Геннадій Афанасьєв: У Росії — сучасний ГУЛАГ
Звільнений кремлівський бранець
розповідає «УМ» про тортури ФСБ,
відмову від свідчень, життя мами
й бабусі в окупованому Криму та
ймовірність написання біографічної книги
» стор. 5

Вівторок, 26 липня 2016 року

Рубікон — завтра

До двох
мільйонів
заяв
подали
охочі
навчатися
у вишах
» стор. 3

№ 92 (5085)

Паркан
замість
парку
Київські забудовники
збираються знищити
чергову зелену зону
» стор.11

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24,81 грн
1 € = 27,32 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Хто відповість
за МВФ?
Україна не готова визнати провал роботи з Фондом, не знає, як збалансувати
держбюджет, а чиновники не готові пояснити, як житимуть без траншів
» стор.

6

❙ Обдурити МВФ може кожен. Але не кожен зуміє потім узяти транш.

2
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ІнФорУМ

«Саме Мінські домовленості не дозволяють Збройним силам України повернути
під контроль Донбас. Якби Україна дійсно відбила ці землі, то ми втратили
б політичну підтримку світової спільноти в Мінських домовленостях.
І це, фактично, єдина причина, чому ми це не можемо зробити».

Анатолій Кравчук
полковник, представник Генштабу

■ НА ФРОНТІ

■ ПРОВОКАЦІЇ

«Гра»
без правил

«Хрестовий» похід

Бойовики видають себе
за мирних мешканців
і скаржаться до ООН
Катерина ЛАЗАНЮК
Упродовж вихідних українські позиції
обстріляли понад 130 разів — підрахували у
штабі АТО. На маріупольському напрямку ворог бив з важкого озброєння по Новогригорівці, Талаківці, Водяному, Старогнатівці, Широкиному. У Гнутовому активізувалися зенітні установки, в Красногорівці — великокаліберні кулемети, а ворожі снайпери діяли під
Мар’їнкою.
На донецькому напрямку порушення режиму припинення вогню зафіксували в Авдіївці та Новоселівці Другій, Невельському,
Опитному та шахті Бутівка.
На Луганщині окупанти вели вогонь по
українських бійцях у районі Оріхового, Новоолександрівки та Попасної. Найгарячіше протягом вихідних було в районі Новозванівки.
Тут наші сили зазнали втрат. У суботу обстріли там тривали з дев’ятої ранку до другої дня.
Внаслідок цього загинув один та отримали поранення четверо наших військовослужбовців.
Двічі диверсійно-розвідувальні групи ворога
наближалися до спостережного пункту сил
АТО. Двічі їм давали відсіч. За даними радіоперехоплення, за цей час четверо диверсантів
загинули, тринадцять отримали поранення.
«Пізніше, під час закріплення на спостережному посту та відновлення системи інженерних загороджень, група наших військовослужбовців висунулася вперед iз метою недопущення раптового нападу противника, де
вступила з ним у вогневий контакт. У результаті бою один наш військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. Втрати противника становлять п’ять осіб», — зазначають у прес-службі штабу АТО.
Спікер АП iз питань АТО Олександр Мотузяник повідомив про більшу кількість жертв
за цю добу з українського боку. За його словами, всього загинуло шестеро українських військових, тринадцять отримали поранення, ще
восьмеро — контузії.
У неділю бойовики намагалися імітувати обстріл сил АТО з населеного пункту Талаківка. Вони обстріляли з мінометів великого калібру (82 і 120 мм) північну й південну околицю Комінтернового, внаслідок чого
загорілися два житлові будинки. У цьому сепаратистська преса звинуватила українських
військових. Крім цього, терористи використовували фальшиві телефонні дзвінки — дзвонили начебто від обуреного населення до моніторингової місії ООН. У командуванні оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь»
оцінили ці дії як провокації, які покликані
скомпрометувати сили АТО, і зазначили, що
українська сторона на них не піддалася. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Генпрокурор Юрій Луценко назвав важливим прокурора сил АТО Костянтина Кулика, який зараз перебуває
під слідством, для розслідування справи Сергія Курченка.
«Цю справу, на жаль, через відсутність політичної
волі було заморожено. Зараз така воля існує і в Генерального прокурора, і в його заступників. Відтак пан Кулик, у голові якого весь план зi злочинної організації
Курченка і Клименка, для мене дуже важливий. Але це
не означає, що в разі встановлення порушень закону він
буде «відмазаний», — заявив Генпрокурор в ефірі «112
каналу».
Нагадаємо, ще взимку в НАБУ порушили кримінальну справу за статтею 368 КК України («незаконне збагачення») проти військового прокурора АТО Костянтина Кулика після того, як знайшли у нього незадеклароване дороге майно — квартири та автомобілі. 19 липня Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції Кулика на
арешт його майна до 28 липня.

«Мирян»-ходунів Московського патріархату у столиці охоронятимуть тисячі
правоохоронців
Тарас ЗДОРОВИЛО
Інакше ніж провокацією не назвеш «шествіє» «мирян» Московського патріархату українськими дорогами, розпочате ще на початку нинішнього місяця, 3 липня, з Донеччини,
зі Святогірської лаври. Вiд 9 липня
пішли ходаки з Почаївської лаври,
що на заході країни. Куратори запланували, що ці потоки зустрінуться в
Києві 27 липня на Володимирській
гірці, напередодні святкування Дня
Хрещення Русі, разом пройдуть до
Києво-Печерської лаври, де відбудеться урочисте богослужіння. А 28
липня, на площі перед Успенським
собором Києво-Печерської Лаври,
буде звершено урочисту божественну
літургію.
За словами очевидців, в учасників
ходи помічені «георгіївські» стрічки та значки з зображенням Миколи
II... Супроводжують «паломників»
міцні чоловіки з армійською виправкою. Декого з них уже ідентифіковано як спецназівців сусідньої держави.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські
спецслужби мають намір використати «хресну ходу» для організації провокацій.
У Києві під час «хресної ходи» безпеку гарантуватимуть близько 4,5 тисячi поліцейських. «Наше головне завдання — щоб під час хресної ходи не
допустити будь-яких провокацій, а
найголовніше, щоб ми, поліцейські, забезпечували громадський порядок і безпеку», — повідомила керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе.
А голова Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав переконаний, що будь-які спроби перешкодити проведенню так званої хресної ходи, організованої УПЦ
(МП), можуть зіграти на руку ворогам
України, однак додав: якщо учасники цієї ходи декларуватимуть антиукраїнські гасла та здійснюватимуть
провокації, то це стане кінцем Московського патріархату в Україні.
Не такими лояльними, як столичні керівники, виявилася міськрада Борисполя, заборонивши хресну

