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«Майдан не має часу, його не можна провести цього або наступного року,
ближче це до цих або до наступних виборів. Майдан правдивий,
як би до нього не ставилися».

Євген Нищук
міністр культури України

■ НОВИНИ ПЛЮС
НАБУ працює
До Національного антикорупційного бюро з Генпрокуратури станом на 16
січня надійшло 151 кримінальне провадження, до роботи детективи взяли
18, повідомляють «Наші гроші» з посиланням на відповідь НАБУ на запит.
Відзначається, що провадження за
підозрою колишніх високопосадовців,
що обіймали посади під час президентства Віктора Януковича, з лютого 2010
року по лютий 2014 року, детективи до
розгляду не приймали.
Процес передачі проваджень iз ГПУ
до НАБУ почався наприкінці листопада
2017 року, коли у слідчих органів прокуратури закінчилися повноваження розслідувати провадження, які належать до
підслідності НАБУ та зареєстровані до
грудня 2015 року.
У зв’язку з ухваленням на початку
жовтня 2017 року так званої «правки Сотник — Сироїд», iз 15 грудня було зняте часове обмеження у два роки (з 2015
року по листопад 2017 року) для слідчих
прокуратури при розслідуванні вказаних
вище справ. Відтак підстави для передачі проваджень до НАБУ відпали.

Музей Героїв Небесної сотні

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Російські окупанти розширюють зони
свого перебування, внаслідок чого порушують права громадян на вільне пересування.
Про це свідчать дані української військової
розвідки, повідомляє речник Міноборони з
питань АТО Дмитро Гуцуляк.
«На тимчасово окупованій території
сходу України під час проведення окупантами так званих профілактичних заходів,
спрямованих начебто на протидію тероризму, стали відомі численні випадки порушення прав і свобод громадян у частині
їх вільного пересування», — каже пан Гуцуляк.
Зокрема, за даними розвідки, окупаційне командування збільшило межі території навколо розташування своїх підрозділів, на які заборонено прохід цивільному населенню.
«Під приводом посилення заходів нібито протидії диверсіям окупаційна вла-

Горить земля під ногами
Російські окупанти на Донбасі через страх збільшують
навколо своїх підрозділів межі зон, заборонених
для перебування цивільних
да встановила додаткові патрулі своїх фейкових «правоохоронних органів», — сказав Гуцуляк.
Минулого понеділка бойовики ОРДЛО
чотири рази порушили перемир’я, зокрема й із мінометів великого калібру; ніхто з
українських військовослужбовців не постраждав.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО,
на луганському напрямку вся вогнева ак-

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Війна за душі

Верховна Рада ухвалила законопроект 6659 про внесення змін до законодавства, необхідних для будівництва меморіально-музейного комплексу Героїв
Небесної сотні. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів. Зокрема, вносяться зміни до пункту 6-2 розділу V «Прикінцевих положень» закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
Перший заступник голови Комітету
ВР iз будівництва, містобудування і ЖКГ
Дмитро Андрієвський пояснив, що новий
закон прискорить виділення земельної
ділянки для майбутнього музею. Адже
до закону про регулювання містобудування вноситься зміна, що його норми
більше не поширюються на надання земельних ділянок у Києві меморіальному
комплексу Героям Небесної сотні. «Таким чином ми закріпляємо тільки одну
можливість побудувати там цей музейний комплекс, який вшанує пам’ять героїв, що загинули за Україну», — зазначив він.
Як відомо, 14 вересня минулого
року Київрада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею
Революції гідності. Ще перед тим, у березні 2017-го, Президент Петро Порошенко узаконив надання землі під Музей Революції гідності. Кабінет Міністрів
у травні вирішив провести відкритий
міжнародний конкурс на створення проекту будівництва Меморіалу Героїв Небесної сотні. Водночас у 2015 році вже
проводили Міжнародний відкритий конкурс «Територія гідності».

Не зареєстрований офіційно «Десятинний
монастир» Московського патріархату
звели без дозволів

Вакцина проти кору

Ірина КИРПА

ЮНІСЕФ придбав 1 097 600 додаткових доз вакцини КПК для України, щоб
подолати спалах кору. Якiсть вакцини
підтверджена міжнародною експертизою у сфері закупок, повідомляє пресслужба МОЗ.
Перша партiя вакцин від кору, паротиту, краснухи (КПК) — 220 тисяч доз
— надiйде в Україну наприкінці лютого
2018 року. Бельгійську вакцину виробництва Глаксо Сміт Кляйн на замовлення МОЗ доставить Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні, після цього вакцини одразу передадуть у регіони.
Друга партiя — 800 тисяч доз — має
прибути наприкінці березня, а третя —
77 600 доз КПК — наприкінці травня.
Нагадаємо, головний директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта розповів, що Україну,
ймовірно, чекають нові спалахи кору в
лютому-березні цього року.
Із 1 січня в Україні зареєстрували
2933 випадки кору, з них 996 у дорослих і 1937 — у дітей. 1966 людей госпіталізували, 1230 iз них — діти. ■

тивність російського агресора була зосереджена в районі Світлодарської дуги.
Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших опорних пунктах довкола селища Луганське. Тоді як на донецькому напрямку
ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО неподалік Лебединського
на Приазов’ї. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Окупація «тихою сапою»
Московським патріархатом як
українських душ, так і територій по всій Україні під церковки УПЦ МП, уже переходить усiлякі межі й, без перебільшення, стає загрозою для
національної безпеки нашої
держави. І рано чи пізно будьякому терпінню настає край.
Дійшло вже до того, що в самому центрі Києва, на легендарному місці поблизу фундаменту зруйнованої у 1240 році
Десятинної церкви (яка була
зведена за князя Володимира у Києві в 989–996 роках і
вважається першим кам’яним
храмом Київської Русі) московські попи примудрилися
«звити» своє невелике «гніздечко» в середині 2000-х.
Ідеться про дивну приземкувату церкву на музейній території. Як заявляють у Міністерстві культури, вона незаконно зведена, а тому й готують судові позови. «Єдиним
законним користувачем зе-

Апеляційний суд залишив
без змін рішення про домашній
арешт для пожежного інспектора ДСНС, якого звинувачують у
службовій недбалості.
Раніше слідчі прокуратури знайшли склад злочину в
діях одного з провідних інспекторів Київського районного відділу облуправління ДСНС. За
версією прокуратури, пожежний інспектор знав про порушення правил пожежної безпеки в дитячому таборі. Як посадова особа, він обмежувався
складанням актів i розпоряджень про усунення порушень,
хоча ситуація вимагала від нього більш екстрених заходів втручання. Слідчі вважають, що пожежний інспектор свідомо не
підготував позов до адміністративного суду про повне або часткове закриття дитячого закладу, щоб приховати наявні не-

мельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей
історії України. Законні права НМІУ, як землекористувача, порушено протиправними
діями релігійної громади УПЦ
МП», — наголошують у Мінкульті, й оскільки, відповідно
до п.2.1 Статуту, НМІУ є юридичною особою, то, відповідно до п.2.6 Статуту, музей має
право бути позивачем у суді.
Нагадаємо, що епопея з місцем богослужінь попів УПЦ
МП почалася ще в 2005 році.
Тоді археологи розпочали займатися розкопками древніх
фундаментів, а поблизу них
несподівано для загалу вперше з’явився намет. Священики
УПЦ МП пояснили, що це для
звершення молебню на кілька днів. Проте намет там залишився і згодом перетворився
на капітальну споруду. Фундамент Десятинної церкви зберігся й був законсервований після
археологічних розкопок у 2011
році, а науковцям увесь час доводилось протистояти Московському патріархату, що мав

❙ Намет, який згодом перетворився на каплицю.
у планах збудувати на залишках новий храм, адже прагнув
фактично заявити про себе як
єдиного спадкоємця Християнської Київської Русі.
Незважаючи на всі «потуги» (у 2006 році — КМДА, у
2007 — Держземінспекції та
прокуратури, у 2012-му — Державного архітектурно-будівельного контролю Києва, у
2014-му — комісії з Мінкульту) щодо незаконності побудови каплиці, яку називають «Десятинний монастир», котрий
не зареєстрований у відомстві
релігій, — споруда і нині там.
Утiм оперативно спрацювали правоохоронні органи щодо
активістів-архітекторів (котрі
фактично, лише імітували цьогоріч підпал каплиці 25 січня,
аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми) — їх негай-

■ СУД ТА ДІЛО

Інспектор і «Вікторія»
Одеську трагедію досліджують повільно
доліки в роботі. Підсумком такої злочинної халатностi стала
пожежа, в якій живцем згоріли
три вихованки творчого колективу «Адель».
Крім того, Приморський
районний суд Одеси продовжив
на 60 днів термін утримання
під вартою для директора табору «Вікторія» Петроса Саркисяна, незважаючи на клопотання його захисту та спроби
звільнитися шляхом внесення
застави у 120 тис. гривень. За
словами адвокатів Саркісяна,
керівник комплексу був проти
заселення дітей до зрубів iз деревини, але на цьому наполяга-

ло вище керівництво.
До кримінальної відповідальності за те, що сталося у
«Вікторії», зараз також притягають колишнього віцемера Зінаїду Цвірінько та колишнього начальника Київського районного відділу ДСНС
Валерія Дяченко. Керівникам
фірм-підрядників реконструкції табору та муніципального управління капбудівництва
про підозру не оголошували,
хоча кримінальне провадження про зловживання існує.
Головне управління ДСНС
направило до окружного адміністративного суду позов про

но затримали i згодом судили.
Втішає, що «вулик» таки
розворушено й Міністерство
культури доручило невідкладно вжити заходів «з усунення
перешкод щодо користування земельною ділянкою», зокрема, «шляхом пред’явлення
відповідних судових позовів».
Мінкульт братиме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів
звернення, спрямовані на захист пам’ятки національного значення «Місто Володимира — дитинець стародавнього
Києва з фундаментом Десятинної церкви». Тож є надія, що
каплиця-самобуд, зведена УПЦ
МП без жодних документів, що
вкотре підтвердили в Київській адміністрації, невдовзі залишиться лише неприємним
спогадом для киян. ■
закриття комунального закладу. У слідства також є докази
того, що декларація Державної
архітектурно-будівельної інспекції на момент старту будівельних робіт була фікцією, а
саме будівництво проходило
прискореними темпами.
Нагадаємо, 15 вересня 2017
року моторошна нічна пожежа охопила кілька дерев’яних
зрубів дитячого комплексу
«Вікторія» в Одесі. Троє дівчаток загинули у вогні. Страшна трагедія отримала настільки широкий резонанс у суспільстві, що потрапила на шпальти
закордонних видань. На підставі зібраних доказів поліцейські порушили кримінальне
провадження за статтею 270 КК
України («Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки»), а прокуратура зайнялася розглядом справи за статтею 367 КК України
(«Службова недбалість»). ■

ІнФорУМ
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Тарас ЗДОРОВИЛО
Що не день, то про все нові «сюрпризи»
дізнається пересічний українець з «легкої»
руки сильних світу цього. Чергове «ощасливлення» й «покращення» вже не за горами — з
2019 року доведеться платити пеню за борги
з «комуналки» й розмір її буде невпинно рости кожного дня. Але все нове — давно забуте
старе, адже все це ми вже «проходили» ще за
часів СРСР. А Верховна Рада України минулого року, прийнявши нову редакцію Закону
«Про ЖКП», повертає цю практику.
Згідно з новим законом, недисциплінованих громадян каратимуть, наприклад, відключенням води. Щоправда, попередити про
намір постачальники повинні як мінімум за
30 днів. Також вони повинні попередити й балансоутримувача, котрий зобов’язаний бути
присутнім під час «автентату». Втім, якщо
навіть балансоутримувач з якихось причин
буде відсутній, закон дозволяє постачальникам компослуг відключити воду й без його
присутності.
Пересічному українцю щоденна затримка в оплаті комунальних послуг обійдеться в
0,01% від суми боргу. І хоча, на перший погляд, сума невелика й автори закону сподіваються, що їхні новації стимулюватимуть громадян вчасно платити за «комуналку», чомусь
наші законотворці забули, що є ж і поважна
причина «недисциплінованості» — невчасна
сплата заробітної плати роботодавцями.
Нагадаємо, що в 2017 році борг несплати за комунальні послуги досяг свого максимуму: 28,4 млрд. гривень (для порівняння, у
2016 році ця цифра була «лише» 16,9 млрд.
гривень). І нерідко боржниками бувають і заможні громадяни. Втім, можливо, варто задуматися про зниження захмарних тарифів,
і тоді не буде кризи неплатежів? ■
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Прокуратура
завершила розслідування резонансної ДТП, що сталася на вулиці Сумській у жовтні минулого
року, й передала справу «Зайцевої — Дронова» до Київського районного суду Харкова.
«Відповідно до автоматизованої системи документообігу
суду КП «Д-3», — повідомили
днями у цьому відомстві, —
обвинувальний акт розподілено на суддю Попрас В. О.».
Коли саме відбудеться перше
слухання, наразі невідомо.
Обом фігурантам інкримінують статтю 286 — порушення
Правил дорожнього руху, в результаті чого загинуло кілька
людей. Передбачений нею мак-

■ ПЛАТЕЖІ

■ ПРОГНОЗ

ПЕНЯй на себе

Готуй
санчата

Доведеться доплачувати за борги
з комунальних послуг

❙ Платіжки за комунальні послуги: постачальникам — прибутки, споживачам — головний біль.
❙ Фото з сайта charivne.info.

Пінг-понг звинувачень
Передали до суду справу про ДТП, яке забрало шість життів
симальний термін покарання
сягає 10 років. Оскільки адвокати Олени Зайцевої домоглися зміни статусу для другого
учасника ДТП (той спочатку
проходив у справі як свідок),
інтрига щодо кінцевого вердикту зберігається й досі.
Судді Віктору Попрасу нелегко визначити ступінь вини
кожного учасника аварії.
Адже захист Олени звинувачує в усьому Геннадія Дронова, який, за їхньою версією,

Жахлива історія сталася на Черкащині, у селі Буки Маньківського району. Там невідомі завезли в чужу стару
й покинуту хату ротвейлера і забарикадували двері меблями, аби собака не
зміг врятуватися. Залишивши чотирилапого на повільну й страшну смерть
від голоду і холоду, нелюд вибрався через кватирку.
Собака пробував вилізти із пастки,
і той шум, на щастя, почули люди, які
жили поруч із цим будинком. Вони подзвонили в поліцію, думаючи, що в хаті
злодії.
Коли поліцейські відчинили двері, то
побачили там змученого й переляканого
ротвейлера.
Тож правду кажуть: світ не без добрих. Наразі ротвейлер уже має нового
господаря.
«Усім, хто чекав на новини про ротвейлера, залишеного помирати у забарикадованій порожній хаті, повідомляю, що Ельза, так тепер звати собаку,
знайшла свій дім. Вона житиме у Романа Рожкова, ветлікаря з райцентру
Маньківка», — розповідає «УМ» відома
черкаська захисниця тварин Оксана Савицька.
За її словами, працівників зооклініки запросили оглянути собаку місцеві
правоохоронці, котрi під керівництвом

Лютий буде
найхолоднішим
Ірина КИРПА

■ РЕЗОНАНС

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
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рушив на жовте світло. А
його адвокат спростовує це
твердження,
запевняючи,
що водій Touareg Правил дорожнього руху не порушував,
тому вину на себе повинна взяти саме Зайцева.
Наразі фігуранти справи
перебувають під вартою без
права виходу під заставу, але
термін дії цього рішення скоро збігає. У вівторок, 6 лютого, провели підготовче судове
засідання. Нагадаємо, «Лек-

сус» 22-річної Зайцевої після зіткнення із «Фольксвагеном» 49-річного Дронова вилетів на тротуар та збив одинадцятьох людей.
До речі, Харків, за версією
порталу «Слово і діло», нині
посідає третє місце в Україні
за кількістю скоєних аварій.
Попереду лише столиця та
Одеса. Водночас саме трагедія
на харківській Сумській визнана найрезонанснiшою ДТП
минулого року. ■

■ БРАТИ МЕНШІ

Бог любить трійцю
Нелюди зачинили
ротвейлера помирати
у покинутому будинку
начальника Маньківського РВ УМВС у
Черкаській області Олександра Мельника вирішили визволити ротвейлера з покинутого будинку. Саме ветлікар Роман
Рожков прийшов до відділку поліції,
куди привезли собаку, аби його оглянути, і побачив виснажену тварину років
двох, що спершу поставилася до нього
насторожено, а закінчилося все тим, що
з вольєра він вийшов зі слідами собачих
«обіймів» на куртці.
«До нового дому Ельзу привели на
повідку, і виявилось, що вона дуже любить сніг і обожнює бавитися у кучугурах. А ще — коли її чухають за вушком .
Ельза стане третьою у великій собачій
«родині» маньківського ветлікаря — у
нього вже мешкає пітбуль Шейла, якого власник хотів викинути у лісі, та стаф
Торі, тож досвіду з «серйозними» породами у Романа не бракує», — каже пані
Оксана і дякує усім небайдужим черка-

❙ Ельза з рятівниками.
щанам і не тільки, які перераховували
кошти на порятунок бідолашної Ельзи.
До речі, черкаські зоозахисники підозрюють, що нелюдом, який залишив
собаку в покинутому будинку, може бути
її власний господар. ■

Центр та південний схід України
охопили потужні снігопади з сильним шквалистим вітром.
Сьогодні мають знову трохи відступити холоди. А недавнє погіршення погодних умов принесло дощову погоду для більшості регіонів
нашої країни, а ось на Західній Україні лютують хуртовини. Так, у горах Івано-Франківської та Львівської областей, а також на високогір’ї
Закарпатської області зберігається
третій рівень сніголавинної небезпеки.
Внаслідок перезволоження ґрунту в окремих місцях можливі зсуви. Шквалистий вітер залишив без
електроенергії близько 394 населених пунктів у семи регіонах країни,
де спрацювала система захисту ліній
електропередач.
Найбільш постраждала Львівська область, де без світла залишилися
220 сіл, а також Івано-Франківська
область, Закарпаття, Тернопільщина, Рівненщина та Чернігівщина.
За повідомленням прес-служби
ДСНС України, істотно зріс рівень
води у басейнах річок Прип’ять,
Прут, Сірет, а також Дністер та Сян
(Львівська та Івано-Франківська області). Подальше потепління й руйнування льодового покриву, а також
частковий льодохід можуть сформувати льодові затори з різким коливанням рівня води у річках.
У Закарпатській області очікується подальше підвищення рівня води до одного метра, а на річці
Боржава у створі гідрологічного поста Верхні Ремети очікується проходження максимального рівня води
тало-дощового паводку висотою до
півметра. Різкий перепад рівнів
води буде супроводжуватися підтопленням сільськогосподарських
угідь численних сіл в Закарпатті, а
також автодороги Шаланки—Великі Ком’яти та Мукачево—Рогатин.
На Закарпатті рятувальникам
довелося визволяти автовласників зі
снігового полону: спільними зусиллями бійці ДСНС відбуксирували з
засніженої траси близько 30 автомобілів. Співробітники управління
патрульної поліції в Закарпатській
області направляють великовагові
автомобілі до місця відстою поблизу стаціонарного посту Нижні Ворота та на Абрамськім перевалі.
— Найбільше клопоту нам доставили Воловецький та Міжгірський
райони, а також ділянка дороги у Великоберезнянському районі, — розповіла спікер ДСНС у Закарпатській
області Наталія Батир. — Найбільш
часта причина застрягання машини
у снігах криється в тому, що водій
«забув» перевзути машину в зимову гуму, а також не оснастив колеса
ланцюгами проти ковзання.
Із метою недопущення нещасних
випадків та заторів на всіх ділянках
автотрас Закарпаття цілодобово чергує спеціальна техніка, а також 20
чоловік особового складу ДСНС.
Прогнози Укргідрометцентру й
народних синоптиків на останній
місяць зими майже збіглися. Так,
народний провісник погоди Леонід
Горбань передбачив, що лютий буде
найхолоднішим місяцем зимового
сезону. Затяжні морози мають початися, за прогнозами, з 15-го числа. У
найближчі дні очікуються відлиги, а
подекуди по країні — сніг упереміш
із дощами. ■
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■ ПОГЛЯД

Агов, депутати!

