■ МИНУВШИНА

Полковник-отаман
Пам’ять повертається
особистості полковника Армії
УНР, який до останнього подиху зберіг відданість військовій
присязі Україні.
«Я знав, що новий повстанчий рух, який буде мною викликаний, не матиме виглядів на
позитивні наслідки, особливо для учасників повстання. З
периферії ми України не створимо, окупантів не проженемо, але, з іншого боку, не згинемо безславно, як барани, а зі
зброєю в руках — по-козацьки»,
— пише Отаман, здаючи справу
про наслідки такої боротьби. —
«Пропаде чимало наших, згине
багато невинних людей... Може,
Захід, коли довідається про повстанський рух, скоріше здійснить інтервенцію. А коли ні, то
своїми виступами змусимо комуністичних зверхників бодай
на фікцію українства... Отже,

з Богом — до діла!».
Ці слова написані Яковом
Гальчевським перед початком
повстансько-партизанської
кампанії 1921-го. Вже 19 березня Польща — союзник Петлю-

з Росією. З кінця ХІХ століття термін
«арійці» почали вживати для означення «обраної нордійської раси», а згодом
німців і британців, виправдовуючи їхнє
право на панування над «необраними»
народами. Далі термін «арійці» широко
використовували в Третьому райху, через що він нині практично не вживається як синонім слова «індоєвропейці».
Навіть там, де він є цілком коректним,
вживають синоніми «індоіранці», «давні індоєвропейці». Що сучасній Україні
дає ідея арійства?
— Ментально і культурно українці
належать до західної цивілізації. Сучасний конфлікт із Росією — насправді
цивілізаційний конфлікт. Війна на Донбасі — це війна між західною цивілізацією та азійською, виразником якої є
сучасна Росія. Захоплюючись мужністю у відстоюванні європейських цінностей під час Революції гідності, сучасний французький філософ Бернар-Анрі
Леві сказав: «Я французький громадянин, я — європейський федераліст, але
сьогодні на Майдані, який нагадав Європі про її першочергові покликання,
я також українець». Фактично Леві у
такий спосіб потрактував ідею Освальда Шпенґлера про старіння європейської культури («Присмерк Європи»).
Україна, Литва, Польща — надія старої Європи, її свіжа енергія. У питанні європейських цінностей і свободи ми
готові воювати і покласти за це життя,
а Західна Європа до цього вже не готова. Вона занадто розбещена комфортом і достатком. Ідея арійства допоможе нам бути сильнішими, сміливішими,
енергійнішими — компенсувати покірність, століттями нав’язувану російським православ’ям. Арійство не заперечує християнську любов чи мораль, а
повертає до першоджерел. Сучасне українське суспільство хоче бути цивілізованим, культурно й економічно конкурентним. І арійство — та духовна сила,
що допоможе нам такими стати.
■ Кожен поважний письменник знає
свою читацьку авдиторію? Хто шанувальник творчості Ярослава Ороса?
— Уже від перших моїх «Заповітів
білих горватів» я маю і ворогів, і однодумців. Приміром, на трасі Рогатин —
Яремче є готель «Білі горвати», який
тодішній власник назвав на честь моєї
книжки. А поет Сергій Пантюк одним
із перших присвятив мені вірша як основоположнику українського арійства.
Потрібно віддати належне й однодумцю
Петрові Матулякові, який не вперше
фінансує видання моїх книжок. Мені не
бракує шанувальників. ■

ри — уклала сепаратну мирну
угоду з большевицькою Москвою, залишивши отаманів сам
на сам із червоним звіром. Попри це «месники за кривди народу» не склали зброю... Та 2 вересня 1922 року повстанська
група Орла у складі 52 осіб вимушено перейшла Збруч.
До 1925 року Орел здійснював розвідувальну й диверсійну
діяльність із території Польщі,
а потім ще п’ять років на доручення Державного Центру УНР
очолював розвідувальні пункти в Корці, Ланівцях. З 1 вересня 1930-го до 18 вересня 1938го Яків Гальчевський служив у
польській армії в ранзі майора
під прізвищем Войнаровський.
Псевдо обрано невипадково:
Орел не довіряв полякам і передбачав можливість своєї депортації, чого вимагала Москва.
У червні 1942-го у Грубешові
на пропозицію Я.Гальчевського
українці створювали загони самооборони для захисту від польського терору. В 1943-му чисельність самооборони сягнула
500 осіб. Творячи бойову силу,
Я.Гальчевський наполегливо
звертався до керівництва міс-