❙ Активісти та добровольці налаштовані протистояти
❙ провокаціям організаторів «Хрестової» ходи УПЦ МП.
❙ Фото з сайта vchaspik.ua.
ходу УПЦ МП через своє містечко, а у
Житомирі ініціативу перехопили проукраїнські активісти, завадивши «ходакам» «промарширувати» центром
міста.
Неоднозначними є наміри добровольців: якщо «Правий сектор» збирається забезпечувати громадську
безпеку «ходи» на завершальному
етапі, то активісти ОУН розбили пі-

■ ДО РЕЧІ
Громадські організації «Лівий берег», «Варта 1», «Самооборона Києва», ГО «Демократичний
контроль», «Рух сприяння територіальній обороні України», «Солдатський комітет», «Всеукраїнська організація «Самооборона Майдану», «Резервіст», «Всеукраїнський громадсько-політичний рух
«Український дім», Всеукраїнський громадський рух «Лівий берег», «39 жіноча сотня «Самооборони Майдану» та інші об’єднали зусилля задля допомоги правоохоронним органам у підтриманні правопорядку в місті Київ на час проведення святкових богослужінь iз нагоди хрещення Київської
Русі. У координації з правоохоронцями активісти зорганізували мобільні патрулі й спостереження у
кожному районі міста, аби максимально запобігти запланованим російськими спецслужбами провокаціям, повідомляє Анна Коваленко, сотник 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану.
Про підозрілі події просять повідомляти правоохоронним органам або за телефонами тимчасового кол-центру: (044) 536-41-03, (094) 829-81-12, (094) 906-51-12.

■ ХАРЧОБЛОК

На голодному пайку
Міноборони задумало міняти
постачальників харчів
для військовиків
Тарас ЗДОРОВИЛО
«А ви нас не чекали?»
— тільки й залишалося б
запитати міністру оборони
Степану Полтораку в керівників однієї з військових
частин 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Адже
його «незапланована» перевірка частини, що дислокується на Одещині, 24 липня стала результативною,
виявивши, щоправда, багато негативу. Армійський
«бос», особисто перевірив-

кет на 19-му кілометрі траси Київ—
Житомир й перешкоджатимуть «паломникам» увійти до столиці.
Нагадаємо, що 16 червня ВР України прийняла звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із
закликом видати томас щодо автокефалії Православної церкви в Україні. ■

ши якість продуктів харчування, якими годують захисників Вітчизни, натрапив на чималу кількість
прострочених та зіпсованих
харчів. Реакція Степана
Полторака була миттєвою:
одного з офіцерів, відповідального за тилове забезпечення у військовій частині,
одразу звільнили з посади.
У прес-службі Міноборони деталізували інцидент:
«Під час перевірки продовольчих складів частини,
холодильного устаткуван-

ня, місць зберігання продуктів харчування військовослужбовців, овочесховища були виявлені запаси
неякісних, зіпсованих продуктів харчування. Всі продукти харчування зберігалися в антисанітарних умовах, температурний режим
зберігання продуктів не дотримувався».
Степан Полторак відразу
ж зустрівся з представниками компанії-постачальника
продуктів і наголосив, що з
боку Міноборони буде вжито заходiв щодо негайного
припинення виявлених недоліків. А якщо постачальники неякісної продукції
не виконають умови договорів, то контракти з ними
розірвуть у судовому порядку.
Пiдкинув хмизу у вогонь і начальник Центру
розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони Дмит-

ро Марченко: «Ми опитали
солдатiв у цій військовій
частині, і вони відповіли
нам, що нічого не їдять на
обід, окрім чаю та булочок.
Тож сьогодні ми візьмемо
на лабораторні дослідження вилучені продукти, за
результатами лабораторних досліджень буде складено акти та проводитимуть
роботу щодо розриву договорів із постачальниками».
Зазначимо, що лише минулого тижня Центр провів
п’ять перевірок у інших
військових частинах ЗСУ.
У Міноборони запевнили, що перевірки триватимуть до того часу, поки постачальники не почнуть
повністю виконувати правила постачань та дотримуватися умов зберігання продуктів харчування військовослужбовців. Нагадаємо,
в Україні роками фальсифікували перевірку харчування військових. ■

ІнФорУМ
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■ СУДНОБУДУВАННЯ

Пливуть мільярди
Співробітники СБУ обшукали у рамках розслідування
справи про фінансування терористичних груп офіси
підприємств Вадима Новинського
Ірина КИРПА
На Херсонському суднобудівному заводі співробітники СБУ провели обшуки.
Підприємство, підконтрольне народному
депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському, співробітники українських спецслужб обшукали у рамках розслідування справи про фінансування терористичних груп. Слідчі дії також відбувалися і
в інших офісах структури «Смарт Мерітайм
Груп», що перебувають у різних частинах
України. Зокрема, правоохоронців зацікавила діяльність представництва компанії
Regal Petroleum в Україні (село Яхники,
Полтавська область), а також компанії, що є
мажоритарним акціонером банку «Юнекс».
Христина ГОЛОМАХ
Завтра, 27 липня, закінчується термін подачі заяв на вступ
до вищих навчальних закладів.
Прийом триватиме до 18-ї години. Уже у перший день абітурієнти подали майже 100 000 заяв.
Нині число заявників — більше
544 тисяч абітурієнтів. Вони подали понад 1млн. 792 тисячі заяв на вступ до вищих навчальних
закладів (загальний обсяг заяв,
що враховує документи, подані
на вступ для здобуття п’яти різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів). Загалом це на 396,1 тисячі більше, ніж за аналогічний
період минулого року.
Одним із нововведень цьогорічної кампанії є подача документів лише в електронній
формі на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ez.osvitavsim.org.ua). Однак у перший же день сайт був
перевантажений і на певний час
абітурієнти не мали можливості
там реєструватися.
«Інфоресурс» пояснює, що,
за їхньою статистикою, саме на
перший та на останній дні подачі документів припадає найбільше навантаження на сайт. У перший — уже виникли. Сайт може
Наталя ТУРАК
У рамках найбільшого європейського клінтек-конкурсу Climatel Launchpad українська команда запропонувала проект посуду, котрий після використання перетворюється на добриво. Мета конкурсу — перехід від
бізнес-ідей до чистого майбутнього. Climate
Launchpad шукає клінтек-таланти з усієї Європи і допомагає перетворювати зелені ідеї
на глобальні бізнес-проекти.
Цього року захід уперше проводили в
Україні, де наші винахідники й презентували
одноразові тарілки i стакани, зроблені з глини та крохмалю. Тепер, окрім боротьби за головну винагороду конкурсу, українці зможуть