Режим «перед виборами»
в Раді: працювати
не можна зупинитися

Нова сесія парламенту обіцяє оновлення ЦВК,
Нацбанку та створення антикорупційного суду

❙ Ірина Геращенко пропонує починати засідання
❙ Верховної Ради з «переклички».
❙ Фото з сайта ukrinform.com.
Наталка
ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Учора після коротких канікул депутати
повернулися до законотворчої роботи. Як
зазначив напередодні спікер парламенту
Андрій Парубій, головними питаннями весняно-літньої сесії мають стати законопроект про антикорупційний суд, призначення
голови Національного
банку, уповноваженого з прав людини та голови Рахункової палати, оновлення ЦВК та
інші нагальні проблеми, вирішення яких
затяглося більш як на
півроку. Також до порядку денного будуть
включені питання безпеки та оборони країни. Зокрема, депутати
мають розглянути закон про національну
безпеку, який є важливим для інтеграції України в НАТО.
А розпочалася сесія
зі спроби переглянути прийнятий під завісу попередньої сесії Закон «Про особливості
державної політики із
забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та
Луганській областях».
Таку постанову внесли
представники Опоблоку, які наполягали на
негайному скасуванні
закону, який «посварить Україну з Донбасом». Утім, їхня пропозиція набрала лише
32 голоси, тож Андрій
Парубій зазначив, що
у нього більше немає
жодних підстав зволікати з підписанням документа. Хоча, доопрацювати документ таки
доведеться — уже після голосування законопроекту в цілому
парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони
дійшов висновку, що в
нього треба внести технічні правки, а також
правки щодо роботи
військово-цивільних
адміністрацій.
Другим питанням,
яке викликало палкі
дискусії, стала наша

«відповідь Чемберлену», а точніше — заява українського парламенту у відповідь на
прийнятий польським
сеймом закон про Інститут національної
пам’яті, яким, зокрема, запроваджується
кримінальна відповідальність за заперечення «злочинів українських
націоналістів».
«Ми стурбовані зростанням антиукраїнських настроїв у Польщі.
А цей закон може бути
інструментом подальшого залякування або
тиску на українську
громаду, через те, що
в польських ЗМІ буде
наростати істерія, і не
буде можливості вести
дискусію про історичну
правду, чи не буде академічної свободи проводити дослідження. Українська позиція була в
тому, щоб не опускатися до рівня польських
політиків у питанні
зайвої політизованості історії, а тримати високу планку і чітко говорити про стратегічне
партнерство», — заявила голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко.
Зрештою, депутати
ухвалили заяву, яка засуджувала польський
закон, а також підтримали спорудження в
Києві меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні. А
от розгляд законопроекту «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю»
затягнувся, хоча до
обіду депутати встигли
проголосувати за більш
як 400 правок.
А от вирішення інших питань було відкладене на пізніше.
З одного боку — щоб

врахувати всі позиції,
з іншого — щоб знайти
голоси для позитивного голосування (а це з
кожним разом вдається все важче й важче).
Одним із перших на
порядку денному має
постати закон про Антикорупційний суд.
Петро Порошенко закликав депутатів зробити це негайно, цього
сесійного тижня. Наразі у Верховній Раді
зареєстровано президентський законопроект №7440 «Про Вищий антикорупційний
суд» та 4 альтернативні законопроекти.
Андрій Парубій передбачає, що і цей законопроект викликатиме парламентські баталії. «Напевно, найголовніша
дискусія
буде щодо компетенції громадської ради
міжнародних експертів. Дискусія в тому,
що міжнародні партнери рекомендують, щоб
громадська рада міжнародних експертів могла
під час розгляду давати
свою оцінку щодо того
чи іншого кандидата.
І щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів
брала на розгляд тільки тих кандидатів, які
пройшли попереднє обговорення громадської
ради. І, відповідно, вже
їх подавала на остаточне затвердження», —
сказав він в ефірі «Свободи слова» на каналі
ICTV.
Але
найголовніше питання — коли
ж нарешті депутати
зберуться у повному
складі? Бо, як зазначила перший віце-спікер Ірина Геращенко,
деякі депутати досі не
можуть полишити шезлонги і повернутися до
сесійної зали. «Давайте кожен день починати з оголошення того,
хто в шезлонгах, а хто
у відрядженні чи на лікарняному», — запропонувала депутатка. У
чомусь вона має рацію:
за даними Комітету виборців України, у січні 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань у Верховній Раді,
з них 38 жодного разу
не брали участі в голосуванні. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишка офіційно вийшли з фракції «Блок Петра Порошенка». Про свій намір
вони оголосили ще в грудні 2017 року, як знак протесту проти позиції фракції щодо звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої та мера Одеси Геннадія Труханова, пенсійної реформи,
«кишенькового» аудитора НАБУ, декларацій для громадських
активістів-антикорупціонерів, утисків НАБУ, тиску на антикорупційний комітет та «махінації» з Роттердам +.
Таким чином, кількість членів фракції БПП скоротилася до
136 депутатів.

Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК
експерт зі зв’язків з ВР Стратегічної групи радників при КМУ (SAGSUR),
співзасновник проекту PolitEyes
(«Українська правда»)

День, коли парламент зупинився. Ні, цей день ще не настав. Проте останнім часом його
пророкує дедалі більше політиків та політичних експертів.
Мовляв, ось-ось почнуться передвиборчі перегони та поставлять ефективну законотворчу роботу в Україні «на паузу» майже на два роки — до завершення президентських та
парламентських виборів наприкінці 2019-го.
Такі «оптимістичні» прогнози лунають настільки часто, що послаблюють роботу Верховної Ради вже зараз, на початку 2018 року. Менш вмотивованими стають навіть ті, хто був
рішуче націлений і далі впроваджувати позитивні зміни.
Чи варто починати хвилюватися через цей
тренд?
Так, бо наша країна поки не може дозволити собі тривале сповільнення роботи парламенту.
Подумайте, як часто ви відвідуєте будівельні магазини. Якщо ви живете в облаштованій квартирі з якісним
ремонтом, мабуть, вкрай рідко, і то заїжджаєте максимум
по лампочку.
А от якщо ваша квартира тільки пережила навалу будівельників, або в ній непридатні для життя умови
— тут уже поїздки до будівельного гіпермаркету стають
щотижневою традицією.
Схожа логіка і в законодавчому процесі. На відміну
від багатьох західних країн, в Україні триває «капітальний
ремонт» законодавства. Для його завершення нам треба
приймати багато якісних змін.
Критично важливо поліпшувати бізнес-клімат, і значну кількість відповідних економічних законів уже презентовано, та вони готові до розгляду. Своєї черги чекає низка антикорупційних, військових та соціальних ініціатив. Існує низка технічних змін, які удосконалять роботу вже ухвалених реформ.
І зрештою, маємо з півсотні законопроектів, які ми
просто зобов’язані ухвалити в рамках євроінтеграційної
угоди.
Жодне з цих питань не почекає ще два роки. І для
цього нам зараз потрібна безперервна ефективна робота
Верховної Ради.
Тепер повернемося до питання, чи реально для парламенту її забезпечити.
Чи завжди закривається «вікно можливостей» ВР напередодні виборів?
Можна сперечатися до хрипоти, а можна подивитися
історію минулих скликань. Статистика повністю спростовує міф про «передвиборчу дисфункцію».
За останні 20 років кожне скликання наприкінці своєї
роботи, як правило, ухвалювало не менше законів, ніж у
тому ж реформаторському 2017-му. Депутатам 3-го та 4го скликань вдалося навіть підвищити свою ефективність
у цей період на 37% та 20% відповідно.

Що справді знижувало ефективність Верховної Ради,
так це політичні кризи. Але їх виникнення не залежало від
того, скільки лишалося працювати депутатам до кінця каденції.
Тож досвід минулих парламентських скликань відверто спростовує твердження про кінець ефективності
парламенту за рік до виборів.
А як щодо якості парламентських рішень у
передвиборчий рік?
Як правило, протягом останнього року депутати не
схильні розглядати непопулярні в суспільстві рішення. Це
цілком логічно для політиків, які хочуть отримати свої голоси на виборах. Що характерно, не тільки для українських.
Та, на превеликий жаль для адептів «зради», цей світовий тренд аж ніяк не завадить роботі Верховної Ради у
2018-2019 роках.
У нас уже не залишилося важких та зовсім не популярних серед населення рішень. Навпаки, порядок
денний переповнений законопроектами, на які очікують
і бізнес, і громадяни. Тож у народних обранців є всі шанси і країні допомогти, і набрати додаткові бали від електорату.
Які висновки ми можемо зробити?
Однозначно, закриття «вікна можливостей» парламенту через передвиборчий період виглядає більше
штучною «страшилкою», аніж реальною проблемою.
Зважаючи ж на нашу складну ситуацію в країні, виборці найвірогідніше не пробачать таку «паузу» ані коаліції,
ані опозиції 8-го скликання.
У популярного зараз серед українських політиків Вінстона Черчилля була чудова фраза: «У важкі для країни
часи значення міфів важко переоцінити».
Тож міф про неефективність/недієздатність парламенту перед виборами нам треба розвіювати разом — і
самим депутатам, і журналістам, і громадськості.
У наших силах зробити так, щоб останні роки роботи
поточного скликання можна було сміливо охарактеризувати популярним жестом Вінстона про «перемогу». Причому саме правильною стороною. ■
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Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на березень
«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 по всій Україні до 18 лютого, i ви отримуватимете газету з березня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 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

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Валентина САМЧЕНКО,
заступник редактора газети
«Україна молода»
Десь з квітня у Донецькій і
Луганській області двічі на місяць має з’являтися газета —
8 сторінок формату А3 (це як
«Україна молода», «Газета
по-українськи» чи «Факти»),
російською мовою, щоразу 250
тисяч. Міністерство інформаційної політики України оголосило тендер на комплекс послуг із виробництва й поширення — в областях, де вже загинуло понад 10 тисяч українських
громадян, із них понад 2,5 тисячі військових, які боронили
Україну, — цієї російськомовної газети на загальну очікувану суму 11,6 млн. гривень.
Два питання: чому РОСІЙСЬКОЮ? Міністерство (називають його «МінСтець», бо
очільник — кум Президента
Порошенка) вважає, що саме
«язика» не вистачає там, де точиться війна.
І чому 11,6 млн. гривень на
все це виділяти?
Буквально днями підраховували витрати на газетні сторінки в «Україні молодій».
Папір і доставка «Укрпоштою» (дуже дороге задоволення
— хто знає), якщо розрахунки
«УМ» застосувати до 250 тисяч
планованого видання на замовлення «МінСтеця» — це 412 тисяч 500 грн.
Закласти гонорар за сторінку тексту (усіх заплановано видати 8х22 — 176) по 1 тисячі
грн. (дуже непогана цифра для
газетної журналістики) — 176
тисяч грн. Хай ілюстрування кожної сторінки 100 грн. —
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■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Язик до миру доведе?
Мінінформполітики хоче кинути російськомовне видання на схід України
17 600 грн. Можна закласти на
кожну сторінку — макетування, дизайн, коректура — по 1
тисячі грн. — це ще 176 тисяч
грн.
Окрема стаття видатків —
відрядження — уявимо їх 22,
по 2 особи на 3 доби їздять (600
грн. 2-місний номер у Краматорську, 350 грн. добові) — 39
тисяч 600 грн. + 46 тис.. 200
грн. = 85 тис. 800 грн.
Поки що виходить 867 тисяч
900 грн.
Куди підуть ще більше 10
млн. грн.? Звичайно, ще не
пораховані і зарплати. Дуже
«жирні» вони комусь світять. І
все за рахунок податків, які здирають і з мінімальних зарплат.
Чи варто видавати «бойовий
листок» російською мовою аж
за такі гроші у воюючій країні?
Однозначно за меншу суму
можна робити видання для населення Луганської і Донецької
області. Й однозначно краще
було б, якби це був конкурс проектів циклу статей у вже існуючих газетах (такий конкурс,до
речі, проводить Донецька ОДА)
— тоді б мали і більше різнопланових матеріалів, й інтеграцію
в життя східних областей загальноукраїнського життя, і у
результаті — менші витрати з
держбюджету.

❙ Малюнок із сайта commons.wikimedia.org.
Але Мінінформполітики до кінця 2018 року за результатами
тендеру відправить у Донецьку
і Луганську область 22 номери
нового російськомовного видання по 8 сторінок кожен. Мож-

ливо, заявлений тираж потребує більших витрат за частиною позицій, ніж в інших загальноукраїнських виданнях,
і зарплати з гонорарами мають
бути вищі, ніж, скажімо, нині в

Віктор ТЮТЮН, письменник

■ НАЦІЯ

...Дивлюсь на хомут. У світі є чимало моделей такої упряжі. Наш хомут прилягає
коневі до грудей, наче приростає. Якщо
вам натягнуть на шию український хомут, нізащо не знімете?!

Овальний тризуб

Дідько розумних на Лису гору
возить...

Чому з’являється дедалі більше охочих збудувати
Україну без українців

Кажуть,усі революції однакові. Це
не так. Українські відрізняються. Що
роблять повсталі у цивілізованому світі?
Там палають будинки й авта, розграбовують магазини й установи... В «неєвропейській» чемній Україні за дві з половиною революції підпалили один цементовоз та Дім розпусти профспілок. Очевидно, слід зважати на огріхи, прагнути
європейського стилю. Що не край, то
звичай... (Релігійний фанатизм не згадуємо).
Є в мене прямокутничок із картону. Не виявилося на чім писати — витяг його з обкладинки блокнота, бігом
занотував найпомітніші світові революції. Починаючи від 1689 року — англійської «Славної революції», коли громадяни вибороли собі «Білль про права».
Через 100 років народ переміг у «Великій французькій революції». Збройний заколот Фіделя Кастро у 1979 році
назвали в історії «Кубинською революцією», бо формально влада в країні стала «народною». Останньою в мене записана «Ісламська революція» (1978 р.), бо
вона була не національним повстанням,
а релігійним переворотом.
Два окремі рядки повідомляють
про «Оксамитові революції» 1989 року
в Східній Європі, коли з «соцлагєря»
вивільнилися держави Варшавського
Договору.
Останньою значиться (і це — величезне історичне непорозуміння) «Американська революція» 1775 року, коли
кілька штатів проголосили незалежність від Англії, Франції, Мексики, Іспанії — від усіх, з ким вони воювали за
право колонізувати частину Північної
Америки. Саме відтоді затріщав та поліз
по швах, як Охрімова свита, старий колоніалізм та розпочалося нове, прихова-

не впокорення народів та націй через інститути неоколоніального ліберального
глобалізму.
«Дурний, дурний: а на йому свитина,
наче той німецький каптанець». (Леонід
Глібов). Якось трапилася книжка Катажини Квятковської-Москалевич «Вбити
дракона. Українські революції». Не зважав би на неї. Хоча б тому, що перевидало її видавництво УКУ, а це — гарантія
спотвореного погляду на нашу дійсність.
Але прочитав, як авторка вивчала наш
«...культурний код, щоб потім спробувати зрозуміти людей з іншої країни». Ось
її ставлення: «Може, ви будете сміятись,
... але я дивилась всякі програми на кшталт «Міняю жінку» чи «Битва екстрасенсів». Звісно, було багато книг і фільмів, але я дійшла навіть до таких програм».
Про «багато книг» можна забути, бо їх не згадано в репортажах. Слід
пам’ятати лише слова з передмови, що
ця книжка « про боротьбу з нашим внутрішнім монстром, якого неможливо вбити». Тобто всі наші «революції» — винятково громадянський конфлікт і вічне
ідеалістичне прагнення невідомо куди й
навіщо. З такими висновками, що потім
розходяться по різних мультимедійних
майданчиках, майстер-класах, ЗМІ, я
ніколи не погоджуся. Особливо тому, що
вони стають приводом для вже офіційної
політики, подаються на міжнародному
рівні як прояви народного волевиявлення. На цих облудних міркуваннях дідько розумних на Лису гору возить.

Україна стане новою Грецією!
На звороті своєї «граматки» виписав
усі наші революції. 1990 рік — Студент-

ська революція «на граніті»; 2004-2005
рр. — Помаранчева; 2013-2014 рр. —
Революція гідності. Анахронічно виглядає, однак по порядку правильно записана «Українська революція 1917—
1921 років». Не для аналізу їх пригадав. Для висновку — жодна згадана
революція не була ідейно українською,
підсвідомо збуджувалася національними інтересами, проте ними не керувалася.
Потроху, дуже повільно інтелектуальна частина українського суспільства
починає усвідомлювати, що їй виставляють фальшиві цілі, міфологізованих
«драконів»: учорашніх більшовиків
Масола—Кравчука, їхнього успішного
спадкоємця Кучму, здрібнілий калічний екземпляр клановості — Януковича, тепер — збірний образ усіх тих бід —
Порошенка.
З-за океану і від північного сусіда
нам виставляють менші лиха, аби приховати мету, що стояла перед всіма народами, які здійснили успішні революції — заснували держави й захистили
права своєї нації.Тільки під гаслами національно-визвольних воєн та революцій можна досягнути добробуту країні та
прав людині.
Ця аксіома доведена. Але вона не
влаштовує ні вчорашніх колонізаторів,
ні глобалістів, котрі не шкодують коштів та запроданців, аби довести, що нація — привид, виплід уяви, гальмо на
шляху цивілізації. На щастя, про таких
фальшувальників уже пишуть: «Викинути націоналізм, тобто демонізувати і
витіснити його з програми національних
пріоритетів можна, але це завжди означатиме прирікання цієї нації на хаос, не-

«УМ». Але розрахунки «бізнесплану» явно завищені.
Окрім того, що вуха дерибану проглядаються у цьому проекті, — є ще момент: план кожного номера того чудо-видання повинен бути погоджений з
відповідальною особою замовника, а перед друком кожний
тираж видання повинен бути
затверджений
відповідальною особою замовника. Це не
1937 рік, бува? І як ви думаєте, «МінСтець» які корегування такої цензурованої газетки
робитиме із наближенням президентських виборів? Звичайно, є норми про держтаємниці і
військові, але їх нерозголошення — це не затвердження відповідальною особою Мінінформполітики журналістських текстів.
Чи не стане цей «бойовий
листок» російською мовою частково передвиборчою агіткою
діючої влади?! Точно «з’їсть»
багато грошей і буде подразником та провокацією для тих, хто
на сході воює за Україну.
У тендерній документації
міністерства, оприлюдненій у
системі публічних закупівель
ProZorro, зазначено, що кінцевий строк подачі заявок — 26
лютого, початок аукціонів — 2
квітня. ■

впорядкованість і довгі випробування
аж до кривавої розв’язки, як у німців і
іспанців». (Зі статті «»Премудрий» Грицак», Вголос, Олег Баган, 15.01.2018).
Не випадково кожна «революція»
відкидає нас далі назад — у злигодні та
безправ’я. Північний сусід — наш сторож, кадровик та піп — рано зрадів поразкам націоналістів на виборах, вирішивши брати «бандєровцов-фашистов»
голими руками гіркіних та «зєльоних
чєловєчков». Не даються! Довелося посталінськи: «грємя броньой, свєркая
сталью». Як і на решті втрачених «ісконно рускіх» територій, мусили заморозити вторгнення, привести до влади
слухняних маріонеток.
Теоретично українське суспільство
залишилося в стані, описаному Іваном
Дзюбою в «Інтернаціоналізмі чи русифікації?». Понад півстоліття радянське суспільство сидить у своєму болоті.
«Рускомірци» піднімають голови. Політично чверть століття сотні партій з назвою «українська» ворожі українству.
Партії народницького типу по десять
разів перепрошують, уточнюючи, що
вони мають на увазі під словом «націоналізм».
Дедалі більше охочих збудувати Україну без українців. Не вдасться! Можна перевернути стяг, тризуб заокруглити чи пощербити, Славень переписати,
аби про смерть не згадувалося, а лише
про чудове, таке як комунізм, наприклад. Нікого не хочу ображати. Але ж ви
знаєте нашу історію, де усі кари єгипетські — на українців; чули про нашу літературу — «Ніхто не перекреслить мій
народ!». Якщо своїм пророкам не вірите, то, як передбачав Кобзар, може, німця, видатного філософа Йогана Готфріда Гердера послухаєте:
«Україна стане колись новою
Грецією: прекрасне небо цього народу, весела вдача, музичний хист, родюча земля та ін. колись прокинуться: так
із багатьох диких народів, якими також
були колись греки, постане культурна
нація, і її межі простягнуться до Чорного моря, а звідти на весь світ. — Herders.
Werke: In 5 Bd. Berlin; Weimar, 1969.
Bd.1.s.135». ■
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Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой
України, заступник голови Спілки
офіцерів України

Останні дні січня поточного року
увага ЗМІ, політиків, експертів і
особливо російської політичної
і бізнесової еліти на чолі з Путіним і Медведєвим була прикута
до Вашингтона в очікуванні оприлюднення так званої «кремлівської доповіді».
Нагадаю, 2 серпня 2017 року
президент США Дональд Трамп
неохоче підписав прийнятий 27
липня Конгресом закон 3364
«Про протидію супротивникам Америки через санкції»
(CAATSA), який передбачає посилення в односторонньому
порядку американських санкцій проти Росії, Ірану і Північної
Кореї. Відповідно до статті 241
закону Міністерство фінансів,
Державний департамент і Національна розвідка США повинні були підготувати «кремлівську доповідь» і скласти список
«фінансової обслуги» Кремля
— олігархів, найбільших російських бізнесменів, розміри і
джерела їхнiх доходів, активи
їхнiх родичів, зв’язки з високопоставленими
чиновникам
Кремля, діловi контакти з іноземними компаніями.