цевих осередків Армії Крайової з пропозиціями про припинення збройного протистояння.
Та це не допомогло. 21 березня
1943 р., повертаючися з похорону товариша, вбитого поляками, Я.Гальчевський заїхав
до школи в селі Пересоловичі,
щоб провідати родину. Зрадник видав його, і помешкання школи оточили 18 польських бойовиків. Отаман дав бій,
убив п’ятьох нападників. Та
сили були нерівними.
2010 року Апеляційний суд
Києва визнав події в Україні
в 1932–1933 роках геноцидом. Серед злочинців-організаторів Голодомору — й секретар ЦК КП(б)У, етнічний поляк
Станіслав Косіор. Сквер його
імені протримався в центрі Києва ще сім років — такі наслідки
моральної деґрадації постголодоморного покоління. Тримався довго, та й слід пропав. Думається, відтепер справи поволі
підуть на краще, а може, й пришвидшяться. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ЗБІРНА

■ ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Тестовий
контроль

Голи під Різдво

Початок нового футбольного року вітчизняні
«збірники» планують заповнити немалою кількістю
контрольних поєдинків

Олексій ПАВЛИШ

❙ У тренерському штабі Андрія Шевченка у 2018 році планують зіграти чималу
❙ кількість «товарняків».
❙ Фото УНІАН.
Григорій ХАТА
Знову не потрапивши на чемпіонат світу, вітчизняні футболісти неабияк розчарували своїх шанувальників. Проте своєрідною компенсацією
за відсутність «синьо-жовтих» на головному футбольному святі має стати
фінал Ліги чемпіонів, котрий за місяць до старту «мундіалю» пройде в столиці України.
У контексті геополітичної ситуації непотрапляння нашої національної збірної на російський ЧС сприймається неоднозначно, адже варіант
бойкоту турніру у разі удалого подолання кваліфікації розглядався доволі серйозно. Зрештою, сталося, як
сталося. І за майбутнім планетарним
форумом наші збірники стежитимуть
зі сторони. Утім, залишившись поза
«мундіалем», збірна України аж ніяк
не випала з міжнародного футбольного життя, відтак напередодні турніру
може активно попрацювати в ролі спаринг-партнера для майбутніх учасників ЧС. Роблячи перші кроки в ролі
головного тренера української збірної, Андрій Шевченко чомусь не надто
прагнув грати з підопічними товариські матчі, віддаючи перевагу закритим
навчально-тренувальним зборам.
Проте, готуючись iз командою до
нового відбіркового циклу — чемпіонату Європи-2020, Шевченко, схоже,
не буде ігнорувати старі добрі традиції, пов’язані з проведенням «товарняків». «Для початку — хочемо провести якомога більше контрольних
матчів. У березні — два, і ще три — по
завершенні сезону», — заявив очільник «синьо-жовтих». Скоріше за все,
першими в 2018 році суперниками
української збірної стануть команди
Японії та Саудівської Аравії. І, як відзначив Шевченко, з обома опонентами — до слова, майбутніми учасниками російського «мундіалю» — зіграють «синьо-жовті» в Європі.
До речі, уже найближчим часом
практика товариських матчів може
припинити своє існування. Через їхню
низьку привабливість УЄФА планує
замінити «товарняки» поєдинками