Власник усіх цих підприємств Вадим Новинський назвав усе, що відбувається, розправою над політичними опонентами та ударом по інвестиційному іміджу України в цілому.
«Уже восени ми докладемо всіх зусиль
для розпуску цього парламенту війни та
відставки цього уряду соціального геноциду, — заявив нардеп Вадим Новинський. —
Якщо гарант Конституції Петро Порошенко не зробить екстрених кроків iз корінної
зміни ситуації в країні, ми будемо ініціювати процедуру імпічменту».
У відповідь на таке грізне попередження Генеральний прокурор України Юрій
Луценко порадив Новинському покаятися,
а не робити гучні політичні заяви. За слова-

ми Луценка, саме восени правоохоронці будуть готові оприлюднити інформацію, яка
дозволить краще зрозуміти, що відбувається в українському суднобудуванні в цілому
та на Херсонському суднобудівному заводі
зокрема.
На даний час усі три найбільші суднозаводи України, що розташованi в Миколаєві
та на Херсонщині, пройшли через процедуру банкрутства. На початку липня Господарський суд Херсонської області почав
ліквідаційну процедуру Херсонського суднобудівного заводу, офіційно визнавши його
банкрутом. Згідно з наявною інформацією,
чистий дохід на ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» за цей рік скоротився на 56
відсотків (менше 40 мільйонів гривень).
Директор підприємства Василь Федін
назвав усе, що відбувається, поверненням
у «буремні 90-ті». За його словами, кілька місяців тому керівництво Херсонського
суднобудівного заводу звернулося до міської ради Херсона з проханням продовжити
пільгу з податку на землю, яка в цілому перевищує 18 мільйонів гривень на рік. Однак
політики підприємців не почули, і саме цей
факт, нібито, став причиною банкрутства.
Однак у спецслужб України є й інша версія
всіх подій, що відбуваються у сфері суднобудівного бізнесу нашої країни. ■

■ АБІТУРІЄНТ — 2016

Рубікон — завтра
До двох мільйонів заяв подали охочі
навчатися у вишах

❙ Цьогоріч черги до приймальних комісій невеликі — бо документи
❙ у більшості випадків абітурієнти подають через інтернет.
❙ Фото з сайта kpi.ua.
зависнути й завтра.
Нагадаємо: для того, щоб подати документи в електронній

формі, абітурієнту потрібно відсканувати всі необхідні документи, попередньо визначені у

■ ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Поїсти з соломи
Винахідникам одноразового екопосуду
«світять» 10 тисяч євро винагороди
представити своє творіння на ринках Європи.
«Вони мають шанс поборотися за гроші — 10
000 євро, але найцікавіше, що вони отримають
допуск до кола інвесторів, а саме до однієї з

найкращих акселераційних програм із зеленої
економіки — Climate-KIC Acceierator, — розповідає «УМ» організатор української частини конкурсу Роман Зінченко. — Дуже важли-

«Присутність суден забезпечення під
прапором РФ у межах родовищ може свідчити про продовження незаконної розвідки і розробки природних ресурсів, а також експлуатації установок і споруд у промислових цілях, без дозволу компетентних
органів України», — йдеться у повідомленні прикордонного відомства.
Про виявлені факти ДПСУ поінформувала профільні компетентні відомства.

в Миколаївській області загинув військовослужбовець, iще восьмеро отримали поранення, один iз них був у важкому
стані. Повідомляється, що під час стрільб
розірвався 120-мм міномет. Вибух на Широколанівському полігоні не має відношення до навчань «Сі Бриз» і «Південний вітер», про це заявив офіцер одеського регіонального центру Міноборони України Ярослав Чепурний.
В Україні 18 липня стартували спільні зі США навчання «Сі Бриз-2016». Комплексні командно-штабні навчання «Південний вітер» розпочалися учора.

«Правилах прийому» будь-якого вишу. А вже після оприлюднення списків рекомендованих
до зарахування (починаючи з 1
серпня) абітурієнти у вибрані
вищі навчальні заклади повинні будуть принести відповідні
оригінали та копії документів
особисто. Подати документи в
електронній формі все ще мають
можливість абітурієнти, які отримали цьогорічні сертифікати
ЗНО і бажають вступити на денну форму навчання за ступенями «молодший бакалавр», «бакалавр (магістр і спеціаліст медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямувань)».
Приймальні комісії у кожному виші, незважаючи на інтернет-інновації, не припинили існувати. Вони здійснюють
реєстрацію абітурієнтів, які бажають отримати освіту заочно;
також тих, хто подає документи на магістратуру, і абітурієнтiв, які претендують на квоти,
адже їхні документи має перевірити юрист, який є у приймальній комісії. Її члени є одночасно своєрідними інформаційними центрами, вони просто
зобов’язані дати відповіді на
всі запитання про вступну кампанію. ■
во, щоб ми бачили багато можливостей у цьому секторі — від харчових до енергетичних чи
транспортних технологій, тому що світ у найближчі 10 років дуже сильно змінюватиметься.
І потрібно захоплювати ці можливості».
За словами пана Романа, йдеться не
тільки про допомогу молодим винахідникам, а й про збереження здоров’я нашої
планети. «Коли ми стартували в 2009 році, в
той момент було дуже обмежене середовище таких компаній, які можна було б назвати причетними до зеленої економіки. Тому
ми почали великий обсяг роботи, присвячений просуванню теми енергоефективності та сталого розвитку нових енергетичних технологій». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Незаконні розвідки
українських родовищ
Держприкордонслужба України виявила російські стаціонарні бурові платформи в Одеському та Голіцинському
газових родовищах, про це повідомляє
прес-служба відомства. Ці родовища розташовані на шельфі Чорного моря неподалік анексованого Криму. Дані були отримані за допомогою повітряного моніторингу надводної обстановки прикордонним літаком. Крім бурових, на території
родовищ виявили судна забезпечення під
прапором РФ.