Як «нев’їзні» у Вашингтоні
гостювали
Експерти вважали, що закон буде новою віхою в «юридичному наступі» на
Росію, оскільки наслідки для її політичної
і бізнесової еліти, які збагатилися за рахунок пограбування російського народу і корупційних зв’язків із режимом Путіна, можуть бути досить серйозними: індивідуальні санкції, замороження фінансових
активів, заборона на в’їзд до США, порушення кримінальних справ за відмивання
коштів і арешт цих осіб у разі затримання
їх за кордоном.. Після цього американським компаніям і громадянам буде непросто мати ділові контакти з особами, які потрапили під санкції.
Якими ж були наївними ці експерти, не
знаючи або не розуміючи реалій стосунків
між «сильними світу цього» та неписаних
правил «великої політики», в основі яких
лежать мільярдні прибутки, а не долі цілих
народів.
За складання «чорного кремлівського списку» відповідальним був Office of
Foreign Assets Control (Управління за контролем іноземних активів) міністерства фінансів США. Нагадаю, що саме це відомство свого часу включило до списку близьких до президента Путіна олігархів Геннадія
Тимченка, Аркадія і Бориса Ротенбергів,
Ігоря Сечина, Юрія Ковальчука.
Після підписання закону президент
США Трамп ще довго зволікав з оголошенням, коли будуть застосовані санкції проти
Росії, а потім заявив, що їх застосують до
29 січня 2018 року, як того вимагає підписаний ним закон. Що виявилося черговим
обманом і не лише американців.
Напередодні оголошення «кремлівської доповіді», 27 січня 2018 року, до Вашингтона інкогніто одночасно прибули три
керівники спецслужб РФ Олександр Бортніков (ФСБ), Сергій Наришкін (СЗР) та Ігор
Коробов (ГРУ), які перебувають під міжнародними санкціями і їм заборонений в’їзд
до США. Впродовж двох днів вони вели
таємні переговори з директором ЦРУ Майком Помпео, директором Національної розвідки Даном Коатсоном та іншими посадовими особами США.
Перед цим, за два тижні до опублікування «кремлівської доповіді», до Вашингтона спеціально прилетів головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов, щоб
з’ясувати зміст доповіді, кого включають,
а кого не включають у «кремлівський список» і чи можна внести в нього якісь зміни.
Венедиктов навіть просив внести до списку
прізвище одного депутата Державної думи
РФ, а також цікавився, за яких умов два відомих чиновника путінської адміністрації
можуть бути не включені до «чорного списку» і що вони повинні зробити, щоб туди не
потрапити,— повідомив Ігор Ілларіонов,
який на той час був одним з учасників ро-

■ РЕЗОНАНС

Чим шантажували Трампа?

Ігрища на крові
«Фiговий листок» американських санкцiй проти Росiї
бочої групи Міністерства фінансів США.
Не важко здогадатися чиє замовлення
виконував Венедиктов.
Після візиту керівників спецслужб
Росії «невідомий високопоставлений чиновник» адміністрації президента Трампа
вніс зміни у «кремлівський список». Про
це повідомив один із співавторів «кремлівської доповіді», шведський економіст,
експерт Атлантичної ради Андерс Ослунд,
заявивши, що «оприлюднений зі змінами
список є насмішкою над американськими
санкціями щодо Росії». За його словами,
початковий варіант «кремлівського списку» містив прізвища російських чиновників
та олігархів, які здобули свої статки незаконним шляхом через наближеність до президента РФ Путіна та за допомогою контактів із Кремлем (60 осіб. — Авт.). Тобто,
мухи були відділені від котлет. Замість цих
осіб «невідомий чиновник» вніс до списку імена 114 високопоставлених чиновників з адміністрації президента і уряду Росії,
а також 96 російських мільярдерів із списку Forbes.
«Чиновник адміністрації Трампа
висміяв експертів, які підготували попередню «кремлівську доповідь», заявивши,
що вона робить неефективним закон про
санкції проти Росії в цілому», — заявив Ослунд.

Грізні наміри і великий пшик
Увечері 29 січня (за 12 хвилин до опівночі — закінчення дедлайну) адміністрація
президента США оприлюднила в специфічний спосіб, «написаний на коліні», список
114 російських політиків (включаючи всіх
членів уряду з прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим на чолi й посадовців адміністрації президента Путіна) та 96 осіб зі
статками в один мільярд доларів і більше.
Путін у список внесений не був. Бортніков,
Наришкін і Коробов є фігурантами «Кремлівського списку».
Оновлений «кремлівський список» був
переданий журналістам у вигляді файлу.
На офіційних державних сайтах (Держав-

❙ «Не пропадемо, Вован».
були поставлені Конгресом перед адміністрацією президента США, і не несе за собою
ніяких наслідків.
Закрита частина «кремлівської доповіді» передана в комітети Конгресу.
Міністр фінансів США Стівен Мнучин 30
січня під час зустрічі з членами банківського комітету Сенату заявив, що у засекреченій частині «кремлівської доповіді»,
яка є «екстраординарною за обсягом роботи, має детальний аналіз, який складає
сотні сторінок, iдеться про нові санкції проти Росії», але які саме не уточнив, посилаючись на гриф таємності.
Давати об’єктивну оцінку «кремлівській доповіді» в цілому можна буде лише
тоді, коли стане відомим зміст іі таємної
частини і проти якого рівня посадових осіб
і олігархів Росіі адміністрація США запровадить реальні санкції.
Відкритий «кремлівський список»,
поданий міністерством фінансів Конгресу
США, на думку експертів, є бездумним документом і був пред’явлений лише для того,
щоб «фіговим листом» прикрити ганебне
вето, яке накладав президент Трамп на список, підготовлений міжнародною відомчою

Президенту Трампу через керівників спецслужб Росії
були передані від президента Путіна якісь « особливі
побажання» і досить «впливові» на Трампа матеріали.
ного департаменту, Національної розвідки, міністерства фінансів, Білого дому та
інших) «кремлівська доповідь» розміщена не була. Дивною і підозрілою є ситуація,
коли офіційний документ, підготовлений
виконавчою владою за дорученням Конгресу США, в кінцевому підсумку офіційно
ніде не публікується, але таємно передається ЗМІ.
Після публікації «кремлівської доповіді» експерти майже відразу встановили, що опублікований «трампівський
текст» є не що інше, як компіляція чотирьох списків: верхня частина телефонних
довідників адміністрації президента і уряду Росії, список 96 мільярдерів російського Forbes (які станом на 2017 рік володіли
статками в один мільярд доларів і більше) і
опублікованого в серпні 2017 року агенцією
РБК списку керівників державних компаній
Росії.
Готуючи «кремлівську доповідь», в
адміністрації Трампа так поспішали, що
не встигли перевірити достовірність даних осіб, яких включили до «кремлівського списку» (деякі з них не мають ніякого
відношення до Путіна або уже давно перестали мати зв’язки з Кремлем, виїхавши за
кордон на постійне місце проживання і навіть перебувають в опозиції до путінського
режиму).
Опублікована версія доповіді, на думку експертів, не представляє собою ніякої
цінності — ні юридичної, ні аналітичної,
ні інформаційної. Вона не виконує жодної
вимоги ст. 241 закону 3364 про санкції, які

комісією і експертною групою впродовж
півроку.
Ще до опублікування нетаємної частини «кремлівського списку» міністерство
фінансів США 25 січня повідомило про запровадження санкцій проти 21 фізичної
особи (громадяни України і РФ) і 12 російських підприємств. Серед них 11 «чиновників» на рівні «міністрів» і «заступників
міністрів» та одного бізнесмена так званих
«ДНР» і «ЛНР» (їх прізвища і посади були
опубліковані у ЗМІ). Рівень посадових осіб і
підприємств, щодо яких запроваджено санкції, засвідчив, що американська адміністрація «стріляла з гармати по горобцях» і
ловила «дрібну рибу». Краще б промовчали, щоб не ганьбитися.
У серйозність намірів президента
Трампа і його адміністрації можна буде
повірити лише тоді, коли особисто проти
Путіна, Медведєва, їхніх фінансових гаманців та вищого військового командування ЗС РФ будуть застосовані реальні санкції — арештовані їхнi закордонні рахунки та
нерухомість, вони стануть нев’їзними у демократичні країни світу, їх не запрошуватимуть на міжнародні форуми, а Росію як
державу агресора-«окупанта» виключать
з усіх міжнародних організацій, поки вона
не звільнить Крим та окуповані території
Донбасу i не компенсує збитки, завдані Україні.
Виступаючи в Конгресі 30 січня, президент Трамп багато говорив про санкції,
які його адміністрація застосовує проти
Північної Кореї, Ірану, а також проти Куби

і Венесуели, але жодним словом не згадав
про Росію і які санкції були і будуть вжиті
проти неї, хоча зазначений закон 3364
зобов’язував його це зробити до 29 січня.
Після ознайомлення з «кремлівським списком» і виступу Трампа в Конгресі
з’явилися справедливі коментарі, що Трамп
«свідомо грає на руку Путіна», що це «саботаж», «дискредитація» і «ганьба» адміністрації Трампа. Американська спільнота була здивована і шокована такою
неякісною роботою нинішньої адміністрації президента Трампа. Опублікований список американці називають «жартівливим»,
хоча до першого квітня ще далеко.
Звичайно, що Путін скористався цією
ситуацією, щоб заявити, що «кремлівський
список» направлений проти всього російського народу. Хоча всі добре розуміють,
що 210 осіб, навіть якщо вони визначені неправильно, не представляють весь народ
Росії.
Понад 20 конгресменів і сенаторів
звернулися до державного секретаря Рекса Тіллерсона з вимогою дати пояснення,
чому не введені санкції проти Росії, як того
вимагає закон.
Колишній радник президента Путіна,
політолог і економіст Андрій Ілларіонов,
який був одним з учасників робочої групи
з розробки критеріїв для визначення фігурантів «кремлівського списку», заявив, що
опублікування цього списку в тому вигляді,
в якому його подала адміністрація президента Трампа, є «для Путіна дуже цінним
подарунком з усіх точок зору. З’явилася
можливість представити американців як
тотальних русофобів, для яких усі росіяни
на одне обличчя, нiбито для них абсолютно
не важливо, чим людина займається, головне — що він iз Росії. Базуючись на опублікованій частині «кремлівської доповіді»,
проти цього аргумента не попреш».
Американські сенатори і співробітники розвідок США вважають незрозумілим
візит керівників спецслужб Росії за два дні
до оголошення «кремлівського списку», за
яким так і не відбулося розширення санкцій
проти РФ. Лідер демократів у Сенаті Чак
Шумер звинуватив адміністрацію Трампа
в нехтуванні Закону «Про протидію супротивникам Америки через санкції», який
вимагає накладення санкцій проти Росії,
та виступив iз вимогою дати роз’яснення
цілей і змісту переговорів iз керівниками
російських спецслужб у Вашингтоні.
Колишні працівники розвідслужб США
заявили, що присутність одночасно трьох
керівників російських спецслужб у Вашингтоні, яким заборонено в’їзд в Америку, коли
розслідують можливість втручання Росії в
президентські вибори США в 2016 році, є
«дуже незвичним». До того ж в офіційному
звіті американської розвідки, опублікованому в січні 2017 року, зазначено, що російські ФСБ і ГРУ контролювали хакерську кампанію, спрямовану на президентські вибори США в 2016 році.
Колишній керівник місії ЦРУ в Москві
Стівен Холл зазначив: «Я не можу згадати
такого за останні 15 років».

Виникає мінімум два риторичних запитання.
Перше: чи могли три керівники спецслужб Росії, які перебувають під міжнародними санкціями і яким заборонений в’їзд у
США, інкогніто прибути до Америки і вести
неофіційні таємні переговори з керівниками
ЦРУ, ФБР та високопоставленими особами
Державного департаменту без відома і дозволу президента США Дональда Трампа?
Друге: чи міг «невідомий високопоставлений чиновник адміністрації президента США» без доручення або дозволу
президента Трампа самостійно внести зміни в «кремлівський список»?
Відповідь на обидва запитання однозначна — ні!
Враховуючи, що президент Трамп iз самого початку був проти закону 3364, який змушений був підписати лише тому, що за нього
майже одноголосно проголосували Конгрес і
Сенат, а також таємний візит у США напередодні опублікування «кремлівської доповіді»
керівників російських спецслужб, що, можливо, і відіграв вирішальну роль, можна зробити
наступний висновок.
Президенту Трампу через керівників
спецслужб Росії були передані від президента Путіна якісь « особливі побажання» і досить «впливові» на Трампа матеріали. І він,
порушуючи зазначений закон, вимушений
був особисто або за його дорученням «невідомий високопоставлений чиновник його адміністрації» вжити заходів, у результаті яких
не відбулося оприлюднення оригінального
«кремлівського списку», зміненого в останні хвилини 29 січня, про що заявив співавтор
«кремлівської доповіді» Андерс Ослунд.
Порівняльний аналіз виступів президента Трампа в Конгресі й міністра фінансів
Стівена Мнучина в банківському комітеті Сенату та коментарів експертів і осіб, наближених до адміністрацій президентів Трампа
і Путіна, а також отримана мною конфіденційна інформація дають підстави стверджувати, що між Трампом і Путіним досягнуті
певні домовленості для торгів з урахуванням
того, що Путін через місяць переобере себе
знову президентом на шiсть років, а Трампу
ще потрібно буде добути свій перший президентський термін у ситуації, коли звучать заяви про його імпічмент.
Є ще й третє запитання: чи спілкувалися керівники ФСБ, СЗР і ГРУ Росії iз самим
Трампом або з його помічниками, радниками, і які матеріали та побажання від Путіна вони передали Трампу, що так вплинули
на нього при прийнятті рішення по «кремлівській доповіді»?
Відповіді на нього поки що немає. Але,
думаю, невдовзі вона буде. Бо немає нічого таємного, що не стало б явним. Час також
покаже, хто кого переграє — чекіст Путін
чи телеведучий і бізнесмен Трамп. Подібна
гра вже була в минулому столітті. Між двома психопатами Сталіном і Гітлером та європейськими лідерами. Чим це закінчилося,
також відомо — Другою світовою війною, в
якій брала участь 61 країна (воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн), що призвело до понад 71 мільйона людських жертв, iз
них — 46,7 мільйона мирних жителів.
Нагадаю, що подібна гра велася і навколо
питання про створення Міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності осіб,
винних у збитті малайзійського літака і загибелі 298 людей, у тому числі — 80 дітей.
На моє глибоке переконання, це питання потрібно було ставити в ООН відразу після знищення літака, а не через рік. Зволікання у створенні міжнародного трибуналу
свідчить, що «сильні світу цього» у своїй
діяльності керувалися не принципом справедливого покарання злочинців, а своїми
геополітичними і бізнесовими інтересами.
Міжнародний трибунал не був створений не лише через накладення вето Росією,
а також через загравання провідних лідерів
світу з Путіним. Через це винні у знищенні літака і загибелі майже трьохсот людей
до цього часу не те що не покарані, а навіть
офіційно не названі як підозрювані.
Ось так «сильні світу цього» ведуть закулісну «велику геополітику» на крові українців і пасажирів малайзійського літака,
вбитих Кремлем на чолі з кривавим Путіним, якого справедливо називають Гітлером-Сталіном XXI сторіччя. Світові лідери
продовжують загравати з Путіним і мати з
ним справи, заробляючи мільярдні статки
на людській крові, забуваючи, до чого призводять подібні ігрища і загравання. ■
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«Робота над помилками»
як шлях до НАТО
Чи реальний вступ
України до Альянсу
в умовах війни?
Тарас ЗДОРОВИЛО

Дискусії щодо того, чи потрібно Україні
бути членом військово-політичного блоку
НАТО, котрий зараз налічує 29 членів (це
більшість країн Європи, США й Канада),
точаться вже не один рік. Чи готове українське суспільство до цього важливого
історичного кроку й наскільки важко нині
його реалізувати? І чи готові самі члени
Альянсу зустріти нас із розпростертими
обіймами? Роздуми з цього приводу були
висловлені фахівцями на семінарі «Україна — НАТО: 20 років хартії про особливе партнерство», який, згідно з розпорядженням Президента про вдосконалення
інформаційного забезпечення населення щодо євроатлантичної інтеграції, був
проведений в Укртелерадіопресінституті.
Адже важливо, щоб питання інтеграції
України до НАТО було рішенням не емоційним, а чітко усвідомленим і базувалося на знаннях про Альянс.

Де буде кордон західного світу:
на Донбасі чи біля Чопа?
«Для України тема вступу до НАТО є
важливішою, ніж будь-які інтеграційні
процеси в будь-які союзи, бо без вступу
до НАТО не буде вступу й до ЄС! — наголошує народний депутат Іван Крулько.
— Адже економіка й добробут неможливі без безпеки: щоб прийшов інвестор,
то, крім базових речей (податкового законодавства, вільних судів тощо), ключове питання — безпека. Більше того,
для України інтеграція до НАТО означає
назавжди, остаточно перерубати зв’язок
із Кремлем і є питанням збереження незалежності!
І найголовніше: питання інтеграції — це питання добробуту українських громадян. Чому? Бо як тільки-но
ми стаємо членом НАТО, ми вирішуємо
проблему безпеки, й це є сигнал усім інвесторам, що в цю країну можна нести
гроші й створювати робочі місця. Наприклад, у Румунії вже наступного року
після вступу до НАТО прямі іноземні інвестиції в економіку зросли втричі! Всі
країни з останніх трьох хвиль розширення ЄС (коли туди вступили країни Центральної та Східної Європи, Балтії, Румунія, Болгарія, країни Балкан), перш
ніж вступити в Євросоюз, ставали членами НАТО!
І ми не можемо бути нейтральною
країною, бо є буфером між західним і
азійським світом — така наша доля. Для
нас треба вирішити питання, де буде проходити кордон західного світу: на Донбасі чи поблизу Чопа?! І НАТО дає ключову відповідь на це.
Росія ніколи не відмовиться від ідеї
відновлення імперії — про це мріяли всі
московські правителі, а без України це
зробити неможливо. І Росія все робитиме для реалізації цього задуму: так уже
створена ця держава, яка будувалася упродовж всієї своєї історії шляхом завоювання інших територій. Бо як тільки
припиняється цей процес, у них починаються внутрішні «смути».