так званої «Ліги націй» — новоствореного турніру, найуспішніші колективи котрого зможуть отримати від
організаторів перепустки до фінальної частини ЧЄ. Водночас футбольні чиновники повністю не позбавляють збірні «простору для маневрів»,
залишаючи в календарі кілька «вільних дат» для проведення товариських
спарингів.
У будь-якому разі перед російським
ЧС збірна України, як доволі потужний середняк європейського футболу,
завдяки своїй географічній близькості
до головних футбольних арен року й
маючи статус не обтяженого думками про «мундіаль» колективу матиме
хорошу нагоду активно поспарингуватися з майбутніми учасниками ЧС2018.
***
Тим часом навколо збірної країни-господарки ЧС-2018 розгортається серйозний скандал, зміст якого стосується допінгу.
Після того, як Міжнародний олімпійський комітет виключив Росію з
олімпійської сім’ї, за допінгові справи росіян узялися у ФІФА, звідки до
Російської антидопінгової агенції
надіслали запит стосовно проб 19 футболістів, до «чистоти» аналізів яких,
узятих у період 2012-2013 років, у
Міжнародної футбольної асоціації
виникли сумніви. При цьому проби одразу 10 гравців РУСАДА надати не змогла, хоча, згідно з вимогами
ВАДА, зобов’язана зберігати їх десять років. Серед тих, хто потрапив
у поле зору контролюючих органів, є
не тільки гравці збірної Росії, фігурують у цій неприємній історії й прізвища легіонерів. Попри те, що скандал
лише набирає обертiв, росіяни вже
почали робити оперативні висновки.
Так, свою посаду керівника Російського футбольного союзу залишив Віталій Мутко. Скомпрометованому допінговими скандалами з російськими
олімпійцями впливовому чиновнику
— наразі віце-прем’єр-міністру РФ
— схоже, доведеться попрощатися з
обов’язками голови організаційного
комітету з підготовки до ЧС-2018. ■

За дев’ять днів святкових канікул англійські команди
зіграли три тури
У період різдвяних і новорічних
канікул уся увага футбольного світу
прикута до англійської прем’єр-ліги:
команди Туманного Альбіону — єдині з
«топ-чемпіонатів», хто грає майже без
перерв.
Безперечно, три тури за дев’ять днів
приносять задоволення вболівальникам, а от футболістам такий графік, схоже, не до вподоби. Так, уже традиційно розклад поєдинків на «боксінг дей»
розкритикував наставник «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуріньйо: «У нас —
найгірший з усіх можливих календарів.
Футболісти просто не встигають відновлюватися — через травми вибули Ібрагімович і Лукаку».
Напружений графік позначився і
на очковому доробку «манкуніанців»:
«червоні» зіграли внічию з «Бернлі» і
«Саутгемптоном».
Жертвою святкового календаря став
і лідер першості — «Манчестер Сіті»:
спочатку травмувався їх основний форвард, бразилець Габріел Жезус, а потім
«городяни» перервали рекордну переможну серію, розписавши «суху» мирову з «Крістал Пелас». «Сіті» не зможе пройти чемпіонат без поразок. Зараз
в Англії багато сильних команд, багато
турнірів, більше матчів», — визнав тренер «синіх» Хосеп Гвардіола.
Українець Олександр Зінченко на
«боксінг дей» за «Ман. Сіті» не грав: в
активі 21-річного півзахисника — одне
потрапляння у заявку.
Окрім АПЛ, подарунки на Різдво
своїм прихильникам вирішила роздати й італійська Серія А. Представники Апеннін встигли визначити і перших двох півфіналістів Кубка (у напруженій боротьбі путівку до 1/2 фіналу
здобули «Лаціо» й «Мілан»), і зіграти
тур чемпіонату.
На зимову перерву лідером йде «Наполі», яке обіграло «Кротоне» завдяки
голу капітана Марека Гамшика. На бал
менше — у «Ювентуса»: чинні чемпіони «на класі» здолали «Верону». А от
міланський «Інтер», який мав серію
з 16 матчів без поразок, «забуксував»
— після нічиєї з «Лаціо» підопічні Лучано Спалетті програють дуету лідерів
уже 6 пунктів. Суперник «Шахтаря»
у 1/8 Ліги чемпіонів — «Рома» — йде
четвертою.
В інших провідних європейських
чемпіонатах разом із початком різдвяних канікул відкривається трансферне
вікно. Поки іспанські гранди «Барселона» і мадридський «Реал — лише готують гучні придбання Феліпе Коутіньйо
й Едена Азара, «Ліверпуль» уже здивував Європу трансфером гравця «Саутгемптона» Вірджила ван Дейка. 26річний голландець став найдорожчим
захисником в історії — за нього «мерсисайдці» заплатили 75 мільйонів фунтів.
Перед святковою паузою провели
чергові матчі і клуби турецької Суперліги з українцями у складі. Сергій Рибалка, який на правах оренди виступає
за «Сівасспор», дебютним голом у Туреччині допоміг своєму клубу здолати
«Бешикташ». Натомість «Кайсеріспор»
Олександра Кучера програв — екс-захисник «Шахтаря» відбігав 80 хвилин
у поєдинку з «Малатьяспором». Після
17 турів «Кайсеріспор» йде п’ятим, «Сівасспор» — восьмим.
А «Карабюкспор» Андрія Блізніченка й Олександра Рибки, який посідає останню сходинку турнірної таблиці, поніс кадрові втрати — контракт з
«синіми вогнями» розірвав досвідчений
Євген Селезньов: за рік у Туреччині 32річний форвард провів 31 матч та забив
8 голів. ■