Небойові втрати
Учора вранці під час навчань на Широколанівському військовому полігоні

Вибухобезпечно
Учора поліція перевіряла повідомлення про замінування Харківської обласної
державної адміністрації. Інформація надійшла о 14:30 у чергову частину Київського
відділку поліції. На місце виїхали слідчооперативна група поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки,
повідомлення внесено до Журналу єдиного
обліку правопорушень. Проводилася евакуація громадян.
Учора в поліцію також надходили
повідомлення про мінування пивзаводів у
Львові та Миколаєві.
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■ ЕКОЛОГІЯ

Гори
лисіють
За чотири роки
в Карпатах
вирубали
територію,
еквівалентну
розміру понад
тисячі футбольних
полів
Олена КАПНІК
Масова вирубка лісів на Закарпатті може призвести до того, що за
кілька років гори стануть лисими, а
повені та екологічна катастрофа будуть невідворотними. Днями карпатські ліси інспектував Генеральний прокурор Юрій Луценко, який залишився вкрай незадоволений роботою правоохоронних органів. «На
Закарпатті відбувається екоцид. Дерева, які саджали за Франца Йосипа,
зараз активно вирубуються, Карпати
перетворюються на пустку. Ліс пиляли і пиляють, і на наших очах це відбувається. Що вам потрібно, щоб ця
проблема скінчилась? Чого не вистачає? Судів, поліції? У будь-якому населеному пункті вздовж румунського кордону я нараховував щонайменше 10 місць відвертих рубок. Або ви
в цих районах наведете порядок, або
вчіться літати. Або вчіться літати, або
закрийте питання вирубки лісу», —
пригрозив очільникам закарпатських
прокуроратур Ігор Луценко.
За словами очільника Генеральної прокуратури, щодня з Тячівського,
Рахівського, Міжгірського районів регіону під виглядом дров і тирси вивозиться величезна кількість кругляка
— від 70 до 100 — машин деревини,
а формальні збитки у справі про незаконну вирубку лісу сягають більше
6 мільйонів гривень. Утім за жодний
злочин ніхто не звільнений із займаної посади, а у правоохоронних органах — одиниці відкритих справ.
Великі сподівання на притягнення до відповідальності щодо вирубки
Карпат у Генеральній прокуратурі покладають на щойно призначеного прокурора Львівщини Юрія Квятківського. Днями він уже провів більше десятка обшуків у працівників лісгоспів
області. Таким чином вперше за тривалий час до відповідальності притягують не тільки тих, хто рубає ліс, а
й тих, хто під виглядом дров продає в
Євросоюз «кругляк».
За словами Луценка, керівники
цих господарств налаштували схему
вирубки та контрабанди лісу-кругляка. «Є дрова, під які маскують ліскругляк. Беруть хвойні породи лісу,
спилюють, оформлюють як дрова,
відправляють на Закарпаття. При цьому є угода, печатки, але ніякої звітності немає. Коли копнули глибше, виявилося, що цей ліс був оформлений на родичів, але жодної копійки у касу лісових господарств не
надійшло. Після початку обшуків
злякалися, спробували відкликати назад угоди. Але все зафіксовано, і є документи, які приведуть до
кримінальної відповідальності», —
запевнив Генпрокурор.
Тим часом аналітики порталу
texty.org.ua створили інтерактивну
мапу, на якій позначено місця найактивнішої вирубки лісів у Карпатах з
літа 2011-го до червня 2015 року. За
чотири роки у Карпатах вирубали територію, еквівалентну розміру понад
тисячі футбольних полів. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛИПНЯ 2016

ПОЛІТИКА

«За Януковича парламент був структурою, яка просто штампувала
рішення. А нині ми можемо говорити, що уряд відповідає перед
парламентом — це принципова позитивна зміна».

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Криму окупанти обмежують
мирні зібрання
У Криму встановлена Росією окупаційна влада вдвічі зменшила кількість місць,
де, за запровадженим на півострові російським законодавством, дозволено проводити публічні заходи (зібрання, мітинги, марші, демонстрації, пікетування). Про це повідомила Кримська правозахисна група, пише
«Радіо «Свобода». Як ідеться у повідомленні, ще 2014 року російська влада Криму визначила 717 таких місць, де можна було отримати дозвіл на проведення мирних зібрань,
але на початку липня в ту постанову внесли
зміни, за якими таких місць стало 366. Причина цих змін не вказана, зазначають правозахисники. При цьому в деяких місцевостях
кількість місць для мирних зібрань скоротилася ще більш ніж удвічі: зокрема, в Керчі ця
кількість зменшилась уп’ятеро.
Як наголосили у Кримській правозахисній
групі, таким чином у Криму російська влада
необґрунтовано обмежує право на свободу
зібрань, що закріплене у статті 20 Загальної
декларації прав людини, статті 21 Міжнародного пакта про громадянські і політичні права чи статті 11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Олексій Гарань
науковий директор фонду «Демократичні ініціативи»

■ ПАРЛАМЕНТ

піна та пліснява, яка нині, щоправда, як
ніколи прагне реваншу.