На часі — референдум щодо вступу
до НАТО
Тема НАТО в Україні почала розкручуватися в 2002 році: тоді після виборів
у парламенті створюється помірно-демократична більшість, яка розуміє, що
інформаційне співробітництво з блоком
є пріоритетним. У ВР утворюється Комітет із питань Європейської інтеграції —
його очолює Борис Тарасюк, який стає

7

на те, щоб тримати репресивний апарат!
Україна завжди випереджала всі колишні республіки СРСР у розвитку стосунків із НАТО: ми чітко уявляли й знали, чого ми хочемо. У МЗС із 1991 року
ми працювали над виробленням концепції, яка врешті була затверджена ВРУ в
1993 році, де значився курс — членство
в НАТО. Та, на жаль, тоді не все суспільство було до цього готове. І все через те,
що десятиліттями в наші голови радянська пропаганда вкладала антинатовську
риторику. До речі, НАТО — українською
правильно ОПАД (організація Північноатлантичного договору) — організація,
котра покликана об’єднати зусилля держав-членів для захисту своїх цінностей
і національних інтересів своєї безпеки.
Усі наші сусідні країні на заході
(Польща, Словаччина, Румунія і т.д.) —
ще за двадцять років до нас усвідомили,
що їм треба бути і в НАТО, і в ЄС: вони
успішно реалізували цей курс, а ми тупцювали на місці, й у цьому винна наша
політична еліта, яка продовжувала гратися й маніпулювати питаннями нашої
безпеки.

«Зараз Україна не відповідає
критеріям НАТО»

❙ Стратегічна мета України — вступ до НATO.
«мотором» усіх цих процесів. У 2003
році Україна приймає закон про основи
нацбезпеки, в якому НАТО прописується як стратегія зовнішньої політики. Це
був ключовий момент на законодавчому рівні, який дозволив включити повну систему роботи МЗС, виконавчої гілки влади на співпрацю з «натовцями».
Якщо подивитися в динаміці, то ми
стартували з ситуації, коли лише 15%
громадян України підтримували ідею
співпраці з НАТО. Тоді була ще низька
інформованість і люди про Альянс знали
лише, як про ворожий блок, — радянські
міфи продовжували переважати в свідомості людей.
У 2004 році була ухвалена програма державного інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
на період до 2007 року. Цей документ був

одним «розчерком». А в 2010 році, ставши Президентом, одним із перших рішень
Янукович вніс зміни в закон про основи
нацбезпеки, звідки викреслили пункт про
євроатлантичну інтеграцію України.
Активно до теми НАТО на законодавчому рівні ми повернулися лише після
Революції гідності: восени 2014-го подано законопроект щодо вступу України
до Альянсу. Але тоді вже чомусь Порошенко ці наміри пригальмував, і лише в
2017 році таки вдалося внести відповідні зміни.
І як не парадоксально, але найбільшим
агітатором українців за вступ до НАТО
став Путін: агресія Росії змінила погляди
пересічного українця на це питання. Навіть на підконтрольній Україні території
Донбасу більше 30% населення — за вступ
до НАТО! Це неймовірно, бо там ця цифра

«Найбільшим агітатором українців за вступ до НАТО став Путін.
Навіть на Донбасі понад 30% населення хочуть у НАТО! Хоча там ця
цифра ніколи не перевищувала 5-7%».
достатньо системним, бо фіксував нашу
стратегію зовнішньої політики й давав
практичні інструменти для її впровадження в життя. Але хоч стратегія й ідеї були
правильними, та відсутність фінансування фактично всі «благі наміри» зводила до
нуля.
Наведу аналог: десять років я пропрацював у молодіжній політиці (очолював великі молодіжні організації) і довгий час на рік на це закладали «аж»... 12
мільйонів гривень. Це означало, що для
держави молодіжна політика — на останньому місці! Те ж саме було й з питанням
НАТО: за словами не було конкретики.
Кажу вже з досвіду роботи в бюджетному
комітеті: коли дивишся на політику держави через призму цифр, це красномовніше, ніж будь-які гарні слова, стратегії та
програми!
У 2008 році постановою Кабміну ухвалено цільову програму інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції до 2011 року. І тоді вперше в бюджеті на це заклали гроші (9 млн. гривень, зараз — 14 млн.).
Україна в 2006 році як ніколи була
близька до підписання плану дій щодо
членства у НАТО. Наші відносини тоді
вийшли на кульмінаційну точку. Вже вирішували, де це краще зробити: чи на саміті (який мав відбутися в Ризі), чи в іншому форматі, й це мало відбутися восени 2006 року...
Але влітку 2006 року, коли Янукович був призначений Прем’єр-міністром,
перше, що робить у новому статусі, — їде
в Брюссель і на вимогу Москви дає 14 вересня прес-конференцію, на якій каже, що
Україна... не готова до інтеграції з НАТО.
І всі плани, багаторічну роботу нищить

ніколи не була більшою за 5-7%! Тому на
часі — референдум щодо НАТО.

Половина українців — за вступ до
НАТО
Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ, а нині народний депутат, заступник голови Комітету у закордонних справах — профільного у питаннях НАТО, додає: «Реакцією усього світу на початок війни на Сході України був
стан оціпеніння: НАТО й США не знали, що робити! Це тривало до літа 2016
року, коли на саміті у Варшаві нарешті
були прийняті контрзаходи на російську
агресію. Ми зараз воюємо з другою найбільшою армією у світі й несемо значні
збитки: 7% нашої території окуповано,
економічні втрати сягають 20%, кожного дня на оборону (бойові дії) витрачаємо 5 млн. доларів. А як виміряти людські втрати? Не менше 10,5 тисячі осіб
убито, 25 тисяч поранено, 1,6 млн. —
внутрішньо переміщених осіб. Це трагедія українського народу! Але водночас
Путін «допоміг» нам визначитися: що ж
є для нас пріоритетом. Зараз соціологічні
опитування називають близько 50% українців, які бажають вступу України до
НАТО (а в західних областях — до 72%).
Це серйозний зсув свідомості українського суспільства.
Прикро, що нині на потреби ЗСУ реально йде лише 2,74% від ВВП, а де решта грошей від нібито виділених на оборону 5 відсотків? А решта йде на... правоохоронні органи! Вдумайтесь, на МВС
виділено ще плюс 19 млрд. гривень! То
на що ми перетворюємо нашу державу?
Замість того, щоб дбати про розвиток наших збройних сил, ми витрачаємо гроші

Тепер відносно Плану дій щодо членства. Наголошу, що він не є квитком у
членство — це лише програма, яку НАТО
схвалило у 1999 році для того, щоб допомагати країнам, які хочуть вступити в це
об’єднання, підготуватися шляхом виконання цієї програми.
До речі, міфом є те, що нібито статут
НАТО не дозволяє вступати у свої «ряди»
країні, яка веде війну! Це аматорські
твердження: по-перше, статуту НАТО не
існує, а існує Вашингтонський договір
(від 1949 року), а по-друге, в цьому договорі немає статті, яка б забороняла воюючій країні стати членом НАТО! Більше
того, Україна може стати членом НАТО
і без Плану дій, бо такої умови просто не
існує. Але не треба бути наївними: варто усвідомлювати, що в умовах російсько-української війни жодна країна-член
НАТО не буде підтримувати рішення про
вступ України до НАТО.
Водночас політичні зобов’язання,
які вони взяли на себе, підписавши Будапештський меморандум (підписанти повинні підтримувати територіальну
цілісність, суверенітет і незалежність
України), не виконано. Й цим Британія,
США (не говорячи вже про Росію) дуже
завинили перед нами; більше того, там
є пункт 6, який передбачає проведення
консультацій у разі загрози нацбезпеці
України. Порушення цих угод руйнує
засади, на яких базуються міжнародні
відносини.
Правдою є й те, що наразі Україна не
відповідає критеріям НАТО. Я ознайомився з «внутрішніми» документами,
які стосуються приведення наших стандартів і, зокрема, бойових статутів до
стандартів НАТО. А стандарти й статути НАТО на 90% взяті з армії США. І чомусь переважна більшість цих армійських реформувань у нас відкладається до
2020 року! А тому що лінь, і в тому числі
нашому військовому керівництву, займатися своєю справою.
І хоч щодо вступу ми дуже далеко
пішли у політичній складовій, але дуже
мало зробили у військовій. У планах з
підготовки України до вступу до НАТО
більшість завдань ставиться у питанні
тактичної сумісності ЗСУ й збройних сил
НАТО. Єдине, в чому нині наша перевага
перед «військами» НАТО, — у тому, що
ми маємо досвід бойових дій, який вони
не мають: натовські експерти відзначають, що наші вояки, які пройшли горнило війни з Росією, мають неоціненний досвід і навіть запрошують наших хлопців
до себе як інструкторів.
І навіть якщо ми повернемо Крим і
свій окупований схід — нас у НАТО однак не приймуть. Чому? Бо НАТО, як і
ЄС, має свої усталені критерії, й вони
багато в чому збігаються. Вони полягають у тому, що це має бути: правова держава, демократія, ринкова економіка,
не повинно бути корупції. А чи досягла
Україна цього рівня? Тому доки не виконаємо «роботу над помилками», Україну
ніхто реально не буде розглядати як члена НАТО». ■
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■ ДАЛЕЧІНЬ

■ ЯБЛУКО РОЗБРАТУ

І рай
підпалили...

«Удар у спину
воюючій Україні»

На Мальдівах оголосили
надзвичайний стан

Анджей Дуда таки підпише суперечливий
«антибандерівський» закон

Ігор ВІТОВИЧ

Олег БОРОВСЬКИЙ

Уряд Мальдівів оголосив 15-денний надзвичайний стан на тлі політичної кризи в острівній
країні, повідомляє Бі-Бі-Сі. Ситуація загострилася минулої п’ятниці, коли Верховний суд наказав
звільнити з-під арешту представників опозиції та
визнав процес проти колишнього президента Мохамеда Нашида неконституційним. Уряд відмовився виконувати судове рішення. А в неділю військові оточили будівлю парламенту і заарештували
кількох опозиційних депутатів на тлі поглиблення кризи через відмову президента Яміна звільнити політв’язнів.
Надзвичайний стан надає широкі повноваження силам безпеки для арешту та затримання в умовах політичної кризи. Уряд уже призупинив роботу
парламенту (маджлісу) і наказав армії протистояти
будь-яким діям Верховного суду щодо імпічменту
діючого президента Абдулли Яміна.
Упродовж вихідних на архіпелазі тривали протести опозиції, яка закликала міжнародну спільноту підтримати рішення Верховного суду про арешт
президента. Білий дім та Держдепартамент США
відгукнулися заявами з закликом до уряду острівної країни «поважати верховенство права, свободи
висловлювань та демократичних інституцій».
Політичне протистояння зачепило навіть відомі у країні родини. Після оголошення надзвичайного стану поліція заарештувала зокрема колишнього президента у 1968-2008 роках Момуна Абдулла Гаюма, рідного брата чинного президента. В
понеділок увечері були заарештовані поліцією голова Верховного суду Абдулла Саєді та ще один суддя цього суду Алі Хамід. Як зазначено в заяві, «у
зв’язку з триваючим слідством», але не уточнено,
яким і з якого приводу. Сили безпеки охороняють
Верховний суд через введення надзвичайного стану та утримують в його приміщенні решту суддів
Конституційного суду. Можливо, тому що суд дозволив поновити на посаді 12 депутатів, це дозволило б відновити опозиційну більшість.
Уряд також наказав взяти під варту двох опозиційних депутатів, які повернулися на Мальдіви. А
ще влада попередила, що будь-яке рішення суду про
арешт президента через невиконання рішення Верховного суду буде незаконним. Уряд звільнив комісара поліції, який пообіцяв виконати судове рішення про взяття чинного президента під арешт.
Депутат від опозиції Єва Абдулла заявила, що
надзвичайний стан «відчайдушним кроком», який
показав, що уряд «втратив усе, зокрема довіру до
людей та установ».
Мальдівські острови здобули незалежність від
Великої Британії 53 роки тому. Острівною країною впродовж десятиліть «правив» Момун Абдулла Гаюм. Саме за його керівництва Мальдіви почали перетворюватися на туристичний рай для багатих, на чому сам президент наживав статків, тоді
як більшість населення країни продовжували жити
в злиднях. Із 2008 року Мальдіви перейшли до багатопартійної демократії. Пан Нашид, який зараз
перебуває на Шрі-Ланці, був першим демократично обраним лідером острівної країни. Але в 2015
році пана Нашида, який намагався скерувати країну на демократичний шлях, засудили на 13 років за
звинуваченням у замовленні арешту судді. На міжнародному рівні вирок для колишнього президента
засудили. А пан Нашид отримав політичний притулок у Великій Британії.
Після повалення уряду Нашида владу отримав
спочатку віце-президент Мохаммад Вахід Хассан, а
на суперечливих виборах 2013 року перемогу одержав чинний президент Мальдів Абдулла Ямін, родич Гаюма. Отже, в країні де-факто відбулася реставрація антидемократичного режиму: в країні виникли проблеми зі свободою слова та незалежністю
судової гілки, розпочалися арешти опонентів. 2014
року на Мальдівах було відновлено смертну кару.
До неї може бути засуджена навіть дитина, яка
здійснила вбивство, щоправда вирок виконується
після досягнення засудженою особою повноліття.
Мальдіви розташовані на архіпелазі з 1196 коралових островів в Індійському океані, якi згруповано
в 12 атолів. Головною статтею наповнення бюджету
острівної країни є туризм. Екзотичні острови популярні серед заможних іноземних туристів. У січні,
як повідомляли ЗМІ, там приватно відпочивав і Президент України Петро Порошенко з родиною. ■

Учора опівдні, коли
Верховна Рада України
обговорювала заяву про
реакцію на польський закон про Інститут національної пам’яті, президент Польщі Анджей Дуда
поінформував, що він підпише цей оновлений закон
та водночас скерує його на
вивчення до Конституційного суду. Очільник польської держави наголосив,
що зміни до Закону про
ІНП останнім часом призвели до широкої дискусії
не тільки у польському
публічному та політичному просторі, а й на міжнародній арені, повідомляє
сайт «Польського радіо».
Польський президент
наголосив, що «це не новий закон, який з’явився
тиждень або місяць тому».
«Я говорив про ці зміни ще
рік тому, а також під час
свого візиту до Ізраїлю»,
— каже президент. Дуда
зазначив, що застереження ізраїльської сторони
стосувалися можливих
обмежень під час наукової
та художньої діяльності. І
це, додав президент Поль-

❙ Анджей Дуда: підпишу і крапка.
щі, в оновленому законі
враховано. Анджей Дуда
наголосив, що свідчення
тих людей, яким удалося
вижити під час Голокосту,
є дуже важливими. «Я не
хочу, аби хтось з них мав
сумніви, що він може давати свої свідчення», —
зауважив глава польської
держави.
Президент Польщі додав, що для нього дуже
важливо, аби поляків,
польський народ не звинувачували в участі у Голокості. «Польське радіо»

Олег БОРОВСЬКИЙ
Фондовий індекс Доу-Джонса в
понеділок впав на більш ніж 1500
пунктів — це найсильніше падіння
головного фондового індексу США
за один день з часів фінансової кризи 2008 року і за всю його історію,
повідомляє Бі-Бі-Сі. За день провідний фондовий індекс США впав
на 4,6% і побив попередній рекорд
падіння 2008 року.
Нагадаємо, 29 вересня 2008 року
індекс Доу-Джонса впав на 777,68
пункта, після того як Конгрес не
схвалив виділення банкам 700
млрд. доларів державної допомоги
після колапсу інвестбанку Lehman
Borthers. Тоді це спричинило глибоку світову економічно-фінансову
кризу. Деякі аналітики поспішили
з прогнозом, що події понеділка в
Нью-Йорку є передвісником чергової глобальної кризи.
У п’ятницю Міністерство зайнятості США випустило статистику, яка показала, що зарплати американців зросли більше, ніж передбачалося. Із ростом зарплат є
ризик зростання інфляції, зумовленої підвищенням витрат. Щоб протидіяти можливій інфляції, американський центробанк має підняти
процентні ставки. Це лякає інвесторів, які очікували, що ключова
ставка в США підніматиметься не
частіше двох-трьох разів на рік.
Слідом за Доу-Джонсом впали й інші американські фондові індекси: індекс S&P втратив 3,8%, а
Nasdaq — 3,7%. Лондонський FTSE
100 увечері закрився на 1,46% нижче показників на час відкриття в понеділок.
Азійські фондові майданчики
6 лютого слідом за обвалом на біржах США відреагували падінням
своїх індексів. Зокрема, ключовий індекс Nikkei Токійської фондової біржі впав трохи більше ніж

зазначає, що суперечливі
поправки до закону, які
вводять відповідальність
за поширення висловлювання «польські концентраційні табори» для визначення таборів, побудованих у період Другої світової війни німцями на
території окупованої нацистською Німеччиною
Польщі, а також приписування польському народу співучасті у Голокості, буде переданий на
розгляд Конституційного
суду для перевірки його

відповідності з Конституцією Польщі.
Оновлений закон про
Інститут
національної
пам’яті Польщі також передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду ідеології українських націоналістів і заперечення Волинської трагедії
1943 року.
Верховна Рада України вчора закликала президента Польщі не підписувати суперечливий закон,
що містить так звані «антибандерівські» поправки, але через кілька хвилин після голосування в
українському парламенті Дуда оголосив про своє
рішення поставити підпис під документом. Раніше зміни про заборону так
званої бандерівської ідеології розкритикували, серед інших, Президент
Петро Порошенко, віцепрем’єр-міністр та міністр
закордонних справ України. «Цей закон є ударом у
спину воюючій Україні.
Від нього не отримають
вигоди ні у Варшаві, ні в
Києві. Тільки одна вигода
може бути – у Кремлі для
розпалювання ворожнечі.
Я вважаю, що цей крок є
недружнім. Мені прикро,
що цей закон прийнятий,
коли Україна і українці захищають весь вільний світ від російської агресії», — так прокоментував законопроект в ефірі
телеканалу ICTV спікер
Андрій Парубій.
Проти оновленого закону категорично виступила
влада Ізраїлю та Держдеп
США. ■

■ ФОНДОВІ РИНКИ

Знову криза?
У США відбулося рекордне падіння фондового
індексу Доу-Джонса
на 7 відсотків. Агенція «Рейтер»
зазначає, що це найбільше падіння японського індекса з листопада 2016 року. Гонконгівський Hang
Seng впав на 4,7%. Фондовий ринок Росії теж відреагував на світові
тенденції – вчора вранці розпочав з
падіння, про що свідчать дані Московської біржі. Індекс ММВБ просів на 2% і становив 2231,39 пункта. Індекс РТС упав на 2,8% і досягнув 1228,91 пункта.
А ще зовсім недавно, у січні, індекс Доу-Джонса показував швидке зростання: упродовж місяця він
подолав рубежі в 25 і 26 тисяч пунктів. Скидання акцій почалося минулого тижня після того, як показники зростання зайнятості в США посприяли прогнозам щодо зростання
облікової ставки. «Новини економіки США виявилися більш оптимістичними, ніж очікувалося, — каже
голова фінансової компанії Motley
Fool Девід Куо. — Парадоксальним
чином корекція ринку була викликана позитивними економічними
новинами».
Президент США Дональд Трамп
після свого вступу на посаду кілька разів говорив про зростання фондових ринків США. Останній твіт
Трампа на цю тему датується 7 січня. «Фондовий ринок створює неймовірні переваги для нашої країни,
не тільки з точки зору рекордного
зростання цін на акції, а й створюючи нові робочі місця. Робота. Робота. Робота. Сім трильйонів доларів

вартості було створено з тих пір, як
ми здобули нашу велику перемогу
на виборах!» — написав Трамп.
Однак у понеділок представник
Білого дому сказав в інтерв’ю CNBS,
що падіння індексу Доу-Джонса
викликає занепокоєння. «Ми завжди стурбовані, якщо бачимо падіння капіталізації ринку, але ми впевнені у фундаментальних показниках економіки», — заявив чиновник.
Вихваляння зростанням фондового ринку загрожує неприємностями, і більшість президентів цього уникають. Барак Обама робив це
рідко, тільки після того, як американська економіка помітно зросла
після колапсу 2008 року. Але Дональд Трамп став головним оспівувачем Доу-Джонса — у твітах, у
своїх виступах перед виборцями і
навіть у зверненні до нації, з яким
виступив у Сенаті минулого тижня.
У результаті ми побачили президента, який хвалиться успіхами, до
яких призвело скорочення ним податків, у той самий час, коли ринки
пішли вниз, зазначив у своєму коментарі вашингтонський кореспондент Бі-Бі-Сі Ентоні Зуркер.
Американські телеканали, які
транслювали виступ президента в
прямому ефірі, перервали трансляцію, щоб повідомити про рекордне
падіння фондового індексу. І це був
дуже яскравий контраст на тлі розмов про успіхи американської економіки... ■
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ПРАВО

«Попереду — місяці відповідальних рішень. Але що просив би народних
депутатів зробити негайно, так це у строгій відповідності з усіма
регламентними процедурами розпочати розгляд внесеного мною
законопроекту «Про Антикорупційний суд».