❙ Після трансферу в «Ліверпуль» Вірджил
❙ ван Дейк — найдорожчий захисник в історії.
❙ Фото з сайта: www.thesun.co.uk.
■ ТАБЛО
Англійська прем’єр-ліга. 20-й тур. «Тоттенхем» — «Саутгемптон» — 5:2, «Борнмут»
— «Вест Хем» — 3:3, «Челсі» — «Брайтон»
— 2:0 (Мората, 47; Маркос Алонсо, 61), «Хаддерсфілд» — «Сток Сіті» — 1:1, «Манчестер
Юнайтед» — «Бернлі» — 2:2 (Лінгард, 53, 90+1
— Барнс, 3; Дефур, 36), «Уотфорд» — «Лестер» — 2:1, «Вест Бромвіч» — «Евертон» —
0:0, «Ліверпуль» — «Суонсі» — 5:0, «Ньюкасл» — «Манчестер Сіті» — 0:1 (Р. Стерлінг,
31), «Крістал Пелас» — «Арсенал» — 2:3.
21-й тур. «Борнмут» — «Евертон» — 2:1,
«Челсі» — «Сток Сіті» — 5:0 (Рюдігер, 3; Дрінкуотер, 9; Педро, 23; Вілліан, 73 (пен.); Дзаппакоста, 88), «Хаддерсфілд» — «Бернлі» — 0:0,
«Ліверпуль» — «Лестер» — 2:1 (Салах, 53,
76 — Варді, 3), «Ньюкасл» — «Брайтон» —
0:0, «Уотфорд» — «Суонсі» — 1:2, «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:0, «Крістал Пелас» — «Манчестер Сіті» — 0:0, «Вест
Бромвіч» — «Арсенал» — 1:1 (Дж. Родрігес, 89
(пен.) — Макклін, 83 (у свої ворота)).
22-й тур. «Брайтон» — «Борнмут» — 2:2,
«Бернлі» — «Ліверпуль» — 1:2 (Гудмундссон, 87 — Мане, 61; Клаван, 90+4), «Лестер» —
«Хаддерсфілд» — 3:0 (Марез, 53; Слімані, 60;
Олбрайтон, 90+2), «Сток Сіті» — «Ньюкасл» —
0:1, «Евертон» — «Манчестер Юнайтед» —
0:2 (Марсьяль, 57; Лінгард, 81).
Лідери: «Манчестер Сіті» (21 матч) — 59,
«Манчестер Юнайтед» — 47, «Челсі» (21 матч)
— 45, «Ліверпуль» — 44, «Арсенал» (21 матч)
— 38, «Тоттенхем» (20 матчів) — 37.
Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») — 18.
***
Італія. Кубок. Перші матчі 1/4 фіналу. «Лаціо» — «Фіорентина» — 1:0 (Луліч, 6),
«Мілан — «Інтер — 1:0 (у дод. час; Кутроне,
104).
Серія А. 19-й тур. «Кротоне» — «Наполі»
— 0:1 (Гамшик, 17), «Фіорентина» — «Мілан»
— 1:1, «Аталанта» — «Кальярі» — 1:2, «Беневенто» — «К’єво» — 1:0, «Болонья» — «Удінезе» — 1:2, «Рома» — «Сассуоло» — 1:1 (Пеллегріні, 31 — Міссіролі, 78), «Сампдорія» —
«СПАЛ» — 2:0, «Торіно» — «Дженоа» — 0:0,
«Інтер» — «Лаціо» — 0:0, «Верона» — «Ювентус» — 1:3 (Касерес, 59 — Матюїді, 6; Дібала,
72, 78).
Лідери: «Наполі» — 48, «Ювентус» — 47,
«Інтер» — 41, «Рома» (18 матчів) — 39, «Лаціо» (18 матчів) — 37, «Сампдорія» (18 матчів)
— 30.
Бомбардир: Ікарді («Інтер») — 17.
***
Туреччина. 17-й тур. «Сівасспор» — «Бешикташ» — 2:1 (Рибалка («С») — до 61 хв.,
гол), «Кайсеріспор» — «Малатьяспор» — 0:1
(Кучер («К») — до 80 хв.).
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СПОРТ
Еліна Світоліна
українська тенісистка
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«Цей сезон буде складним. Адже всі знають, що на корт повертаються
і Серена Уїльямс, і Марія Шарапова, і Вікторія Азаренко. Утім до цього
виклику я готова».