Хто старе
пом’яне...
Чим згадаємо Верховну Раду VIII скликання,
яка завершила чергову сесію?

Климпуш-Цинцадзе знайшла
помилку в статистиці ООН
Аналітики ООН, які нарахували у світі
близько 30 тисяч діючих терористів у понад
100 країнах світу, не врахували тисяч терористів, які ведуть гібридну війну проти України на Донбасі.
Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Віце-прем’єр зазначила, що у звіті ООН про
терористичні загрози не враховуються також
держави, що спонсорують тероризм. Як відомо, раніше керівник Виконавчого директорату
Антитерористичного комітету ООН Жан-Поль
Лаборде заявив, що тероризм нараховує понад
30 тисяч бойовиків із близько 100 країн по всьому світу і є глобальною загрозою.

Деканоїдзе: поліція розслідує
«злив» відео, пов’язаного
з Шереметом
Поліція проводить службове розслідування за фактом публікації у ЗМІ відеозаписів із
камер спостереження під час закладання вибухівки під автомобіль, у якому загинув журналіст Павло Шеремет. Про це заявила глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе. «Ми
розбираємося. По-перше, якщо відео потрапило (у мережу) від правоохоронців, ми на
цей рахунок проведемо обов’язково службове розслідування, воно вже розпочато. Вчора
я дала команду начальнику поліції Києва почати службове розслідування», — зазначила вона. «Друге. Якщо якась інформація про
хід розслідування потрапляє до ЗМІ, це означає, що слідство автоматично йде назад.
Кожна публічна інформація, яка містить деталі слідства, і люди, які її обговорюють, все
це заважає слідству», — додала Деканоїдзе.
Глава Нацполіції наголосила, що головне завдання — «розслідувати справу об’єктивно і
якомога швидше».

Полторак виявив в армії
антисанітарні умови
В одній із військових частин 28-ї ОМБр
ЗСУ в ході перевірки якості продуктів харчування виявлено запаси неякісних, зіпсованих продуктів. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України за підсумками перевірки, участь у якій взяв міністр оборони
Степан Полторак. «Усі продукти харчування
зберігалися в антисанітарних умовах, температурний режим збереження продуктів не
ви тримувався», — зазначили у МОУ. «Відповідальні за контроль харчування посадові
особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності: одного з офіцерів, відповідального
за тилове забезпечення у військовій частині,
звільнено з посади», — йдеться у повідомленні. За словами Полторака, з боку Міноборони буде вжито заходів щодо припинення виявлених недоліків. «За невиконання умов договорів контракти з постачальниками неякісної продукції будуть розірвані у судовому
порядку», — зазначив глава відомства. ■

❙ Депутатів закликали не розходитися на канікули й «відпочити» прямо під Радою.
❙ Депутати не послухалися.
Наталія ЛЕБІДЬ

Такого ще не траплялося, аби народні депутати пожертвували своїми канікулами. «Закордонні виборчі округи» — «Монакщина» чи «Стамбульщина» (хто на що
спромігся) — чекають і манять пляжами, морем, літом. Попри всі обіцянки залишитися в будівлі на Грушевського, 5 до вересня, депутатський корпус розбігся хто куди
ще в середині липня. Формально народні обранці працюють у комітетах і фракціях,
але фактично — і це ні для кого не є секретом — переважна більшість із них уже
«відзасідала» своє в аеропорту «Бориспіль» і тепер прямує на курорти Європи.

Два роки. Політ — ненормальний
А тим часом Верховна Рада VIII скликання проминула майже половину відпущеного їй строку. До екватора поточної каденції залишається зовсім мало.
Якщо говорити про останню сесію, то
вона відзначилася певними драматичними колізіями. По-перше, мав місце фактичний розвал існуючої коаліції (коли
три «малі» фракції — «Батьківщина»,
«Самопоміч» та Радикальна партія — залишили тандем БПП + «НФ» на самоті).
По-друге, протягом цієї сесії відбулася також відставка Прем’єра Яценюка та формування нового уряду під проводом Гройсмана.
Голосування за новий Кабмін (та й узагалі будь-яке ключове голосування) далося поточному парламенту вкрай тяжко. У
хід ішли різноманітні «договорняки», інколи освячені присутністю в Раді Президента. Парламент нинішнього скликання
показав себе як кволий та нежиттєздатний організм. Тому навіть дивно, що при
таких «фізіологічних показниках» Рада
все ще жива. Втім скору «смерть» їй пророкували вже неодноразово — не далі, як
у попередньому номері, «Україна молода» писала про те, як активно деякі політичні сили виступають за розпуск парламенту.
Фактично більшість політиків та експертів одностайні в тому, що чинний
парламент не дотягне до кінця каденції.
Коли саме стануться дострокові вибори
— лише питання часу. Частина партійних лідерів покладає великі сподівання
на осінь — саме тоді хвиля обурення новими тарифами може захлеснути владу
новим Майданом. (Принаймні розраху-

нок робиться саме на це). Хай там як, а
під імовірні, але навіть не заплановані
поки що парламентські вибори вже створюються нові політичні проекти, проводяться партійні з’їзди. Все це — ознаки наближення чергового «свята демократії», від якого, втім, країна істотно
втомилася...

Хоч одне добре слово
Але як би не ховали Раду VIII скликання, вона ще жива. Чи були протягом
її існування бодай якісь позитивні моменти? Власне, саме переобрання парламенту у 2014-му, через півроку після
перемоги Революції гідності, було великим позитивом. І хоч контраргументом
тодішнім виборам було побоювання, що
у постреволюційній гарячці люди проголосують за відвертих популістів (що,
власне, й сталося), лишати «в живих»
старий проянуковичівській парламент
було неможливо.
Подальша присутність у залі засідань людей, котрі голосували за «диктаторські закони» 16 січня, котрі були
й лишалися слухняними маріонетками
Партії регіонів та її лідера, означала б
плювок у загиблих за Революцію. Не те
щоб нинішній парламент був якісно кращим за попередній, він просто має інший
дизайн, він скроєний уже після найбільшого потрясіння за всю історію незалежної України. Пораховано, що у порівнянні з попереднім скликанням нинішня Рада на 56% складається з нових людей. І це вже добре, навіть безвідносно до
того, чого ці люди досягли (чи не досягли) у будинку під куполом. Принаймні
з Ради пішла майже вся «регіональна»