Петро Порошенко
Президент України

■ ОСОБЛИВА РОБОТА

Коли близька людина
зникла
Упродовж 2017 року поліція України розшукала
близько 34 тисяч зниклих людей
Іван БОЙКО

Начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку Нацполіції
Роман Крилевич стверджує, що загалом минулого року поліцейські зареєстрували близько 35 тисяч повідомлень про зникнення людей. Це на
9 тисяч більше заяв, аніж у 2016 році. З числа безвісти зниклих жертвами
злочинів у 2016 році стали 112 людей, тоді як у 2017-му — 86.

❙ Начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку Нацполіції
❙ Роман Крилевич.
❙ Фото Нацполіції МВС.
В одному з інтерв’ю Роман Крилевич розповів, що з початку цього року поліцейські зареєстрували
вже понад півтори тисячі заяв, передає Департамент комунікації Нацполіції. На його думку, найважливіше — не втратити час i одразу повідомляти про зникнення. У такому
випадку найчастіше людину знаходять упродовж перших двох діб.
«Не існує ніяких обмежень у
часі, коли людина має звернутися. Чим швидше вона це зробить,
чим більше надасть інформації про
зниклого, тим ефективнішим буде
розслідування», — зазначив начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку.
Пан Крилевич додав, що заява
про зникнення людини пишеться
в будь-якій формі. За можливості,
слід описати прикмети зниклого та
обставини зникнення (коли зник,
що цьому передувало), принести
фотографії, якщо є. Розповісти, чи

були якісь конфлікти, про плани
зниклого. Можливо, він збирався
поїхати на заробітки.
«Навіть якщо стало відомо, що
людина зникла на території іншої
країни, ми такі заяви також приймаємо. Якщо з моменту зникнення,
наприклад, пройшло кiлька годин,
ми можемо казати про те, що пошуки будуть ефективними. Якщо минув тиждень, півроку, рік, тут говорити про якусь оперативність уже
не доводиться», — розповів керівник відділу розшуку.
Так, упродовж доби з моменту
звернення вся інформація про зниклу людину потрапляє до розшукової
бази. І незалежно від того, в якому саме населеному пункті людина зникла, про неї буде відомо поліцейським по всій країні. Зокрема, і
патрульним, які оперативно отримують такі дані на планшети.
«Інформація про людей, яких
розшукують, у вільному доступі,

будь-хто може її переглянути. Але
спеціально мало хто цю базу проглядає. Але є такі випадки, коли все ж
таки люди телефонують i повідомляють, що бачили схожу людину. У
подібних історіях це значно підвищує шанси на успіх», — зазначає
Роман Крилевич.
За його словами, як тільки надходить заява, слідчо-оперативна
група виїжджає на останнє місцезнаходження зниклої людини. Це
може бути її дім, місце роботи, вулиця. Поліцейські проводять огляд, збирають інформацію, опитують свідків.
При цьому пан Крилевич логічно зауважує, що чим менше зловмисники знатимуть технологію
розшуку, як поліція їх знаходить,
тим краще, адже вони не зможуть
використати цю інформацію.
«Не можу розкрити весь алгоритм нашої роботи, тому що є певні обмеження. Але задіюють максимальні можливості. Наприклад,
людина зникає спонтанно, а поруч
— лісова місцевість. До пошуків
можна залучити місцеве населення, Нацгвардію, звернутися до військових частин, якщо вони є на території, і прочісувати цю місцевість.
Тут немає штампів, діємо в кожній
ситуації індивідуально, враховуючи
всі обставини», — підкреслив він.
За словами Романа Крилевича,
трапляються ситуації, коли людину
вбили її ж близькі, а потім заявили,
що вона нібито зникла. А є випадки,
коли без пояснення причин iдуть з
дому, кидають сім’ю і більше не виходять на зв’язок. І лише через кілька років таку людину можуть випадково знайти в іншому місті.
Окрему увагу приділяють розшуку дітей: як правило, статистику поповнюють підлітки, що втікають від батьків. На щастя, в більшості випадків усіх зниклих дітей
знаходять живими і здоровими.

■ ДО РЕЧІ
За даними МВС, за роки незалежності України з загального числа зниклих не вдалося розшукати близько п’яти
тисяч людей. Але їхні дані залишаються
в базі. Їх шукають навіть у тих випадках,
якщо судом родичі домоглися визнання зниклого загиблим або безвісти зниклим. Якщо хтось виїхав за межі країни,
українські поліцейські звертаються до
правоохоронних органів інших країн через канали Інтерполу.
Вік i соціальний статус зниклих людей
є різними, як і самі причини, через які
вони зникають. Буває, що людина хворіла
і не розповідала про це рідним, виходить
iз дому, щоб вчинити самогубство. Часто
люди виїжджають на заробітки, нікого не
попередивши. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Голосуй за
Антикорупційний суд
Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду під
час сесійного тижня розпочати розгляд законопроекту про
Антикорупційний суд. Глава держави висловив надію,
що парламент упродовж нової
сесії продемонструє свій «реформаторський потенціал».
Також Президент додав, що
сподівається, що депутати підтримають ініціативу щодо скасування електронного декларування для громадських активістів.
Раніше Голова Верховної
Ради Андрій Парубій заявив, що
законопроект про Антикорупційний суд є пріоритетним у порядку денному сесії.

Зауважимо, що низка міжнародних партнерів України
виступила з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект. Зокрема,
Міжнародний валютний фонд
заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України. Згодом Світовий банк теж
висунув свої вимоги, попередивши, що на кону 800 млн. доларiв.
Євросоюз також офіційно
виступив із критикою на адресу Банкової через те, що Президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд,
який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.
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На смітник
аж 200 танків?
Нардеп iз фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв звинуватив iз трибуни в парламенті компанію «Агринол» i народного
депутата з групи «Воля народу»
Олександра Пономарьова в пiдривнiй дiяльностi. Мовляв, колишній «регіонал» разом iз ФСБ
РФ i Міноборони України постачали неякісне моторне мастило
для військової техніки ЗСУ.
Зараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження. За
клопотанням слідчих суд ухвалив
вилучити в компанії документацію. Депутат показав відповідне
рішення суду і зачитав його текст,
який свідчить про те, що службові
особи Міноборони нібито у змові
зі спецслужбами і розвідкою РФ

та суб’єктами господарювання,
починаючи з 2016 року, постачали неякісне мастило для української військової техніки, що призвело до зупинення понад 20 танків.
«Тепер їх фактично можна
викидати на звалище», — обурюється пан Соболєв. І повідомив також, що, коли СБУ викрила цю аферу, в якій фігурують мічені купюри, які видавали як хабар представникам Міноборони,
у Слав’янську Донецької області
27 січня 2017 року згорів склад iз
350 тоннами цього мастила. «Таким чином намагалися приховати
всі кінці», — додав нардеп.
Соболєв оголосив своє депутатське звернення до СБУ,
прокуратури і НАБУ з вимогою
відповісти, як буде покарано фігурантiв цієї справи. ■

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Чим загрожує
несплата
аліментів?
Відповідає міністр юстиції України
Павло Петренко
Вітаю вас, Павле Дмитровичу! По телевізору багато казали про те, що Мін’юст прийняв закон, який
примусить чоловіків, які не платять аліменти,
зробити це, або до них буде застосоване серйозне
покарання. Мій колишній чоловік уже кілька років
ні копійки не дає нам з дитиною. Поясніть, що саме
його очікує за новим законом.
Оксана Муляр

Проблема безвідповідального ставлення батьків до
утримання своїх дітей, дійсно, є однією з найбільш
актуальних в Україні. На обліку виконавчої служби
Міністерства юстиції перебуває майже 600 тисяч
проваджень про примусове стягнення аліментів. З
них понад 90 тисяч стосуються боргу, який перевищує 6 місяців. І це тоді, як тільки за минулий рік
державними виконавцями Мін’юсту стягнено понад
2,4 млрд. грн. заборгованості з аліментів на користь
576 тисяч дітей.
Вирішити проблему без законодавчих змін було
неможливо. Тому Мін’юст розробив законопроект
№7277 про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. Документ підтримала Верховна
Рада та підписав Президент України. 6 лютого цього
року Закон вступив у силу.

Які нові засоби впливу запроваджує закон?
Спрощується порядок встановлення тимчасового
обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Законом на виконавця покладається обов’язок
встановлювати таке обмеження без участі суду.
Крім того, з моменту вступу у дію закону злісних неплатників буде обмежено у праві керування
транспортними засобами, у праві користування вогнепальною зброєю та у праві полювання.
Той із батьків, хто не проживає з дитиною і має
заборгованість зі сплати аліментів, не зможе впливати на рішення щодо тимчасового виїзду дитини за
межі України з метою лікування, навчання дитини
за кордоном, відпочинку.
Усі ці обмеження застосовуватимуть до повного
погашення заборгованості.
Окрім цього, для неплатників вводиться новий
вид адміністративного стягнення — суспільно корисні роботи. Оплата за такі роботи йтиме на погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Чи до всіх боржників будуть застосовуватися такі
заходи?
Важливо звернути увагу на те, що ці положення
закону застосовуються лише до злісних неплатників
аліментів — борг яких перевищує суму відповідних
платежів за 6 місяців.
Водночас ми не збираємося залишати недобросовісних батьків без засобів заробітку чи нормального життя.
Для прикладу, тимчасове обмеження у праві користування транспортними засобами не може застосовуватися до боржника, якщо:
* керування транспортними засобами є для боржника основним законним джерелом доходу;
* у разі використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням
на утриманні боржника особи з інвалідністю;
* у випадку проходження боржником військової
служби;
* розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліменти.
У таких випадках рішення щодо застосування
обмежень ухвалюватимуть окремо.

Скільки коштує звернення до суду з вимогою
стягнути борг?
Відповідно до прийнятих змін, батьки, які подають заяву щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору.
По додаткову консультацію звертайтесь до Координаційного центру з надання правової допомоги:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, оф. 312.
Тел.: (044) 486-71-06.
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■ СПАДКОЄМНІСТЬ

Я ВАМ ПИШУ...
■ ПОЛІТПАРНАС

Ми —
Шлях
нащадки УНР, у безсмертя
Росія — Золотої орди

Олександр ТКАЧЕНКО
Городище, Черкаська область

Іван ШІМАНЧУК
Рівне

27 січня 1918 року юнаки студентського куреня
вирушили з Київського вокзалу до станції Крути і
цим самим зробили крок у безсмертя. Самі проводи їх на фронт відбувалися з піднесенням. Напередодні прибігла заплакана матір одного зі студентів, Левка Лукасевича, щоб відмовити свого ще
зовсім юного сина, який навіть по роках не підходив до військової служби, від поїздки на фронт. Та
він не послухав... Зі сльозами на очах молода дівчина проводжала свого брата — Соколовського Андрія, але він тільки лагідно заспокоював її, а вже
через кілька днів він разом із Левком лежав убитий московськими багнетами.
Поїзд рушив, лунало «Ще не вмерла України...»
За спогадами учасників того походу, в потязі звучали
жарти, сміх. Юнаки не здогадувались, що їдуть назустріч своїй смерті і, водночас, своєму безсмертю.

Імперія чингізидів — Золота орда —
породила Московію, про це писав навіть
класик комунізму Карл Маркс. Тому московити успадкували від золотоординців
загарбницькі інстинкти. Історія Московії
— це історія загарбань, коли з маленького
царства вона стала величезною імперією
і розв’язала дві світові війни. Згадати, до
прикладу, початок Першої світової війни —
все почалося не через теракт у Сербії, а з бажання Московії приєднати до своєї імперії
південних слов’ян, а для цього — захопити
Чорноморські протоки, які завжди були та
й залишаються болючою темою для Росії.
Другу світову війну Росія розпочала разом із Гітлером, домовившись із ним про
поділ Європи, приєднавши до тодішньої радянської імперії західні землі України, Білорусі, а також країни Балтії. Не
заспокоїлась Росія і після розпаду СРСР.
Зміцнившись на нафтових і газових доларах, вона розв’язала конфлікти в Молдові,
Грузії, Україні. Інстинкт хижака і є її природною сутністю.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель
це відчула, тому, зустрічаючись із Путіним, сказала йому, що він мислить не відповідно до епохи, в якій живе. Так, Путін
мислить, за словами поета, «временем Очакова и покорения Крыма», і в цьому його
підтримує 86% населення Росії, воістину
— «ментальність орди», за словами Євгена
Гуцала.
У наш час, у зв’язку з агресивними
діями Росії та КНДР, виникла небезпека
розв’язання ядерної війни. «Світ сьогодні
більше потребує гігантського стрибка до
миру, ніж гігантського стрибка в космос»,
— ці слова американського президента Ейзенхауера сьогодні, як ніколи, актуальні.
Після відмови України від третього за
розміром ядерного потенціалу її вчинок не
оцінили, навіть не дали Нобелівську премію миру. Зараз Путін і Лавров цинічно
насміхаються над Україною. Перший готовий повернути Україні металобрухт із
кораблів, літаків, танків та іншої військової техніки, а другий заявляє, що Росія
не порушила Будапештський меморандум, тому що не застосовує щодо України
ядерну зброю. Складається враження, що
міністр закордонних справ Росії Лавров не
вивчав текст цього документа. Ядерні ж держави, підписанти цього меморандуму, не
зробили жодного кроку на захист України
згідно з цим документом.
Росію (СРСР) після її нападу на Фінляндію в 1939 р. виключили з Ліги Націй.
Розв’язавши війну проти України, Росія
заслуговує на виключення її з Організації
Об’єднаних Націй (правонаступниці Ліги
Націй) і застосування щодо неї економічної ізоляції. Країна, яка нехтує міжнародними договорами і своїми ж підписами під
ними, не заслуговує бути в Раді Європи та
інших міжнародних інституціях. Тільки
економічний тиск на агресора і його ізоляція здатні втихомирити загарбницькі зазіхання золотоординців, а не якісь примарні Мінські домовленості, які Росія ніколи
не виконає. Вона розуміє і поважає тільки
силу, і це повинні були вже давно збагнути керівники західних держав, а не продовжувати вмовляння та застосування
нікчемних санкцій, які не дають жодного
результату.
І ще. Століття Української Народної Республіки на телеканалах майже не згадувалося, більше уваги приділяли Соборності.
Сучасна Українська держава повинна бути
спадкоємицею УНР, тому Верховній Раді
необхідно ухвалити закон про цю спадкоємність, що буде відповідати історичній правді. Чому немає пам’ятних значків, монет,
приурочених цій знаменній даті? Тому що
влада в нас не українська. ■

Солдати — діти, юні, милі, —
Шлях у безсмертя в них лежить,
Їх проводжав тривожний Київ
Вкраїну рідну боронить.
Їх мами плакали, благали:
«Вам рано, діти, воювать». —
«Ми переможем, Бог із нами,
Недовго, мами, волі ждать».
Сім тисяч банди Муравйова
І купка юнаків-солдат
Зійшлись в смертельному двобої
Вкраїну рідну захищать.
Останні стрічки з кулеметів,
Гармата вже давно мовчить,
В них залишились лиш багнети
І воля землю боронить.
...Вони Вкраїну захищали,
Солдати — діти в тій війні.
Їх пізнавали рідні мами
По вишиванках на землі...
Героям Крут — довічна слава,
Їх подвиг житиме в віках.
Живе він з нами і донині
В донецьких спалених містах. ■

Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область
Саме таку передачу ми слухаємо щонеділі на
«112 каналі», яку веде дорогий самому собі Вадим
Рабінович, народний депутат із двома судимостями. Любить український народ «обездолених» та
«ображених». Рабінович, за проведеними соціологічними дослідженнями, навіть зайняв третє місце
в рейтингу кандидатів на президентське крісло, після Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Обирайте українці, Вадима Зіновійовича! За його допомогою ще й Київ відтяпають, а то й усю Україну.
У цьому зв’язку хочеться поговорити особисто про цього кандидата, щоб краще розібратися,
хто є хто. У 1974 р. його виключають із Харківського автодорожнього інституту за аморальну поведінку. У 1975 р. він стає майстром ремонтно-будівельного управління Харківського міськвиконкому,
що практично неможливо без блату, так як він не
мав відповідної освіти і досвіду роботи. У 1980 р.
його заарештовують за крадіжку будматеріалів. Через 9 місясів перебування у СІЗО його випускають
на волю, після чого пан Рабинович зайнявся бізнесом: керував підпільними цехами з виготовлення кришталевого посуду, календарів та дерев’яних
дверей. Напевно, і тут не обійшлося без зв’язків, бо
організувати такий бізнес не так просто, тим більше людині, яка нещодавно була під слідством. Одначе й зв’язки не допомогли уникнути другого арешту в 1982 р. Рабіновича звинуватили у крадіжці
державного майна в особливо великих розмірах і
засудили до 14 років позбавлення волі у виправному таборі суворого режиму з конфіскацією майна. У
СІЗО він симулює божевілля, але це не допомогло
йому уникнути колонії. Там, за його ж словами, він
прилаштувався «смотрящім». У тюрмі він нібито
був завербований КДБ. У колонії Рабінович не був
бездіяльним: зона одержувала замовлення від підприємств Харкова, а виробництвом почав керувати
Рабінович. Відсидівши 9 років, у 1991 році він виходить на волю і разом із подільником із колонії створює декілька бізнес-команд, зокрема фірму, яка

Однією з позитивних ноток минулого року стала звістка, що Поморянський
замок, розташований за 27 км від Золочева, почали-таки реставрувати.
У разі завершення робіт ця перлина архітектурного мистецтва стане ще
однією прикрасою Золотої підкови Галичини.
Поморянський замок, збудований у XVI—XVII століттях, входив колись в
оборонну систему району. Зведений у вигляді прямокутної двоповерхової
споруди з кутовими вежами і замкнутим подвір’ям, замок завдяки
оточенню з трьох сторін водою не раз витримував затяжні облоги турків
і татар. Фортеця була одним із улюблених місць перебування короля Яна
Собєського, який відбудував його з руїн, значно укріпив і покращив, що
згодом дало можливість місцевим жителям витримувати всі татарські
напади й облоги впродовж 1687—1695 рр.
Та, крім облог і битв, у замку вирувало й світське життя — вельможі
приїжджали на полювання, влаштовували бали. В галереї одного з власників
замку — Юзефа Прушинського — були навіть картини Рембрандта та
Леонардо да Вінчі. По завершенні реставраційних робіт стіни фортеці можуть
стати декораціями для фестивалів, зйомок фільмів, музейними галереями.