■ ТЕНІС

Фактор персонального зростання
У 2018-му році лідери українського жіночого тенісу готові до нових викликів
Григорій ХАТА
Минулий, 2017-й, був роком можливостей для найсильніших тенісисток планети, адже через декретну відпустку неперевершеної Серени Уїльямс практично кожна з
представниць чільної когорти
WTA мала шанс очолити світовий рейтинг. Загалом, після
того, як «Чорна перлина» залишила трон, на ньому побували Ангелік Кербер, Кароліна Плішкова, Гарбіньє Мугуруса та Сімона Халеп. Саме остання з них розпочинає новий
сезон у статусі першої ракетки
планети.
При цьому найсильніша
тенісистка України Еліна Світоліна у «свіжому» рейтингу
WTA знаходиться на шостому рядку, маючи перед собою
в 2018-му році відверто непрості виклики. Продемонструвавши по ходу минулого сезону неймовірно потужний хід,
Світоліна не тільки підкорила рекордну третю позицію в
світовому табелі про ранги, а
й отримала цілу низку серйозних зобов’язань, які стосуються захисту рейтингових очок.
Одне з перших таких випробувань — січневий турнір із
серії «Прем’єр» у австралійському Брісбені, де минулого
року Еліна дісталася півфіна-

лу. «Цей сезон буде складним.
Адже всі знають, що на корт
повертаються і Серена Уїльямс, і Марія Шарапова, і Вікторія Азаренко. Утім до цього
виклику я готова. Буду прогресувати від турніру до турніру», — відзначила прима вітчизняного тенісу.
Перший офіційний поєдинок нового року Світоліна провела досить упевнено. Посіяна у Брісбені, де розігрується призовий фонд у розмірі
мільйона доларів, під третім
номером Еліна в двох сетах
здолала непоступливу іспанку
Карлос Суарес-Наварро (40-ву
ракетку планети) — 6:2, 6:4.
До їхнього останнього побачення суперниці по два рази
вигравали очні зустрічі. Тепер же рахунок їхніх особистих баталій — 3:2 на користь
українки. «Цей матч показав,
що я можу грати на високому
рівні. Карла довго була серед
«топ»-гравців, тож прекрасно
знає, як потрібно грати», —
оцінила дебютну в сезоні гру
Світоліна.
Так само з перемоги розпочала 2018-й рік і друга ракетка України Леся Цуренко.
Продуктивно провівши передсезонний збір в ОАЕ, киянка в
першому колі турніру в Брісбені несподівано легко переграла господарку кортів, 17-ту