Мінуси роботи Ради
Проблема, звісно, в тому, що до
нинішнього парламенту виборець мав
підвищені очікування. Які у підсумку
не справдилися. Верховна Рада небагато зробила для того, щоб наблизити мир
у країні, чи принаймні для того, щоб підтримати українське військо та захистити
державні кордони. Проект «Стіна», який
згодом стали йменувати «Європейським
валом», застиг на незрозумілій стадії, і
схоже, що законодавці не виявляють великого інтересу до ініціативи відгородження України від Росії за допомогою
додаткових споруд. Те саме стосується
й законодавчо неврегульованих добробатів, чиї учасники потерпають від свого юридично невизначеного статусу. І таких прикладів можна наводити безліч.
Якщо ж говорити про роботу поточного парламенту в цілому і про його останню сесію зокрема, то можна зауважити,
що ця Рада страждає на ті ж самі хвороби, що й її попередниця. Тут і користування чужими картками («кнопкодавство», як прийнято говорити в таких випадках), і брутальні порушення регламенту ВР під час голосування (особливо
цим «страждав» попередній спікер Володимир Гройсман), і ухвалення відверто лобістських законопроектів, які не
приносять державі жодної відчутної користі.
Іще парламенту можна закинути те,
що його теперішнє існування остаточно перетворило політиків, котрі йшли
на вибори 2014 року із «правильними»,
виваженими, демократичними та патріотичними гаслами, на відвертих популістів. Як не прикро, але цей тренд
користується в суспільстві попитом, про
що свідчить збільшення популярності як
тимошенківської «Батьківщини», так і
Опоблоку, котрий складається з колишніх «регіоналів».
«Верховна Рада в нас працює в режимі лихоманки: коли треба, вони голосують, але коли такої потреби нема,
ми бачимо стагнацію — або блокування,
або відсутність кворуму. Просто ганебна
ситуація по п’ятницях, коли зазвичай у
залі присутні лише кілька десятків депутатів. Якщо минуле скликання відрізнялося проблемою кнопкодавства, у цій
каденції така проблема є епізодичною,
проте регулярні масові прогули», — говорить політолог Володимир Фесенко,
відзначаючи ще одну характерну рису
сьогоднішньої Верховної Ради.
А його колега Кость Бондаренко
звертає увагу на те, яким двозначним
та широким стало трактування поняття «опозиції», адже під цим терміном
розміють уже не лише Опозиційний
блок, як це було на початку існування
чинної Ради. «Постмайданна коаліція
дуже швидко збанкрутувала, багато колишніх однодумців перейшли у фронду
до Президента. Тому говорити, що парламент працює стабільно, не доводиться, бо закладена міна вповільненої дії
може здетонувати в будь-який момент.
Наприклад, будь-який розгляд питань,
які лежать у площині Мінських домовленостей, може призвести до того, що
«Народний фронт» заявить про вихід із
коаліції. А всі соціологічні дані показують, що наступний парламент, хоча там
і будуть приблизно ті ж самі партії, перейде в реальну опозицію до Президента», — відзначає Кость Бондаренко.
...Колись Уїнстон Черчілль сказав:
«Демократія — це найгірша форма правління. Якщо не рахувати решти». Проте як би ми не нарікали на державу Україна, серед інструментів, якими ми можемо оперувати, змінюючи країну, залишається демократія. З її допомогою ми
можемо провести ще одні вибори і переобрати парламент, який перестав влаштовувати соціум. Швидше за все, саме
до цього ми й прийдемо. Подальша доля
Верховної Ради VIII скликання вирішиться, швидше за все, протягом найближчих місяців. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Геннадій Афанасьєв: У Росії — сучасний ГУЛАГ
Звільнений кремлівський бранець розповідає «УМ» про тортури ФСБ, відмову від свідчень,
життя мами й бабусі в окупованому Криму та ймовірність написання біографічної книги
Олена КАПНІК

Геннадій — усміхнений блакитноокий хлопець із кольоровим тату на правій руці.
Йому лише 25, але за останні два роки він
пережив занадто багато як на свій вік. Під
час мітингів y Криму Геннадій брав участь
y проукраїнських мітингах, за що був затриманий та звинувачений y тероризмі. У
грудні 2014-го йому винесли вирок — 7
років колонії суворого режиму, але місяць тому юнака помилували i повернули в
Україну. У розмові з «УМ» хлопець згадав
тортури, відмову від свідчень проти Сенцова i Кольченка та улюблене місце в анексованому Криму, за яким дуже сумує.