■ ГЛАС НАРОДУ

«Хто кому Рабінович»,
або Новий Мойсей українського народу?
експортувала метал. Із 1993 року він стає представником фірми Nordex в Україні, яка була заснована в
Австрії. В Україні ця компанія стала ексклюзивним
посередником поставок нафти з Росії, за що Україна розплачувалась цукром. А Nordex отримував із
цих операції прибуток у доларах. Угода була на рівні урядів за участі тодішнього віце-прем’єра Юхима Звягільського, який свого часу довго переховувався в Ізраїлі. Ця фірма спричинила корупційний
скандал у США, тому Рабіновичу як представнику
фірми в’їзд у Штати був заборонений. Він пориває
з цією компанією і створює власну — RC-Capital
Group. Із 1994 р. займається засобами масової інформації — створює зі своїми бізнес-партнерами
Б. Фуксманом та О. Роднянським телеканал «1+1»,
але через три роки команда розпадається. Отримавши відкупні у розмірі 2,5 млн. доларів та маючи ізраїльський паспорт, Рабінович нібито зайнявся продажем зброї, за що 1999 р. Служба безпеки
України заборонила йому в’їзд в Україну на 5 років.
Того ж року він приїхав на співбесіду з СБУ, після
чого йому дозволили залишитися в Україні.
Цікавим є й той факт, що Рабіновича вважають головним спонсором руху Femen. Серйозний
крок у політиці він зробив у 2014 р., коли балотувався як самовисуванець на пост Президента України, набравши 2,5% голосів виборців. Але оскільки з президентством не склалося, Рабінович іде в
народні депутати від Опозиційного блоку, з яким
пориває у 2016 р. Однак із фракції не виходить,
бо інакше втратив би мандат. У липні 2016 р. разом з українофобом Є. Мураєвим створює партію
«За життя». Встигає на всіх фронтах: він і президент Всеукраїнського єврейського конгресу, і керує

діяльністю медіа-групи News net work, а з 2011 року
— ще й співголова Єврейського конгресу.
Вадим Зіновійович успішно дебютував і на полі
професійних, читай проплачених, мітингів, кожна
акція яких, за оцінками експертів, обходиться йому
в 10 тис. доларів. Щоб «сяяти» і на європейському
небосхилі, він у грудні 2016 р. зустрівся з лідером
французьких правих Марін Ле Пен, фавориткою
Путіна. У цьому зв’язку не є дивним, що в розмові
з ведучою ток-шоу «Люди. Hard talk» Н. Влащенко
він не назвав Росію агресором. А ще в одній із передач побоявся пан Рабінович відповісти на запитання глядача про своє минуле — мовляв, проїхали, давайте йти далі.
Центральною темою виступів Рабіновича є економічна реформа, зниження податків, розвиток середнього бізнесу. А хто ж про це і з провладних,
і з опозиційних політиків не говорить? Я особисто таких не знаю. Як каже політолог Кость Бондаренко, завтра можна перехопити ініціативу в газети
«Факты» і написати, що є спільного у Рабіновича з лідером китайських комуністів С. Цзиньпіном, а з понеділка актуальнішим стане порівняння
з прем’єром Великої Британії Терезою Мей. Ця безапеляційність Рабиновича, напевно, вигідна нинішній владі, бо це «нове обличчя» в українській політиці їй нічим не загрожує.
P.S. Шановна редакціє, щиро вітаю Ваш колектив із
святами. Зичу творчих злетів. Так тримати у боротьбі
за Україну, її незалежність, у роз’ясненні нашої непростої історії, долі багатьох поколінь борців за утвердження держави Україна.
Дякую, що вже 7 років терпляче читаєте те, що я
пишу, а іноді й друкуєте. ■

КУЛЬТУРА
Вікторія КОТЕНОК

Першою прем’єрою нової сцени Київського театру на Подолі
стала постановка «Дівчина з
ведмедиком, або Неповнолітня...» популярного театрального режисера Стаса Жиркова.

Театр не має обслуговувати
літературу
Театр на Подолі, навколо зовнішнього вигляду якого торік
кипіли гарячі суперечки, вже
п’ятий місяць працює у Києві
у звичному режимі. Внутрішнє
приміщення виявилося не менш
модерним і нестандартним. Вражають і ультрасучасні технічні
можливості сцени. Чимало киян
і приїжджих прагне побачити театр на власні очі, тому проблем
з наповненням глядацької зали
поки немає. До нової сцени колектив адаптував уже близько 10
своїх вистав, а наприкінці січня
випустив першу прем’єру.
«У бій ідуть одні «старі»», —
наказував в однойменному фільмі герой Леоніда Бикова і на передову відправив ще зовсім юних
хлопців. Командувач Театру на
Подолі Віталій Малахов вирішив діяти за тим же принципом:
«Відкривати театр — це велика
відповідальність. Тому я прийняв рішення дати дорогу наймолодшому зі списку режисерів,
яких ми запросили на постановки. Стас Жирков один із «кардинальних» режисерів. Оскільки ми заявляли, що «наш театр
не для всіх, але для кожного»,
то нам одразу хотілось показати
нашу широку палітру».
Після постановок вистав
і навчання у Магдебурзі Стас
Жирков активно користується отриманим німецьким досвідом. Він переконаний у тому,
що театр не має обслуговувати
літературу. Тобто, режисер не
зобов’язаний ставити п’єсу, суворо дотримуючись тексту автора. Літературний твір має лише
задавати тему для роздумів, а
постановник у виставі подає
власну позицію (думки) з того
чи іншого приводу.
Тому останні роботи Стаса
Жиркова — це гостра, відверта
рефлексія на пекучі запитання.
І хоча його вистави вщент заповнені іронією, сарказмом, ґегами і
душевним гумором, ближче до фіналу вони стають похмурими та
песимістичними. Тому навіть сам
режисер жартує, називаючи себе
«темрявою» українського театру.
І все ж, його постановки хвилюють, бентежать і мало кого
залишають байдужим. Жирков переконаний: «Будь-яка реакція глядача на те, що відбувається на сцені, є правильною.
І сміх, і страх, і навіть відраза.
Якщо публіка реагує — це чудово! Гірше, коли те, що відбувається на сцені не викликає
жодних емоцій. Є театр як приклад, а є — як протест. Після перегляду моїх вистав глядач має
усвідомити, що в його житті все
не так погано, і намагатиметься
робити краще».
Окрім того, Жирков — режисер-відкривач акторських талантів. Актори в його виставах просто розкішні. Як вправний коваль,
у будь-якій роботі він виковує (читай: розкриває) талант кожного
виконавця. А секретом успіху,
за словами самих акторів, є його
довіра і любов до них. У новому
ракурсі відкрилися в руках Жиркова і актори Театру на Подолі:
В’ячеслав Довженко, Катерина
Рубашкіна, Максим Максимюк,
Алла Сергійко, Катерина Шенфельд і Катерина Вайвала. Органічні, пластичні, багатогранні.
Безумовно, вони є головною окрасою вистави.
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■ ЧАС «Т»

«Ведмедики» у наших шафах
Стас Жирков та Павло Ар’є інтерпритують на сцені роман Віктора Домонтовича
про німфетку Зину, яка з’явилася раніше набоковської Лоліти

❙ У ролі Іполіта — В’ячеслав Довженко, який зіграв Вересня у «Кіборгах».

❙ «Дівчинка з ведмедиком»: за епатажними костюмами і гримом —
❙ глибокі смисли.
❙ Фото надані театром.
Історія про німфетку
Для постановки Стас Жирков обрав філософсько-інтелектуальну повість «Дівчинка з ведмедиком» маловідомого українського письменника
ХХ століття — Віктора Петрова (друкувався під псевдонімами Віктор Домонтович, Віктор Бер, Віктор Петренко та
Борис Веріґо). Цьому твору
вже 90 років, а зі сцени він звучить вперше (інсценізація Павла Ар’є). «Для мене цей текст —
справжня знахідка української
літератури, — зізнається Стас
Жирков. — Те, про що мало
знають, але саме те, що нам зараз потрібно. Звісно, вистава —
це наш особистий погляд на цей
текст. У нас вийшла справжня
вибухова суміш з гумору, кохання, пристрасті і любовного
страждання».
Постановка «Дівчинка з ведмедиком, або Неповнолітня...»
— це історія про німфетку Зину, в
яку закохується її вчитель Іполіт.
Вони вступають в інтимні стосунки, після чого Іполіт (як порядний чоловік) хоче з нею одружитися. Проте незалежність і самостійність для дівчини є дорожчими за сімейні пута. Переконана
у своїй винятковості, у пошуках
незвичайного «правдоподібного»
життя Зина тікає до Берліна. А
Іполіт вкладає шлюб із її сестрою
— Лесею. Проте схопити Бога за
бороду (стати щасливими) героям
так і не вдається.
Зина (у копродукції актриси Катерини Вайвали і режисера Стаса Жиркова) — є нинішньою білою вороною, яка не хоче
жити за усталеними нормами.
Прагне пливти проти течії. Спокуслива, нахабна, зухвала. Вона
шукає себе як індивідуальність,
відкриває свої неусвідомлені та
непізнані бажання, робить спонтанні вчинки. Героїня за своїм
психотипом дуже нагадує набоковську Лоліту. Однак Зина
з’явилася на 27 років раніше!
Тож вона є своєрідним прообразом Лоліти.
Візуально і технічно вистава
«Дівчинка з ведмедиком, або Неповнолітня...» нагадує ультрасучасний інтернет-сайт (художник

— Марія Погребняк, композитор
— Андрій Симонович (r.roo або
Rugaroo), художник освітлення
— Сергій Невгадовський, музична концепція — Стас Жирков,
музичне оформлення — Сергій
Шевченко). Все у ній вивірено,
стильно, нетривіально. Укрупнює обличчя і деталі, вимальовує
загальний мікрокосмос вистави відеокамера (стоїть на авансцені), яка на задник в он-лайн
режимі транслює все, що відбувається на сцені. Чим не всевидяче око, яке кожного дня спостерігає за нами з комп’ютерів, планшетів, смартфонів...
А ще на будь-якому «пристойному» сайті є численна
кількість коментарів, опиту-

вань, реклами, які відволікають
від суті. Цим прийомом влучно
користується і Стас Жирков.
Актори (в образах або від себе)
весь час вставляють свої п’ять
копійок, аби розсмішити, заплутати сюжет і, зрештою, лишити
з носом публіку. Такою моделлю
постановки режисер намагається зробити зріз нинішнього життя, в якому людина постійно відволікається на непотрібні вподобанки, коментування, репости,
перегляди відеороликів та стрічок новин в інтернеті. Тому навіть найсентиментальніший
фрагмент вистави (коли Іполіт
пише уявного любовного листа
Зині) зчитується як звичайний
пост у «Фейсбуці», зіпсований
банальними і вульгарними замітками-оцінками «френдів».
А сцена весілля Іполіта і Лесі —
як ролик на Youtube.
До слова, про «Фейсбук»
(який уже давно перетворився
на Книгу відгуків): до і після виходу прем’єри «Дівчинка з ведмедиком, або Неповнолітня...»

у соцмережі виник і триває неабиякий ажіотаж. Відгуки рясно вкрили сторінку режисера, і
кожного дня з’являються нові.
Хтось у захваті, хтось обурений,
хтось розчулений... Тож режисеру і в цій роботі вдалося добитися бажаного.
І наостанок хочеться згадати про ведмедика. Плюшевий,
Клишоногий, Тедді, Падінгтон,
Гаммі, Мімімішка, Вінні Пух,
Ведмедик Бо, Ведмедик Баррі...
Кожен з глядачів бачить у ньому
свого улюбленця, щось власне і
особливе. Так само, як і кожен
індивідуально сприймає постановку, базуючись на власному
досвіді, спогадах і світогляді.
Тож хтось бачить в образі ведмедика дитинство, з яким так
не хочеться розлучатися, дехто
— свої страхи, таємниці чи потаємні бажання, інші — мрію,
фантазію, казку. Словом, те,
що кожен воліє ховати у себе в
шафі й нікому не показувати. А
якого «ведмедика» приховуєте
ви? ■

■ ДУМКА З ПРИВОДУ

Про німфетку Домонтовича
Христина СОЛОВІЙ, співачка
Зазвичай, ніколи не пишу відгуки про
вистави, фільми, концерти, але частенько
читаю такі у когось. Не тому, що не проймаюсь, не проживаю, а тому, що жадібно
залишаю все в собі. В мені воно проростає і обростає іншими емоціями, змішується з власним досвідом й інколи виливається у власну творчість.
Але про цей роман, цього автора,
про цю виставу не можу мовчати.
«Дівчина з ведмедиком» Віктора Домонтовича свого часу справила на мене настільки сильне враження, що, вибираючи тему для
дипломної роботи, я не сумнівалась жодної секунди. В одному з розділів диплома я завзято доводила, що героїню з психотипом німфетки Домонтович ввів у літературу майже на 30 років швидше, ніж Набоков. Не секрет, що шанувальницею
В.Набокова я стала ще в дуже юному віці. Домонтовича ж відкрила для себе лише будучи студенткою філологічного факультету. У такий час дуже
гостро сприймаються прописні істини. Домонтовича цікавила людина на зламі епох, якою і є героїня роману «Дівчина з ведмедиком» (з концепцією епох Віктора Домонтовича у світовому історіософському контексті можна ознайомитись
навіть у «Вікіпедії»). На сьогодні Доктор Парадокс (так називали Домонтовича) залишається для
мене найвизначнішою і найнедооціненішою фігу-

рою в українській літературі. Дуже дратує,
коли чую або читаю, що в українській художній літературі немає цінності для сучасності. Майже звиклася з думкою, що
Домонтович так і буде світити лише обраним одиноким мореплавцям...
І раптово! Прем’єра «Дівчина
з ведмедиком, або Неповнолітня...»
у Театрі на Подолі. Йшла без будьяких очікувань, навіть з легким
острахом розчарування. Під час
першої дії переживала майже як
на своєму першому публічному
виступі. Друга дія викликала повний катарсис. Шок від розвиненого
сюжету, концепції, зовсім іншого,
нового, прочитання мого улюбленого українського роману. Гра акторів, музичне оформлення —
все, безумовно, на висоті і все виправдовувало аншлаг. Навіть сам театр перестав сприйматися ворожим (тепер він для мене залишиться берлінським:). Декілька людей показово не підводились
і не аплодували, а це завжди показник непересічності, новизни, у когось — неприйняття, але
явно нетривіального театрального мистецтва.
Дякую автору інсценізації Павлу Ар’є за сміливість розширити сюжет, від чого роман став
таким близьким зараз. Дякую режисеру Стасу
Жиркову за тонку і довершену постановку.
Виставу рекомендую!
Чекаю на екранізацію.
(Пост у «Фейсбуці»). ■
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ
Юлія КОСИНСЬКА (фото автора)
Київ — Таллінн — Рига — Юрмала — Стокгольм — Вільнюс

Не вірте тим, хто скаже, буцімто їхати взимку на північ — то хибне рішення і марнування часу.
Холодно там, мовляв, о цій порі і незатишно. Так, зимно, це правда. Але коли ж іще можна насолодитися вишуканою красою піщаних дюн і безмежною синню Балтійського моря, пізнати строгість
середньовічної готики, дослухаючись до голосу чайок на тлі правічних високих сосен і безлюддя?
Прибалтика взимку — особлива. У цей час тут немає засилля туристів, а ті, що з картами в руках прошкують вузенькими вуличками прибалтійських столиць, — справжні мандрівники-гурмани.
Ми таких зустрічали в кожному з міст на нашому маршруті. Найбільше запам’яталася маленька
дівчинка в Старому місті Таллінна, яка фотографувала красу середньовічного міста, не знімаючи
червоних рукавичок...

Рига: птах iз легкими крилами
Коли в Ризі дощить, сонце йде
спати до однієї з кам’яниць «під
знаком» югендстиль. Принаймні я так вчинила б на його місці.
Понад третина будівель латвійської столиці зведені в цьому стилі
— архітектурний модерн у місті
над Даугавою має таку концентрацію, як ніде в світі. І, певне, це
дуже круто — оселитися в такому будинку, слухати дощ, який
стукотить черепичними дахами,
і засинати...
Але якби я мала вибір, то обрала б для себе будинок iз чорними кішками на даху. І ходила
б до сусідньої крамнички дегустувати чудовий ризький бальзам. Із чорною смородиною, мій
улюблений.
Хоча дощових днів у Ризі
значно більше, ніж погідних,
нам пощастило прогулятися її
вуличками без парасолі. День
був сонячний і морозний. Сонце не спало і прошкувало слідом за нами, сонце було найкращим нашим провідником і
майстром декорацій. «Ви привезли до Риги не тільки сонце,
а й сніг. Спасибі!» — каже наша
гід Єлєна. «Ми? Сніг? Змилуйтеся... звідки?» В Україні зима
така ж безсніжна, як і тут. Але
нехай буде так. У цьому місті
легко вірити легендам... І відчувати себе, «як у кіно».
Багато фільмів і знакових кіноепізодів було знято під ризьким небом. «Он там — явочна
квартира професора Плейшнера , — каже Єлена. — Покажу
вам зараз добрий ракурс...»
Рига, як і Прибалтика загалом, чудово грала роль «закордону» у фільмах радянського кінематографа. І не тільки...
«Сімнадцять миттєвостей весни», «Міраж», «Шерлок Холмс
і доктор Ватсон», «Багач, бідняк...», «В’язень замку Іф»... І
«Довга дорога в Дюнах», звісно
— мій улюблений серіал iз тих
часів, який і зараз подивилася б
з приємністю.
Рига — містичне місто. Тут
живуть привиди, вони ховаються в середньовічних будиночках і вистукують через стіни свої паролі і послання сучасникам. І сучасники зовсім їх
не бояться. А й справді, що тут
страшного? Ось у цьому будинку, біля Шведських воріт, порядкує дуже лагідний привид
— колишня кохана шведського
солдата, дівчина в довгій білій
сукні, яка порушила заборону
не полишати місто під час чуми
і сміливо відчинила ворота. За
це її замурували в стіну. А за
іншою версією — дівчина таки
втекла з міста на побачення з
коханим. І часом повертається, коли до Риги... приїздить
хтось... на ім’я Юлія. «От ви й
повернулися, — посміхається
до мене гід. — Вітаю вдома!».
Я? О, Боже...
Над вечірнім містом кружляють чайки і сіється дрібний сніг,
підсвічуючи нам шлях у сутінках. Чайки прилітають до Старої
Риги так само часто, як і туристи. Рига нагадує великого мудрого птаха. Птаха, який має легкі
крила і міцно стоїть на ногах.

❙ Юрмала: покрутити глобус — загадати бажання...

❙

Вулички зимової Риги.

Під сонцем зимової
Як у Юрмалі туристи крутять глобус, до Риги повертаються привиди, у вечірньому Таллінні
лунає український «Щедрик» і для чого бронзовому малюку в Стокгольмі сплели шалик
Юрмала: крижане море
і квіти на снігу
Вітер iз моря — просто крижаний. Замерзають не тільки
руки, а й думки. Але зимова
Юрмала має особливий шарм.
Сніг виблискує на кронах віковічних сосен, на дахах будиночків, що ніби намальовані
рукою невидимого художника.
Сонце в Юрмалі прогулюється Променадою. І ми разом із
ним дійшли до самого кінця пішохідної вулички, на кінці якої
— велетенський глобус, який
варто покрутити, загадавши бажання. Неодмінно збувається,
кажуть. Що ж, перевіримо.
Квіти на вулицях Юрмали
ростуть навіть взимку. Повітря
чисте і прозоре, насичене запахом хвої, моря, кави і шоколадних тістечок, звуків музики,
романтики.
На узбіччі художник продає
свої дивовижні картини. Їх сюжети навіяні морем, балтійським сонцем і свободою. «Все збудеться!» — каже він, ніби вгадує
мої думки. «Все здійсниться!»
— сказав би глобус, якби вмів
говорити. І про це ж співав маленький хлопчик, який сміливо йшов до хвиль, до зимового
моря, збираючи на білому піску
дрібні брунатні мушлі.

Таллінн: сніг і ластівочка
з України
Погода в Таллінні — непередбачувана, як кохання з першого погляду. Несподіваний дощ,
який швидко переходить у мокрий сніг; колючий вітер, що сіє
бруківками Старого міста відблиски дня, який минає надто швидко — як завжди тут, на
Півночі. А на останок сонце засвічує свої яскраві гірлянди поміж хмар: стає затишно і свят-

❙ Зимне Балтійське море.
ково. Сонце тут ощадливе, а дощить цілий рік. Парасоля, кажуть, тут ніколи не зайва.
Балтика. Чайки позують для
знімків замість туристів, люди
не квапляться, рідко посміхаються, зате охоче відгукуються на будь-яке твоє прохання.
Хоча жартувати з незнайомцями не будуть. «В якому керунку
йти, щоб зустріти щастя, не підкажете?» — «Можливо, ви шукаєте Ратушу?».
Звісно ж, Ратушу! На площі біля неї нам пощастило застати Різдвяний ярмарок — це
був останній день, коли вирувала його казкова атмосфера. Теплі в’язані шапочки і светри з характерним естонським візерунком, запашний глінтвейн і ковбаски, сувенірні серця, солодкі
гостинці... Гості охоче купували все це на згадку про чарівну
естонську зиму. А для нас подарунком став «Щедрик» українською. Несподіваний сюрприз. «... Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка...» Прилетіла до Таллінна,
разом зі снігом, який кружляв і

переливався у вогнях вечірнього міста...
А наступного дня на нас чекав пором. До Стокгольма.