❙ У новому сезоні Леся Цуренко планує підкорити «топ-20» рейтингу WTA.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
ракетку планети Ешлі Барті —
6:3, 6:2. Натхненна таким успіхом Цуренко заявила, що її
завдання на сезон — це місце
в «топ-20» WTA.
«Раніше я грала по-іншому, але я змінюю гру, прагну
грати агресивніше. Хочу демонструвати максимально ата-

кувальний теніс. Останні кілька років я входила до «топ-50»,
цього ж року поставила собі за
мету потрапити в першу двадцятку», — відзначила друга ракетка України. Зауважимо, що
задля особистого прогресу обидві лідерки вітчизняного тенісу
не гратимуть за збірну України

■ ШАХИ

Позиція, а не гроші
Попри бойкот чемпіонатів
світу з рапіду та бліцу
Анна Музичук зберегла
своє місце в «топ-3»
жіночого рейтингу ФІДЕ
Григорій ХАТА
Слідом за остаточними підсумками чемпіонатів світу з рапіду та бліцу,
котрий наприкінці минулого року проходив у Саудівській Аравії, на інформаційних шахових ресурсах з’явилися
оновлені рейтинги ФІДЕ в чоловічому та
жіночому реєстрах.
Відверто глобальних змін у табелі
про ранги не відбулося: нагорі протоколів свої чільні позиції зберегли норвежець Магнус Карлсен та китаянка Хоу
Іфань відповідно. Залишилися незмінними й прізвища лідерів вітчизняних
шахів. У чоловіків першим гросмейстером країни продовжує залишатися досвідчений Василь Іванчук, який в оновленому протоколі з 2726 пунктами посідає 27-му сходинку. У вітчизняних жінок-шахісток поза конкуренцією третій
номер жіночого рейтингу ФІДЕ Анна
Музичук (2571).
Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті світу з рапіду та бліцу львів’янка
зробила «золотий» «дубль». Але захищати здобутий у Досі титул до Саудівської
Аравії Анна не поїхала. «Через кілька
днів я втрачу обидва свої чемпіонські ти-

❙ Після участі в іранському чемпіонаті світу Анна Музичук більше не хоче одягати хіджаб.
❙ Фото з сайта ukrinform.com.
тули — один за іншим. Просто тому, що
вирішила не їхати до Саудівської Аравії.
Не граймо за чиїмись правилами, не носитимемо абайю, не ходитимемо з супроводом на вулицю і взагалі не відчуватимемо себе вторинною істотою», — напередодні турніру написала у «Фейсбуці»
Музичук-старша.
До слова, не так давно (у березні 2017го), молодша з сестер Музичук — Марія
(наразі сьомий номер рейтингу ФІДЕ) —
через відмову носити хіджаб пропустила
чемпіонат світу в Ірані, на якому старша з них стала віце-чемпіонкою плане-

ти. Минуло трохи часу, й тепер сама
Анна виступає проти приниження жіночої гідності.
«Рівно рік тому я виграла два чемпіонські титули і була найщасливішою
людиною в шаховому світі, тепер же я
відчуваю себе дуже погано. Я готова боротися за свої принципи і пропустити
турнір, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів разом узятих.
Це по-справжньому гірке почуття, але я
все одно не змінюватиму свою думку. Те
ж саме стосується і моєї сестри Марії —
я дуже рада, що вона розділяє мою точ-

в лютневому матчі Кубка федерації проти Австралії. Відтак
перший номер у тому поєдинку, скоріше за все, дістанеться
ветерану збірної Катерині Бондаренко. Її стартовий поєдинок у Брісбені завершився поразкою Кетрін Белліс з США —
2:6, 5:7. ■