«Погрожували,
що копатиму собі могилу»
■ Геннадію, пригадуєте той день,
коли вас затримали?
— Мене затримали, як затримують
небезпечних осіб, 9-го травня 2014-го.
На параді до Дня перемоги я йшов зі
світлиною свого дідуся. А вже після свята на зупинці зі спини до мене підійшли
два незнайомці. Раптом вони повалили
мене на землю, почали бити, заломили
руки i одягли кайданки. Наостанок накинули на голову капюшон, а на нього
зверху мішок.
■ Усе відбувалося y середмісті на
святкуванні, де чимало людей? Вони
хоч якось зреагували?
— Не було жодної реакції. Нізвідки
взялися журналісти і почали усе знімати. A люди стояли i дивилися. Усе ж на
це й було розраховано.
...Мене кинули на заднє сидіння автомобіля i повезли, як тоді здавалося,
y невідомому напрямку. Погрожували,
що завезуть y ліс, де я копатиму собі могилу. Впродовж того часу, коли ми їхали
(приблизно годину), мене запитували,
хто заклав вибухівку в аеропорту Бельбек, біля пам’ятника, хто мої спільники,
хто такий Олег, Чирній, Кольченко?
■ Але ж із ними ви не були знайомі?
— За їхнім формулюванням, я не розумів, кого вони мають на увазі. Я знав
лише Чирнія, та й то не за прізвищем, a
як Олексія. Ми якось пересікалися з ним
на волонтерських курсах із надання першої медичної допомоги.
...Ми приїхали під мій будинок, y
мене з голови зняли мішок, який y квартирі знову ж одягнули. Мабуть, щоб сусіди нічого не запідозрили. Забрали ключі, відімкнули квартиру i почали робити
обшук. Ніяких доказів вони не знайшли,
тому вилучили медичні препарати, гроші, усю мою фототехніку.
Уже в ФСБ мене зустріли слідчі з
Москви та «наші» хлопці з СБУ. Нічого не пояснювали, тільки погрожували російським громадянством. Мовляв,
ніхто тебе не врятує, отримаєш 25 років
i будеш сидіти все життя.
■ З цього моменту почалося найстрашніше — тортури?
— Я мовчав, бо знав, що ні в чому не
винен, проти мене немає ніяких прямих
доказів.
Спочатку вони били по голові та животу боксерськими рукавицями — це
щоб слідів не залишалося. Вдень я сидів
y «склянці» (приміщення метр на метр)
у ФСБ, a ввечері мене відвозили в ізолятор тимчасового утримання. А там знущалися ще більше, бо ж привезли «бандерівця» i «фашиста», який потребує
«особливого ставлення». Не давали їжі,
елементарних засобів гігієни, не було навіть матраца для спання.
Одного разу до мене привели Олексія
Чирнія, який підготовлено почав розповідати, хто що робив та чим займався.
Вже коли йшов, то сказав: «Ну, так усе
трапилося. Вибачай». Я після його слів
нічого не підтверджував, але тоді почалося найстрашніше — катування струмом, який підносили до всіх органів, га-

❙ Геннадій Афанасьєв: «У Росії політика,
❙ що України як держави не існує,
❙ вона — частина Російської імперії».
❙ Фото з сайта rferl.org.
зом, не давали дихати... (задумується.
— Авт.). Ось тоді я й підписав усі документи, які вже давно були підготовлені
i тільки чекали свого часу.
■ Геннадію, як з’явилися інші фігуранти у справі?
— Заявили, що вдвох із Чирнієм ми
не могли стільки всього наробити. Слідчі вирішили, що y нас була ціла терористична організація, a тому попередні свідчення треба доповнити іменами Сенцова i Кольченка. Через відмову — знову
тортури. Це вже були не довгі катування струмом, бо дуже дієві (сміється. —
Авт.). Слідчі не мали ні на мене, ні на
хлопців прямих доказів, тому їм потрібна була лише згода зі слідством. I вони її
отримали, бо не повірити y те, що вони
не виконають свої погрози, було неможливо.

«Камера три на чотири —
це увесь твій простір»
■ Як опишете Лефортово, куди вас
перевезли з Криму?
— Лефортово — це тотальний вакуум. Коли тебе везуть до виправної колонії зі звичайного СІЗО — ти вже підготовлений, щось знаєш про тюремне життя. Коли ж ти їдеш до колонії з Лефортово
— складається враження, що тебе тількино посадили. Ти ізольований, нічого не
знаєш ні про хід своєї справи, ні взагалі,

що коїться. Лефортово — це рік i чотири
місяці без побачень, особистих зустрічей
з адвокатом, без дзвінків та листів.
Умови утримання — жахливі. У камері (приблизно три на чотири метри)
вхідні двері та вічко, через яке наглядачі
дивилися усередину, та два залізні ліжка. До речі, перед вічком був незагороджений туалет. Це увесь твій простір. На
прогулянках ніхто не розмовляє, повна
тиша. I ось так день за днем...
■ У Лефортово вже не катували?
— Ні, адже тортури проводять до потрапляння y СІЗО. Якщо справа політизована (як y нашому випадку) — катувати вже не беруться, бо можуть прийти
Спостережна комісія чи адвокати i побачити наслідки такого нелюдського поводження. Зате y Москві був потужний
психологічний тиск: усі слідчі з Сімферополя переїхали зі мною до Лефортово,
адже тут їхнє місце роботи, a це вже дуже
гнітило; залякували мамою, казали, що
вона може стати співучасницею чи її оголосять американською шпигункою; підсаджували y камеру своїх людей, які намагалися робити все можливе, щоб я не
відмовився від свої свідчень.
Якось мене поставили перед фактом,
що потрібно знову дати інтерв’ю та розповісти про структуру нашої «терористичної організації». Справа y тому, що
слідчі ніяк не могли її сформувати та
обґрунтувати, бо антифашист, історик,
фотограф та режисер — із зовсім різних
сфер діяльності, й у житті вони не завжди можуть так активно співпрацювати,
як було y нашому випадку.
■ Текст інтерв’ю вам надиктували чи
ви мали б самостійно щось придумати?
— Інтерв’ю проводили журналісти
з «Росії-1», тому нічого вигадувати не
треба було. Вони самі все зробили (усміхається. — Авт.).
■ На суді над Сенцовим та Кольченком ви не підтвердили свої попередні
свідчення. Як наважилися після усіх
катувань піти наперекір слідству i роз-