Танці в шторм під...
українські ритми
Я не люблю селфі як жанр,
але часом це може бути дуже кумедно. Наприклад, якщо твій корабель вийшов у відкрите море,
його шалено гойдає на хвилях, а
ти перед цим спробував «зовсім
трішки» шампанського. І підійшов до дзеркала, аби зловити
мить. Не сподівайтеся, що це
так просто! А ще важче в такій
ситуації «зловити ритм» під час
танцю. Дискотеки на круїзному лайнері Tallink Romantika
— це окрема історія. Нестримне
свято життя. Але коли навколо
тебе «все пливе»... Враження,
що потрапляєш у дивний стан
невагомості.
«Що відбувається?» — питаєш ти знайомих, які так
само намагаються танцювати
в унісон несподіваному шторму. «Здається, нас добряче качає...» — чуєш у відповідь. Зала

помітно порожніє — залишаються ті, кого ще не звалила з
ніг морська хвороба. І професійні танцюристи, яких морською
хитавицею не залякаєш. А
потім ти дізнаєшся, що ці танцюристи — твої земляки, з України: харківський гурт Action
Street, який уміє підкорити
найвибагливішу публіку. Несамовита енергія, ідеальна техніка танцю й оригінальні ідеї,
сміливо втілені на сцені.
Морська подорож зимовою
Балтикою за маршрутом Рига
— Стокгольм — Рига стала першим досвідом «виживання» на
нестримному святі життя. Такі
експрес-прогулянки полюбляють і скандинави, і прибалти.
Особливо молодь. Є з-поміж них
такі, які й на берег у порту не
виходять. Бо все, що «треба для
щастя», є на кораблі. Включно з
великим магазином дьюті-фрі,
де втомлені життям мандрівники закуповують упаковками
різні напої і везуть повні візки
«добра» до себе в каюту. Привіт
тобі, майбутня хитавице!
Дискотеки до ранку, жива
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■ ПРЯМА МОВА

Усе спокійно на «Острові
богів»
На тлі вулкана Агунг,
що прокинувся,
живуть і працюють
балійці, гостинно
зустрічаючи
туристів
з усього світу

❙ Таллінн. Вишукана архітектура Старого міста.

Балтики
музика, караоке, нові знайомства...
А ще тут можна виграти в лотерею
щось цікаве. Але навіть якщо й не
виграєте, то в спогадах назавжди залишаться яскраві вогні, веселі ритми і бадьорий вітер на палубі, який
приносить з віддалених земель розповідь про нові зустрічі й майбутні
пригоди...

Стокгольм: на якому даху мешкав
Карлсон?
Хлопчику, який дивиться на Місяць, напевно, не холодно. Турботливі жителі Стокгольма зв’язали
йому шарф і шапочку. І тепер відому скульптурну крихітку в дворику
Старого міста не впізнати. Але Хлопчик охоче зніме свою шапочку заради того, аби ваше бажання здійснилося. Адже всі знають: варто погладити
малюка по голові і подумати про своє,
омріяне — і воно точно здійсниться!
Не пам’ятаю, про що просила
Хлопчика 20 років тому, але я вже
втретє в Стокгольмі. Не плануючи
спеціально. Однак життя значно цікавіше, коли непередбачуване. Так
мені здається.
На якому з цих дахів мешкав
Карлсон, у Стокгольмі вам достеменно не скажуть. Не тому, що не
знають. Просто Карлсона тут... не
особливо люблять. Ви тільки вдумайтеся: що то за дивний чолов’яга
такий, з пропелером, який у 40 років
дурницями займається? Краде коржики і дзижчить, де не треба! Натомість іншу героїню Астрід Ліндгрен
— Пеппі Довгапанчоху — шведи
обожнюють. Весела, безпосередня,
відважна, часом задерикувата Пеппі — один з улюблених персонажів і
сувенірів Стокгольма, до речі.
Люблю Стокгольм і його жителів. Стокгольмців — за незмінну елегантність і стриману привітність (хей!), за притаманне їм відчуття свободи і власної гідності. А
Стокгольм... Якщо винести за дужки його архітектурну вишуканість,
довершеність краєвидів (місто сотень островів, північна Венеція),
затишок вуличок і чистоту, це місто має одну особливу неповторність:

небо. Такого неба, як над Стокгольмом, більше немає ніде...

Вільнюс: в ореолі вечірніх вогнів
На вулицях Вільнюса взимку
цвітуть фіалки. Містом пробіг легкий вечірній туман — і засвітив ліхтарі. Остра Брама, Кафедральний
собор Святого Станіслава, Вільнюський університет, Ратуша, ошатні будиночки і затишні дворики, дух середньовічної Литви... Все видається
особливим, навіть трохи містичним
в ореолі вечірніх вогнів. На площі
біля Президентського палацу великими літерами — надпис # LT 100,
також підсвічений. У березні цього
року Литва відзначатиме 100-річчя
відновлення державності.
На вікнах Президентського палацу відсутні захисні решітки і тоновані шибки. Президенту в Литві немає підстав боятися своїх людей і ховатися від них за спини охоронців.
«Коли приїдете наступного разу, —
каже Люцина, наша провідниця, —
можете піти на екскурсію до Президентатури. Тільки треба заявити про
візит заздалегідь, бо охочих багато».
Чи виберуть Далю Грибаускайте на
новий термін через два роки? — цікавимося прогнозами. «Напевне, ні,
закон передбачає не більше двох каденцій, але не це основне. Владу періодично потрібно змінювати», —
переконана Люцина. І додає за хвилину: «Ми в Литві дуже співпереживаємо вам, нам не байдуже майбутнє
України. Якщо політик на високій
посаді не виправдав надій — це не
трагедія. Просто варто довірити владу іншому, достойнішому, який дбатиме про інтереси держави. Не втрачайте надії на краще!».
... Давно мріяла побувати тут —
у місті, де переплелися історії держав, князівських родів і людських
доль. Де витає дух свободи. Пройтися вуличками, якими ходили колись письменник Міцкевич і композитор Огінський.... Шкода, часу на
знайомство було небагато. А це означає, що до Вільнюса я повернуся.
Уже починаю мріяти про наше наступне побачення...■

Олександр ФЕДОРОВ,
член Міжнародної федерації
журналістів

❙ Щоденна молитва в домашньому храмі —
❙ не просто данина вірі...

Незадовго до мого вильоту на
Балі світові телеканали демонстрували виверження вулкана
Агунг і затримки авіарейсів із
місцевого аеропорту. Тож усі
друзі при зустрічі дивувалися з
моєї рішучості вирушити в подорож на цей далекий острів.
Однак під час розмов на балійській землі з українцями, які тут
живуть, питання про вулканічну
діяльність викликало лише подив. «Агунг дуже далеко від
головних туристичний локацій, тож нічим не загрожує»,
— впевнені вони. Проте саме
з цієї теми почалася розмова з
директором Департаменту туризму уряду Балі паном Агунгом Юніарза.

❙ Балійська система поливу рисових полів — субак —
❙ об’єкт спадщини ЮНЕСКО.

— Увагу зарубіжних телеканалів привернула насамперед рідкісна картинка величезного вулкана з клубами диму, що піднімається над островом, — пояснив керівник балійського туризму. — Насправді для
туристів виверження, якби воно навіть відбулося, небезпеки не становить. Адже площа, яка потрапляє під розлив лави, становить усього два відсотки території Балі. Територію за 8 кілометрівдо вулкану перекрито. Слід також сказати, що в разі викиду
вулканічного попелу ми можемо відправити по домівках усіх авіапасажирів із двох
найближчих аеропортів на острові Ява. Однак балійський уряд евакуював усіх місцевих жителів, що живуть на схилах Агунга,
в спеціально обладнані табори.
■ Чи не боїтеся ви у зв’язку з можливістю виверження вулкана зменшення кількості туристів на Балі цього року?
— Кількість туристів на острові з кожним роком зростає. Торік їх було 5,5 мільйона, в 2018-му плануємо збільшити число мандрівників ще на 400 тисяч. Усі 9 регіонів провінції готові прийняти гостей відповідно до їхніх фінансових можливостей
та захоплень. Усього на Балі, за статистикою Асоціації готелів, є 4290 будівель для
туристів. Це 231 готель, що має зіркове маркування, 1 517 — некатегорійні будівлі та
2542 готелів сімейного типу. Таким чином
тут можуть відпочивати і насолоджуватися усіма принадами тропічного острова одночасно майже 80 тисяч туристів.
■ Балі називають «творчою чакрою Землі», тропічним раєм та іншими виразними
епітетами, які характеризують привабливість острова для іноземних туристів. А
як би ви, справжній балієць, пояснили особливу ауру острова, його сокровенну таємницю, які вирізняють цей регіон серед інших
куточків планети?
— Можна дуже багато розповідати про
цю «таємницю», яка створювалася впродовж усієї багатовікової історії Балі. Я б
сказав, що це насамперед любов балійців до
рідної землі, їхнє плекання традицій предків і своєрідна релігія, заснована на вірі в
гармонію сил добра і зла. Для нас щоденна
молитва в домашньому храмі — це не просто данина вірі, а постійне залучення до сил
добра і справедливості, а також уклін у бік
енергії зла, здатної розсердитися на людей
за неувагу до її могутності.

Кожен елемент природи, кожне творіння рук людських ми наділяємо духом, який
здатний взаємодіяти з людьми, нести їм біль
чи радість. Природа платить нам взаємністю, а дух добра і любові в наших серцях завжди рухає нас до гармонії з іншими людьми та навколишнім світом. Найяскравіший приклад такої взаємодії — балійська
система поливу рисових полів субак, яка
належить до об’єктів культурної спадщини людства. ЮНЕСКО оцінює її — як одну з
кращих у світі, створену в гармонійній співпраці людини і природи. На її основі кожен
власник для свого рисового поля (незалежно від його фінансової спроможності) має
рівне з усіма право на воду, якою володіє
місцева громада.
Варто наголосити, що місцева громада,
яка називається «банджар», є повною господинею своєї території і становить основу
балійського управління островом. Вона повністю відповідає за стан природних, історичних, культурних і релігійних пам’яток
на острові, щоб дух кожного з них сприяв
гармонійній рівновазі.
Можна говорити про те, що цивілізація,
створена на Балі, є унікальною на нашій
планеті. І все це в сукупності вабить сюди
мільйони людей з усього світу, в тому числі
й ваших співвітчизників.
■ Як ви знаєте, Одеська національна
академія харчових технологій (ОНАХТ)
уклала договір із балійською компанією
PTPURn AMASARI. Ця співпраця дозволить тисячам балійських фермерів зберігати і переробляти врожаї тропічних фруктів для їх подальшого експорту в Україну і
країни Євросоюзу. Які, на ваш погляд, перспективи такої співпраці?
— Упевнений, що в цього проекту велике майбутнє. Думаю, що для його ефективної реалізації добре також налагодити
співпрацю між вашою Академією та Балійським університетом. Згодом цілком можливий обмін студентами та викладачами
для проведення спільних досліджень тощо.
Позитивний результат від співробітництва
сприятиме притоку інвестицій, виділенню
грантів. Врешті, від цього виграє туристична галузь і Балі, й України. Саме велика відстань між нами, відмінності в менталітеті,
культурі, релігії, соціальному устрої створюють додатковий інтерес для знайомства
і дружби між балійцями та українцями. ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Вечеря у вигляді серця і слова
Яку романтичну поживу готує український богатир для своєї коханої
Тетяна ЗІНЧЕНКО

От ніколи б не подумала, що стронгмени, оті, з першого погляду,
— гори м’язів, накачаних біцепсів-трицепсів тощо, бувають дуже романтичними. А, виявляється, вони й у цьому можуть перемогти навіть
найвитонченішого лірика. Я переконалася з історії чудової пари —
українського стронгмена Віталія Міхеєва, чемпіона України, майстра
спорту України зі стронгмену, 5-го рекордсмена України, і тендітної
львів’янки, молодої майстрині Мар’яни Циганюк. Чесно зізнаюся, що
хотіла розпитати цю привабливу пару лише про смаколики на День
святого Валентина. Але історії, які привели їх обох до цього дня,
заслуговують бути почутими хоча б для того, щоб знати, наскільки
романтика у почуттях може бути справжньою поживою для злетів,
досягнень, повноцінного життя. Як кажуть, не їжею єдиною...
Мені здається, кожному цього для буде приємно пригадати свою романтичну історію. Хто буде готувати романтичну вечерю, а хто — звичайну, проте завше добре думати про рідну людину. А ще цікаво почути чиюсь, щоб надихнутися. Віталій і Мар’яна познайомилися у Львові
на богатирських змаганнях. «Як виявилося, — цікаво і з неприхованим подивом розповідає Віталій Міхеєв, — Мар’яна має золоті руки,
вона виготовляє різноманітні різьблені свічки та вишиває неймовірні
сорочки бісером». Відстань між закоханими була чималенька, тому
вони вирішили жити разом. Мар’яна приїхала до Віталія у Крюківщину, що на Київщині, і краще зробити не могла. Віталій каже, що
вона казково прикрасила його життя та ще й дуже допомагає йому
готуватися до змагань. «Як виявилося, навіть ніжне слово допомагає
встановлювати нові досягнення та рекорди», — каже він.

У День святого Валентина
в любові буде Україна
Романтична пара зізнається,
що День святого Валентина — чудове свято, одне з тих, які й варто було перейняти, запозичити.
Нехай живе на землі любов у різних проявах і виглядах, вважають вони. «Мар’янка минулого
Святого Валентина знайшла на
своєму ліжку маленькі подушечки у формі серця, які вона справді хотіла, бо високі спричиняли їй
дискомфорт, і квіти. А я — смачний романтичний сніданок», —
каже чемпіон. Віталій, до слова,
у перервах між змаганнями пише
чудові вірші, більшість з них —
саме про любов: до України, до
мами, до Мар’яни. Ось цей — про
всеосяжну любов:
У День святого Валентина
В любові буде Україна,
Хай буде мир, прийде любов,
Що відсвяткуємо ми знов!
Нехай кохання процвітає
Та горя хай ніхто не знає!
В любові будуть жити діти,
І ми у мирі будем жити!

Сніданок і «люблю»
Навіть не кажіть, що між
цими словами нема зв’язку!
Будь-яку страву можна сервірувати сердечком і словом «люблю», переконані Мар’яна і Віталій, бо вони саме так і роблять, причому не лише на свято.
Віталій дуже полюбляє сервірувати спільні трапези — старанно
викладає страви на тарілочки,
піклується, щоб вони були максимально корисними і поживними, як це має бути не лише у
спортсменів. Мар’яна підтримує
всі починання коханого і часто
приготування бере у свої руки.
Улюбленою стравою пари є
курячі серця з горішками і спеціями, про що вони розповіли
незалежно один від одного, не
змовляючись. Віталій розповів
про враження: вони дуже ніжні,
соковиті, смак просто неймовірний! А Мар’яна — як готується
ця страва.
Потрібно 400 г курячих сердець промити, обрізати жир і
скласти в каструлю з товстим
дном. Злегка присолити (надлишки солі спортивна пара не
особливо вітає), присипати гострим (тайським) перцем, залити водою більш ніж до половини
і тушкувати на повільному вогні

до готовності сердець. У процесі
додаються подрібнені цибулина, морквина і загалом будь-які
овочі, вони чудово доповнюють
смак сердець. Заправити подрібненою зеленню, присипати підсушеним арахісом. Викладати на
тарілочки, але дбайливо і творчо,
щоб страва набула форми серця,
не забули?
Віталій нині посилено і результативно готується до Чемпіонату світу зі стронгмену,
який відбудеться в Хусті Закарпатської області 12 травня. Одне
із завдань — скинути вагу. Важко повірити, але так і є, він швидко скинув 20 кілограмів! Харчування при цьому, звичайно,
відіграє велике значення. Спортсмен каже, що в процесі схуднення він трохи змінив свої харчові
звички, але страви від того стали
ще смачнішими. Мар’яна тільки посміхається, видно, що вона
особливо пильнує за харчуванням коханого.

❙ Щаслива пара знається на смаках.
❙ Фото з власного архіву.
смачнезними бургерами із запеченим на грилю м’ясом. Свого часу
мережу облетіли фото Віталія з
його бургерами. Рецепт традиційний, але вимоги — м’ясо на
грилю, багато овочів і твердий
сир. М’ясо замаринувати з лимонним соком і спеціями і запекти. Порізати на пластинки
(можна і перед запіканням). Булочку (краще цільнозернову, або
з висівками, або гречану, житню
— вибирайте) розрізати, вкласти шматок м’яса (по центру), а з
обох боків — тоненькі пластинки сиру, помідора, листя салату,
петрушки тощо).

Головний інгредієнт — овочі
Салати з фіолетовою капустою
— улюблені в спортивної пари. Це
— «фішка» Мар’яни: шинкуємо
фіолетову капусту, зелене яблуко, заправляємо олією з гарбузового насіння, присипаємо улюбленими приправами.
Курячі стегенця на грилю —
також те, що особливо смакуватиме, якщо їх приготувати з
любов’ю. Тобто не смажити, не пересолювати і не топити в жирах, а
просто замаринувати в суміші лимонного соку і улюблених спецій
(сіль — зовсім трішки), додати
соєвого соусу і почекати, щоб замаринувалися. А потім викласти
на гриль, запекти і насолоджуватися з овочевими салатами.
До речі, овочі — головний інгредієнт улюблених Віталієм
паст. Навіть не вермішель —
перша скрипка в цьому ансамблі неймовірних смаків, а овочі, і
найкраще, коли вони попередньо
запечені на грилю чи в духовці.
Тоді відварюємо вермішель, окремо злегка притушковуємо попередньо спечені овочі, додаємо
томатну пасту, сік чи той же соєвий соус. Ну а далі ви знаєте: вермішель викладаємо на таріль у
формі серця, по боках — тушковані овочі, а все разом присипаємо тертим твердим сиром.
Інколи можна побалувати себе

Освідчення — щоденна
приємність
Це — як сніданок, чи обід, чи
вечеря — але значно приємніше. І тоді всі акценти, всі чуттєві рецептори будуть спрямовані не стільки на їжу, як на
порцію гормону щастя — серотоніну, — який ще більшими
порціями «знаходиться» в освідченнях. Про це не треба забувати, особливо ввечері, коли
організм уже не потребує багато їжі, як ми її все одно інколи
намагаємося спожити. Бачите?
Правда, на моє наполегливе запитання, що буває в красивої
пари на вечерю, Мар’яна мрійливо зізналася, що Віталій вміє
пекти розкішні шоколадні мініпиріжечки, і вже навіть з цього
можна уявити, наскільки вони
смачні. Віталій із задоволенням
погодився поділитися їх рецептом, але почав здалеку: з історії
свого освідчення.
Здається, я таке бачила в
кіно. Може, не точно таке, але
із задоволенням написала б сценарій з їхньої історії.
Це було у Львові, на змаганнях на звання «Найсильніша людина Львова», де Віталій був суддею. Він заздалегідь попередив
учасників заходу, що хоче освідчитися, і всі друзі-спортсмени, а

також організатори залюбки погодилися на цікаве відгалуження
від плану заходу.
Організатор попросив Мар’яну сфотографувати учасників, коли буде представлення
«плюсів» (вагова категорія понад
110 кг), бо фотограф зайнятий іншим, словом, треба просто виручити.
Віталій тим часом попросив
спортсменів під час освідчення
імітувати шелестіння листочків
(можна лише уявити цих велетнів, які дружно імітують шелестіння листочків). Мар’яну відправляють на сцену нібито для
фотографування. «Я бачу, що
на сцені зібралися всі, і Василь
Вірастюк щось проголошує, дивлячись на мене. Не вслухаюся, думаю, напевне, щось по сценарію. І
тут Віталій — з пишним букетом,
і я навіть встигаю це сфотографувати, як мене і просили. І коли він
став на коліна і протягнув мені
квіти, нарешті стало все зрозуміло», — розповідає Мар’яна особливо захоплено.
Що вам сказати — такі розповіді точно замінюють повноцінний прийом їжі! Спробуйте! Я
поки слухала Мар’яну з Віталієм,
також махнула рукою на вечерю.
Ось ще одна історія — для вас,
бо, скажу щиро, інколи можна і
махнути рукою на вечерю, матимете від цього тільки плюси.
— Ще на початку знайомства,
— розповідає ця лірична душа зі
званням чемпіона зі стронгмену,
— я виїхав до Львова. В ейфорії
зустрічі мені здавалось, що потяг
їде повільно, а час повзе, мов слимак. Ми розмовляли по телефону
і обмінювалися повідомленнями,
розмальовуючи нашу зустріч. І от
за 2,5 години до станції «Львів»
Мар’янка каже, що сходить в магазин щось купити на 5 хвилин і
передзвонить. До магазину — 2
хвилини ходьби, ну нехай в магазині 10-15 хвилин, не більше. Але
вже 30 хвилин, і обіцяного перед-