ку зору», — заявила Музичук-старша.
При цьому третя за рейтингом у світі
жінка-гросмейстер пообіцяла, що разом
iз сестрою вони обов’язково повернуться до активних шахів. Варто відзначити, що наприкінці минулого року активно ширилася інформація, що Марія
Музичук відмовляється виступати за
українську збірну на міжнародних турнірах через буцімто старі борги, котрі
має держава перед екс-чемпіонкою світу. Однак міністр молоді та спорту Ігор
Жданов наголосив, що перед шахісткою
«спортивне» міністерство не має жодних
боргів, які в підсумку призвели до того,
що Марія Музичук не брала участі в чемпіонаті Європи-2017.
Щодо нещодавніх чемпіонатів світу
з бліцу та рапіду, то жодному з вітчизняних шахістів не вдалося потрапили в
«призи». У жінок кращою з українок, як
у бліці, так і швидких шахах, була Анна
Ушеніна, котра показала 11-й та 24-й результати відповідною
У чоловічих баталіях краще за інших
проявили себе Антон Коробов (у бліці —
9-те місце) та Володимир Онищук (14-те
місце). При цьому чемпіон світу-2016 з
рапіду Василь Іванчук аналогічні змагання в Саудівській Аравії завершив на
98-му місці. Умовно його наступником
став Віші Ананд. Тоді як титул кращого у грі в блискавичні шахи здобув Карлсен. У жінок новоспеченими чемпіонками світу стали китаянка Цзюй Венцзюнь (рапід) та Нана Дзангідзе з Грузії
(бліц). ■

■ ХРОНІКА
Баскетбол
Кубок України. Чоловіки. Чвертьфінали.
Перші матчі. «Рівне» — «Політехнік» — 67:83,
«Черкаські мавпи» — БІПА — 87:91, «Дніпро»
— Будівельник» — 89:62, «Хімік-2» — «Хімік» —
62:97. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Бандурист Тарас Силенко: Пісня — ліки для душі народу
Чому кобзарство називають старцівством і що це означає

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 CІЧНЯ 2018

■ МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Весілля в прямому ефірі
Актриса Марія Менунос вийшла заміж після
20 років життя з коханим
Напередодні Нового року кожен
намагається зробити щось таке, щоб
це запам’яталося на все життя. Оригінальний спосіб придумала голлівудська актриса, телеведуча, журналістка і професійний рестлер, 39-річна
Марія Менунос та її бойфренд, режисер і продюсер Кевін Андегаро. Вони
вирішили одружитися саме напередодні Нового року і не де-небудь, а
просто посеред святкової центральної площі Нью-Йорка Таймс-сквер, в
оточенні своїх шанувальників і гостей
міста. До того ж зворушена наречена
сама ж і вела репортаж з весілля для
свого телеканала, заявивши, що вона
буде найбільш замерзлою нареченою,
але при цьому — найщасливішою.
Її можна зрозуміти. Річ у тім, що
з Кевіном Андегаро Марія Менунос
познайомилася майже 20 років тому,
незабаром після того, як у 1996 році
Марія виграла титул «Міс Масачусетс». Весь цей час вони були разом
і ніщо не заважало їхньому щастю.
Правда, майже 2 роки тому, в березні
2016 року Кевін таки попросив її руки
і серця — і так само, в прямому ефірі,
на зйомках шоу Говарда Стерна.
Невідомо, скільки ще тяглися б
ці заручини і чи дійшла б справа до
Ната НЕТУДИХАТА
Що робити, якщо хочеться випити в новорічну ніч і подихати свіжим повітрям, а місцеві закони не дозволяють?
Наприклад, у Новій Зеландії,
де на півострові Кромандел
діє заборона на розпивання
спиртних напоїв у людних місцях навіть у новорічну ніч. За
порушення цього припису —
штраф у $180 чи арешт.
А от весела компанія винахідливих
новозеландців
знайшла оригінальний спосіб,
як обійти цю заборону. В час

весілля, якби не біда —
восени 2017-го у Марії
діагностували рак мозку і її терміново прооперували, хоча й попередили, що хвороба може
повернутися, тим більше, що з таким же діагнозом зіткнулася і її мама.
Тепер же Кевін і Марія
сподіваються, що новий статус додасть обом
сил для боротьби з хворобою. Адже ніщо так
не допомагає в боротьбі з недугою,
як справжнє кохання. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №1

■ ОТАКОЇ!

Нові Робінзони
В Новій Зеландії люди насипали
острів, щоб зустріти Новий рік
зі спиртним
відливу перед Новим роком
вони насипали штучний острів
біля гирла річки Тайруа і встановили на ньому стіл і ящик із

льодом для охолодження напоїв. А коли під час приливу вода прибула і відрізала їх
від берега, вони оголосили, що

перебувають у нейтральних водах і на них муніципальні закони не поширюються. Так вони і
просиділи на острові всю новорічну ніч, милуючись фейєрверками, і зійшли на «велику землю» лише в понеділок
зранку.
Поліція оцінила витівку вигадників і не стала їх штрафувати. Більше того, начальник
місцевої поліції Джон Келлі
заявив, що якби він знав, то і
сам би приєднався до компанії.
Зрештою, закони законами, а
Новий рік буває лише раз на
рiк. Можна і пробачити. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ
iз мокрим снiгом. Славське: вночi -1...+1, удень +1...+3.
Яремче: вночi -1...+1, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi 0...+2,
удень +2...+4. Рахiв: уночi 0...+2, удень +2...+4.
2 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 50
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає,
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия
— немає, Пожежевська — 57 см.

Північ
мінлива
хмарність

терброд. 4. Одиниця вимірювання
електричної напруги. 5. Дерево,
яке може рости в пустелі. 6. Карпатська річка. 7. Український цукрозаводчик і меценат, що разом з
дружиною заснували кілька відомих музеїв. 10. Один із солістів
гурту «Піккардійська терція». 14.
Самоцвіт зеленого кольору. 15. Як
у казках українці називають ведмедя? 16. Відомий український
чоловічий поп-гурт. 17. Країни чи
зони із пільговим оподаткуванням, куди наші можновладці намагаються вивести свої капітали. 18.
Товари, які продаються із країни
за кордон. 19. Столиця Венесуели. 23. Пивний бар.
Кросворд №154
від 27 грудня

■ ПРИКОЛИ

4 сiчня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ iз мокрим
снiгом. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
+1...+3, удень +3...+5.

По горизонталі:
1. Місто на Хмельниччині, поділене на дві частини річкою Горинь.
8. Церковне прокляття, що супроводжується відлученням від церкви. 9. Людина, яка за передплату регулярно користується послугами. 11. «Де літо маки ... килимами, дитя в городі ходить коло мами.
І на верстатах різьблених воріт тче
лабіринти вулиць живопліт». (Ліна
Костенко). 12. Генеральний комісар держбезпеки, нарком внутрішніх справ СРСР часів Сталіна,
за якого система репресій досягла
максимуму. 13. Дуже заможний селянин. 14. Російська опозиціонерка, яка складе конкуренцію Володимиру Путіну на майбутніх виборах
президента Росії. 17. Український
богатир, герой роману Володимира Рутківського «Сторожова застава». 20. Мова, якою писав свої твори Шолом Алейхем. 21. Національне вбрання індійських жінок. 22.
Романтичний бальний танець із латиноамериканської програми. 23.
Історичний район Києва. 24. Гора,
на якій було розіп’ято Ісуса Христа.
25. Адепт одного із напрямків протестантської церкви.
По вертикалі:
2. Українська письменниця,
автор роману «Музей покинутих
секретів». 3. Американський бу-

Захід

0…+5
0…+5

-1…+4
0…+5
Схід

хмарно

Центр

0…+5
0…+5

-2…+3
0…+5

дощ
сніг

Південь 0…+5
+3…+8
дощ,
гроза

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

Розмова двох чоловiкiв:
— Чому ти одружився з жiнкою, старшою за тебе на 20 рокiв?
— Ти ж знаєш, який я
сором’язливий. A вoнa нe дaлa
мені закiнчити фрaзy, коли я просив руку її доньки.
***
Жінка скаржиться подрузі:
— Ніяк не можу привчити чоловіка до порядку — щоразу він
ховає гаманець у нове місце.
***
Відвідувач ресторану робить замовлення салату з омарів

і зiзнається офіціантові, що ніколи не їв такого. Тому він і з’їв салат iз крабових паличок за ціною
омарів.
***
Приходить бабця в поліклініку:
— Мені до зубного лікаря.
Їй пояснили, що спочатку треба в оглядовий кабінет зайти.
Лiкар:
— Лягайте на крісло.
Дивиться бабцю по гінекології,
а бабця запитує:
— Невже коріння зуба сягає
так глибоко?
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