звону нема. Я набираю: «Абонент
— не абонент». Я пишу — не доходить. Кожна секунда — наче
година. Не знаходжу собі місця.
Сили багато, а відчуття безсилля
мучить мене і душить. За годину
часу, не витримавши, я почав обдзвонювати і підіймати на вуха
всіх знайомих у силових структурах Львова і області.
— Втекла? — не витримую я.
— Усе було значно простіше,
— завершує Мар’яна. — У мене
на той час був такий мобільний
телефон, що якщо вже розрядився, то нічого не вдієш, поки він
повністю не зарядиться. Я також
хвилювалася дуже, що втратила
зв’язок...
Отож не втрачайте зв’язок
з коханими! До речі, якщо у нас
уже аж такий ліричний відступ,
який мені особисто абсолютно замінює десерт, почитайте, яку лірику присвячують стронгменичемпіони своїм коханим на прикладі вірша Віталія Міхеєва для
Мар’яни:
Так хочу щось тобі сказати,
Прошепотіти й показати,
Відкрити двері до душі,
І показать її тобі.
Щоб моє серце ти почула,
Мою любов усю збагнула.
Могла кохання прочитати,
І знати, вірити, кохати...
Ти в моїм серці лиш одна —
Кохана, мила, дорога...
Ти в Всесвіті одна-єдина,
Моя рідненькая людина.
Ти — моя зіронька ясна,
Тобі єдиній ці слова!
Тож з днем народження вітаю,
Безмежно лиш тебе кохаю!
І все-таки — десерт, ці пухкі пиріжки від Віталія, не дають мені спокою. Печуться вони
просто, розповідає спортсмен.
Потрібно приготувати звичне
дріжджове тісто (ось що ще є
звичним для спортсменів, — те,
в чому навіть досвідчені господині сумніваються).
У тому-то й перевага спортсменів, що вони ні в чому не сумніваються, а у своїх силах — і поготів! Отож беремо 250 г борошна, яйце, 120 мл теплого молока,
приблизно 20 г дріжджів, 25 г вершкового масла (розтопленого),
трішки цукру, столову ложку какао, дрібку солі, ванілін і половинку чорної шоколадки.
У велику посудину насипаємо борошно. У молоко додаємо
дві столові ложки цукру, а потім
дріжджі. По стінці посудини вливаємо в борошно молоко таким чином, щоб воно залишалося на поверхні борошна, потiм старанно
змішуємо. Накриваємо рушником і залишаємо в теплі приблизно на 15 хвилин. Опiсля додаємо в
тісто інші інгредієнти і вимішуємо, знову накриваємо рушником
і ставимо в тепло на півгодини.
Вимішуємо, робимо маленькі млинчики, вкладаємо в кожен шматочок шоколаду, заліплюємо, кладемо в формочки
для кексів. Через кілька хвилин, як підійде — у духовку на
хвилин 15. Ви зрозумієте, коли
все готово, змовницьки посміхається Віталій.
А як же — слідкувати за вагою? — спитаєте ви слідом за
мною. Мар’яна, яка, до речі, з легкої руки Віталія також готується
до травневих міжнародних змагань, на пару (що й не дивно) з Віталієм, але скромно про це замовчує, каже, що інколи можна і десерти. Тендітна дівчина уже зараз
виконує станову тягу на 110 кг,
тобто оперує штангою з такою вагою, і це вражає!
Побажаємо цій чудовій парі
— нашій спортивній гордості,
силі й надії — успіхів на змаганнях, а нам усім — любові! Ще ніхто не спростував фрази, що любов
врятує світ! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СПОРТ
Горан Бошкович
сербський наставник жіночої збірної
України з баскетболу
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«Мосс — це величезна для нас втрата, вона дуже важлива для нашої
команди. Тож наразі наше завдання — подивитися на тренуваннях на те,
які у нашому складі розвиваються процеси, та правильно відреагувати на
існуючі втрати».

■ БАСКЕТБОЛ

«Прицінюючись» до майбутнього
Як і в попередньому відборі на жіночий Євробаскет, до Києва знову завітає чинний чемпіон Старого світу
■ НА СТАРТ

Григорій ХАТА
У другому євровідборі поспіль українській жіночій збірній з баскетболу випадає грати з переможцем попереднього
континентального форуму. На
шляху до ЧЄ-2017 нашим баскетболісткам, яких на той час
тренував Володимир Холопов,
випало зіграти з тріумфатором
жіночого Євробаскету-2015 —
збірною Сербії.
Водочас у кваліфікації на
чемпіонат Європи 2019 року
«синьо-жовтим» у суперники
дісталася титулована іспанська
команда, котра виграла минулорічний ЧЄ. Після тріумфу в
Чехії на рахунку збірної Іспанії
стало три континентальних «золота», що зробило її в Старому
світі другою за кількістю виграних чемпіонських титулів.
Від початку нової єврокваліфікації українську команду очолює новий наставник
— серб Горан Бошкович, від
якого керівництво ФБУ очікує
великих звершень. При цьому
виступом наших дівчат на Євробаскеті-2017, де, маючи фаворитський статус, вони вилетіли
вже на першій стадії «плей-оф»,
очільники вітчизняного баскетболу залишилися незадоволеними.
Поєдинок відбору на майбутній ЧЄ, котрий прийматимуть Сербія та Латвія, проти
чинного чемпіона континенту
стане першим серйозним випробуванням для Бошковича та К°.
Обидва свої стартові поєдинки
кваліфікації — проти Голландії та Болгарії — «синьо-жовті» виграли з відчутною перевагою. Можна сказати, так само
познущалися над своїми візаві
й іспанки, відтак їхнє очне побачення з українською збірною

Склад жіночої збірної України на
відбіркові матчі ЧЄ-2019 проти Іспанії та Голландії: Аріна Білоцерківська («Сіренос», Литва), Віта Горобець,
Ольга Краєвська, Ганна Ольховик (усі
— «Київ-баскет»), Олександра Радулович («Чайка», Україна), Дар’я Завидна («Відзев», Польща), Людмила Науменко, Аліна Ягупова (обидві
— «Чукурова», Туреччина), Катерина Римаренко («АЗС Енея», Польща), Олена Самбурська («Клуж», Румунія), Таїсія Удоденко («Лукка»,
Італія), Міріам Уро-Ніле («Торунь»,
Польща), Ольга Яцковець («Ружомберок», Словаччина), Валерія Бережинська («Фламме», Франція).

■ ТАБЛО

❙ У домашньому матчі з чемпіоном Європи збірній України через травму не доможе натуралізована
❙ американка Д’Андра Мосс.
❙ Фото з сайта fbu.kiev.ua
стане двобоєм за одноосібне лідерство в групі F. Відзначимо,
що до фінальної частини турніру проб’ються по два кращі
колективи з кожної «пульки»,
відтак здається, що особливих
проблем з отриманням перепусток до Сербії та Латвії у нашої
збірної бути не повинно.
Матчі ж проти триразових чемпіонок Європи команда Бошковича має розглядати в
перспективному ракурсі, «при-

цінюючись», так би мовити, до
майбутніх сходжень.
«Повертатися до тренувального табору через деякий час —
це дуже сильні відчуття. Бути
тут знову, відчувати наближення серйозного завдання —
це щось незвичне, і цього разу
в мене настрій дійсно відмінний. Восени все було для мене
новим, зараз цей стан мені вже
знайомий», — так прес-службі
ФБУ прокоментував свої емоції

наставник «синьо-жовтих» Горан Бошкович.
На спарений «тур» проти Іспанії та Голландії, поєдинки
якого відбудуться 10 та 14 лютого у столичному Палаці спорту, сербський наставник викликав 14 гравців. Четверо баскетболісток представляють вітчизняну суперлігу, троє з яких
грають у складі лідера ЧУ —
«Київ-баскет». Решта — легіонерки з чемпіонатів Литви,

Чемпіонат України. Суперліга. Жінки. ХАІ (Харків)— «ІнтерХім» (Одеса) — 63:76 і 72:79,
«Вінницькі блискавки» — «ДинамоНПУ» (Київ) — 57:49, «Чайка» (Бердянськ)— «ХДУ-Таврійська зірка»
(Херсон) — 94:51, «Рівне» — «Київбаскет» — 65:86.
Турнірне становище: «Київ-баскет» — 18 перемог/0 поразок, «ІнтерХім» — 15/2, «Рівне» — 9/10,
«Вінницькі блискавки» — 8/9, «Динамо» — 7/10, «Чайка» — 6/10, ХАІ —
5/11, «ХДУ-Таврійська зірка» — 0/16.
Польщі, Туреччини, Румунії,
Італії, Словаччини та Франції.
При цьому в переліку викликаних баскетболісток — через
травму — немає натуралізованої американки Д’Андри Мосс.
Її відсутність Бошкович називає
серйозною втратою для збірної.
Водночас, за словами наставника, у «синьо-жовтих» буде хороший шанс перевірити свій ігровий потенціал, змагаючись без
травмованого лідера. ■

■ ІГРИ-2018

На позитивній хвилі
У Пхенчхані завершуються останні приготування до відкриття
XXIII зимової Олімпіади
Григорій ХАТА
Що менше днів залишається до старту Олімпіади-2018, то
все більше уваги зосереджується на південнокорейському
Пхенчхані, де 9 лютого о 20 годині за місцевим часом (13.00
— за Києвом) відбудеться церемонія відкриття XXIII зимових
Ігор.
У горах, де розташована головна олімпійська арена, під
час урочистостей очікується доволі сильний мороз, відтак організатори активно працюють
над тим, щоб за температури
«-10» градусів Цельсію зігріти
глядачів.
Для цього навколо тимчасово спорудженої під урочистості
Олімпіади-2018 35-тисячної
арени планують розставити за-

городжувальні від вітру щити,
а для гостей церемонії готують
спеціальні набори-утеплювачі:
міні-пледи, грілки для рук.
Деталі сценарію відкриття
Олімпійських ігор господарі намагаються тримати в секреті. Ті
ж, хто наважується підняти завісу таємничості — як то зробили фотокореспонденти видання
«Рейтер», оприлюднивши кілька світлин із репетиції, — ризикують потрапити в немилість
до організаторів. Журналістівштрафників, приміром, позбавили акредитації на урочисту
частину Ігор. При цьому відомо, що в основу сценарію урочистостей господарі покладуть
останні новітні розробки своєї
високотехнологічної індустрії.
Підвищена увага на Олімпіаді-2018 буде прикута до взає-

мин господарів та їхніх сусідів
із Північної Кореї, котрі на час
Ігор вирішили зменшити свою
войовничу риторику й відправили до Пхенчхану делегацію
спортсменів, функціонерів та
політиків. Так, на церемонії
відкриття разом із президентом Південної Кореї планується присутність так званого формального лідера КНДР — голови президії Верховного народного зібрання — Кім Йон Нама.
Змагальна програма Ігор
складена так, що за 102 комплекти нагород спортсмени боротимуться у восьми льодових та
семи лижних дисциплінах, для
чого господарі майбутньої Олімпіади створили два кластери.
У гірському регіоні розташовано вісім об’єктів — окрім
олімпійського стадіону, тут роз-

❙ У Південній Кореї добігає кінця естафета олімпійського вогню.
❙ Фото з сайта olympic.org.
містили центри біатлону, лижних гонок, стрибків із трампліна, санних видів спорту, парк
зимових видів, де точитимуться змагання з фристайлу та сноубордингу, а також два гірськолижні комплекси.
При цьому в прибережному
кластері розміщені криті олімпійські льодові об’єкти: хокейні
арени, центри для керлингу, фігурного катання, шорт-треку та
великий ковзанярський «овал».

Нагадаємо, що українські олімпійці в Пхенчхані боротимуться за медалі в дев’яти з
15 видів спорту. Зустрічаючись
перед стартом Ігор із нашими
спортсменами — з командами
біатлоністів та лижників, —
президент Національного олімпійського комітету України
Сергій Бубка побажав нашим
«зимовикам» триматися позитивної хвилі та не боятися суперників. ■

Читайте
Богдан Яременко: Ми самі штучно
в наступному насичуємо інформаційний
номері:
простір міфами
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Відомий дипломат — про те, що світ знає
про Україну, про війну і про те, як змінити
ситуацію на нашу користь

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 ЛЮТОГО 2018

■ ГОРШКИ ПОБИЛИ

Вільному — воля
Вілл Сміт розлучається зі своєю
дружиною Джадою Пінкетт Сміт
Навіть найстабільніші голлівудські пари час від часу так
штормить, що не кожен витримає. От і одна із найзразковіших
пар, 49-річний Вілл Сміт та його
46-річна половинка Джада Пінкетт Сміт, після 20 років шлюбу
опинилася на межі розлучення.
Як повідомляють таблоїди, вони
уже довгий час живуть окремо і
відвідують психолога. Власне,
це психологи порадили їм на деякий час розійтися, щоб освіжити почуття. Проте ефект виявився протилежним — така свобода
обом сподобалася більше, ніж
спільне життя, і вони зараз не
знають, що з цим робити.
Проблеми у Вілла і Джади
виникали і раніше. У 2013-му
пішли навіть чутки про роман
Джади зі своїм партнером по
фільму, колишнім чоловіком
Дженіфер Лопес Марком Ентоні. Вони в серіалі Hawthorne
грали коханців, і настільки
правдоподібно, що Джей Ло
не витримала і подала на розНата НЕТУДИХАТА
Якщо раніше нашим вихованням займалися дідусі-бабусі, то останнім часом цю роль
на себе в усьому світі переймає
телебачення. А батьки намагаються різними способами контролювати цей процес.
І не лише батьки в родині,
а й «батьки нації». Так, у Китаї
серйозно взялися за цю справу і заборонили запрошувати на
телебачення зірок, які «морально і духовно відійшли від комуністичної партії і чиї моральні якості не надто високі». Зокрема, під санкції потрапляють
представники репу та хіп-хопу,
які в Китаї набувають особли-

лучення. Віллу та
Джаді вдалося зберегти стосунки, передусім заради дітей, які тоді були
підлітками.
Але діти виросли (Джейдену вже
19, а його молодшій
сестрі Віллоу — 17)
і почали жити окремо. А тепер окремо живуть і батьки. І якщо консультації
психолога не допоможуть їм возз’єднатися,
вони мають намір почати
процес розлучення і поділ
$270 млн.
Але, може, ще й все минеться. Бо не менш, як любовні пристрасті, на подружнє життя впливає сила звички. А 20 років разом — це
таки солідний стаж. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №15

❙ Вілл Сміт із дружиною
❙ Джадою
❙ Пінкетт
❙ Сміт.

■ ОТАКОЇ!

«Обліко моралє»
На китайському телебаченні
заборонили реп, хіп-хоп та акторів
із татуюванням
вої популярності серед молоді,
а також артисти з татуюванням,
«вульгарні», «з низьким ідеологічним рівнем», «із заплямованою репутацією» та «проблемами з мораллю».
Таке рішення прийняло Де-

ржавне управління у справах
преси, публікацій, радіо, кіно та
телебачення КНР. Воно також
заборонило демонструвати на
телебаченні субкультури (представників неформальних рухів)
та декадентську культуру як де-

моралізуючу. Першими
«жертвами» цього рішення стали популярні в Китаї репери GAI
та PG One: першого без пояснень відсторонили від участі в
телеконкурсі Singer та вилучили з інтернету його записи, а іншого змусили вибачитися після того, як в одній з його пісень
«комісія з питань моралі» побачила пропаганду наркотиків та
образу жінкам.
До речі, з інтернетом у Китаї теж не надто розгуляєшся. За
останні три роки тут під егідою
боротьби з поширенням насильства та порнографії було заблоковано понад 13 тисяч сайтів.
Щоб «обліко моралє», не дай
бог, не зіпсувалося. ■

■ ПОГОДА
8 лютого за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно, снiг, мiсцями ожеледь, налипання мокрого
снiгу. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -2...-4, удень 0...+2.

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно, помiрний снiг. Славське: вночi
-1...-3, удень 0...+2. Яремче: вночi -1...+1, удень -1...+1.
Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. Рахiв: -1...+1, удень
+3...+5.

хмарно

6 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
30 см, Стрий — 30 см, Славське — 21 см, Плай — 65
см, Мiжгiр’я — 11 см, Рахiв — 4 см, Долина — 25 см,
Івано-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 22 см, Коломия —
6 см, Пожежевська — 88 см.

сніг

Захід

-1…-8
-2…+3

-1…-6
-2…+3
Схід
Центр

-1…-6
-2…+3

-1…-7
-2…+4

дощ

Південь +2…-3
+1…+6
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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По горизонталі:
3. Невеличкий завод із виробництва деревного попелу. 6. Бойове мистецтво. 8. Кімната чи закуток
у приміщенні, де зберігається верхній одяг. 9. Тоненькі сухі гілки дерев, які збирають на паливо. 10. Український політик, Надзвичайний
і повноважний посол України в Лівані. 12. Стиль українського бойового гопака. 14. «Ой, Марічко, чичері, чичері-чичері, розчеши ми ...,
...-...» (народна пісня). 16. Російський адмірал, один з очільників білогвардійської армії. 18. Екс-міністр
внутрішніх справ СРСР, один з учасників ГКЧП. 20. Справжнє ім’я Мерилін Монро. 22. Адміністративна
частина компанії чи державної установи. 23. Український письменник,
автор романів «Хліб і сіль», «Дума
про тебе», «Гуси-лебеді летять». 24.
Один з епічних жанрів, який домінував аж до появи роману. 25. Нинішня посада Євгена Нищука.
По вертикалі:
1. Папір, який змінює колір у
кислотних та лужних розчинах. 2.
Популярний у 80-ті напрямок танцювальної електронної музики. 3.
Крилатий кінь, натхненник поетів. 4.
Невеличка лісопильня. 5. Німецьке

місто, в якому відбувся знаменитий
судовий процес над нацистами. 7.
Місто на Тернопіллі, під яким у 1549
році Богдан Хмельницький переміг
поляків під командуванням Яна ІІ
Казимира. 10. Популярне татарське
чоловіче ім’я. 11. Надзвичайно жирний східний м’ясний суп. 13. Національна страва росіян, запозичена в
китайців. 15. Прикраса, оздоба. 17.
Всесвіт. 19. Ім’я героя однойменного
роману Чарльза Діккенса. 21. Надзвичайно кошлата вовна з ангорських
кіз чи кролів. 22. Прізвисько Віктора
Януковича в часи Євромайдану. ■
Кросворд №14
від 6 лютого

■ ПРИКОЛИ
Одесит відвідує друга перед
операцією:
— Запам’ятай: санітаркам —
по 10 доларiв, хірургу — 200, анестезіологу — 500.
— Анестезіологу — 500? Тільки за заснути?
— Заснути можна і за 10. Решту — за прокинутися.
***
Чоловік переодягається. Дружина дивиться на нього і питає:
— Любий, а хто тобі спину так
сильно подряпав?
— Уявляєш, учора йшов вулицею і раптом iз балкона мені на спину впала кішка. Не віриш?
— Вірю! Адже там губною помадою написано: твоя киця!
***
— У вас є документи на цю

рибу?
— А що вам треба? Свідоцтво
про смерть?
***
— Соломоне Абрамовичу, як ви
почуваєтеся?
— Тебе це не стосується, Моню,
ти не вказаний у заповіті!
***
Туристична група оглядає руїни старого замку. Оглядаючись,
маленький хлопчик тихо запитує в
тата:
— Це тут мама вчилася водити
машину?
***
— Любий, що ти порадиш мені
почитати?
— Почитай «Отче наш», поки
я дочитую переписку в твоєму телефоні.
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