повісти правду?
— У грудні 14-го на закритому судовому засіданні мені присудили 7 років
колонії суворого режиму. Після вироку
я незаконно залишався y Лефортово, бо
попереду був суд над хлопцями, де я мав
свідчити. A до цього часу мене залякували, намагалися купити цукерками, пропонували сказати: «Свої свідчення підтверджую, a проти себе свідчити не буду».
Але для себе особисто усвідомив: на суді
говоритиму правду. Вирішив, що далі
житиму за принципом: наші дії сьогодні
змінюють минуле i створюють майбутнє.
Під таким девізом намагаюся жити i сьогодні. Але тоді, допомагаючи хлопцям, я
зробив гірше собі i ще рік сидів y жахливих умовах. Але ні про що не шкодую...
■ Як після цього з вами повелася
ФСБ?
— Щоб якось «виправдати» мої дії,
примушували дати інтерв’ю i заявити, що
адвокати хлопців вийшли на мене i сказали саме так виступити на суді. Я відмовився, i мене знову били. У той момент я мовчав i подумки читав «Отче наш». До речі,
y Ростові після того, як y мене з’явився новий адвокат (Олександр Попоков. — Авт.),
Спостережна комісія вперше зафіксувала
докази катувань на моєму тілі.
■ Якими умовами вирізнялося Ростовське СІЗО?
— Це невелика камера, y якій замість восьми чоловік було двадцять! Це
три особи на одне спальне місце, тому ми
спали позмінно. Я спав з 11-ї вечора до
4-ї ранку. Усі сплять на одній i тій самій
постелі, нічого не можна випрати. Не
має мила, зубної пасти, щітки...
Там суцільна антисанітарія. У камері
були маленькі руді таргани (їх дуже-дуже
багато) i великі чорні, з крилами, розміром сантиметрів сім. Але вони були добрі, бо їли маленьких (сміється. — Авт.).
По вентиляції бігали великі щурі. Вікна
постійно відчинені, але спека неможлива,
сидіти немає де, сусіди по камері палять.
Ну, якось так ми жили... ■

■ ПОДРОБИЦІ
«Уже ніколи не буду тією людиною»
■ Півтора року в Лефортово були не найстрашнішими? Далі чекав етап.
— Переїзд до Самари був жахливий: 4 доби без води й елементарних зручностей. Температура 45 градусів. Вагон нагрівався настільки сильно, що від спеки
люди просто втрачали свідомість. Час від часу приїздила пожежна машина i водою
охолоджувала вагон. Але хвилин 15 ми дихали, й y ньому знову ставало гаряче.
У жовтні мене привезли y Сиктивкар, a там уже був сніг. Адміністрація
колонії закликала мене «гарно поводитися», інакше сидітиму тут вічність. Через
відмову вже наступного ранку в мене в кишені знайшли лезо, пізніше — сімкарту. Усе доходило ось до такого абсурду.
У виправній колонії суворого режиму я перебував y спеціальному бараці посиленого режиму. Це 4 місяці y бетонній камері, де страшно холодно. Тут я
захворів, температура піднімалася до сорока, a мене лікували якимись дешевими пігулками. Пізніше мене перевезли y єдине приміщення камерного типу, що
на території жіночої колонії. У спеціальній будівлі тут утримували найнебезпечніших злочинців з усієї республіки. Більше двоx місяців я сидів у одиночній камері. На самоті з’являлися думки, що сидітиму тут іще дуже довго. Але одного
ранку мене знову перевезли y Сиктивкар, де я кілька днів знову просидів y холодному підвалі без їжі.
■ Це наче кола пекла — покарання щоразу гірші й страшніші.
Вони закінчилися, вже коли вас перевезли назад до Москви?
— Чесно, я краще б сидів y одиночній камері в колонії, ніж y цьому клятому Лефортово, де я провів майже півтора року! Я думав, що проти мене завели нову справу, i оголосив голодування. Воно було недовгим, адже я хворів i мусив приймати ліки, які на голодний шлунок викликали спазми.
Тюремники вимагали, щоб я підписав помилування, мовляв, нам так наказали. Спочатку відмовлявся — це могла бути провокація проти мене чи хлопців.
Мені й самому в голову не вкладалося, як людину з трьома профілактичними обліками — злісний порушник, лідер злочинного світу i терорист, можуть помилувати.
■ Які відчуття переповнювали y літаку дорогою додому?
— Я не міг повірити, що після усього пережитого це сталося. Не вірив,
що звільнили, адже y в’язниці можна було «сподіватися» лише на нові покарання, але аж ніяк не на повернення додому.
■ У Крим повернетеся тільки після його звільнення?
— Зараз повернутися я не можу, адже знову опинився в російському списку терористів. Але я обов’язково повернуся y Крим переможцем іще за життя!
■ На півострові залишилися родичі, друзі. Зв’язок зараз підтримуєте?
— Мама i бабуся поки перебувають y Криму. Це важке й болюче питання, бо, щоб переїхати, треба мати розуміння, де жити, де працювати, на що жити.
A поки цього немає... Щодо друзів, то звідти багато повиїжджали i роз’їхалися по

всій країні — від Харкова до Львова. З кимось зв’язок перервався, але хтось та
залишився, адже друзів по життю небагато. Усе пройшло перевірку i дружба теж.
■ Яке улюблене місце в Криму? Що найчастіше згадуєте?
— Дуже люблю Балаклаву. Ми часто з друзями на катерах ходили —
хвилин 40 — i вже на мисі Айя, a там відпочинок із наметами. Навколо ялівець.
Запах той i досі пам’ятаю. І море таке глибоке та прозоре... Дуже сумую за цими
місцями.
■ У столиці уже вподобали якесь місце?
— Чесно кажучи, за місяць мого перебування я практично ніде й не був.
Якось відразу подався y роботу. Дуже мало сплю останнім часом i розумію, що
конче потрібний відпочинок — важко ось так відразу в соціум...
■ У Криму ви займалися фотографією.
— Мені дуже подобалося, це було хобі. Я їздив до Америки, там працював i власноруч заробляв на усю техніку. На жаль, зараз із того уже нічого не залишилося...
■ У вас непогано виходить писати свої спогади на сторінці y соціальній мережі Не думали написати книгу, як Савченко та Сенцов?
— На це потрібен час, a його зараз мало.
■ A як щодо віршів? У вас на сторінці є російською, але знайшовся один, уже перекладений українською. Гарно дуже, справді...
— Дякую, що сподобалося. Але під час перекладу трохи змінився його зміст.
У в’язниці писав тексти російською — українською вилучали через оперативні міркування, тож зараз намагаюся потроху перекладати.
■ Ви часто нагадуєте, що потрібно писати нашим бранцям y Росії,
зібрали навіть усі їхні адреси. Чи не викликають листи протилежний
ефект: замість очікуваної підтримки — ятрять душу?
— Коли ти сидиш y камері один — доводиться багато думати.
З’являється смуток, злоба, страх, у душі починається власне маленьке пекло.
Листи допомагають врятуватися від цього смутку. Головне, щоб листівка була не
провокативною, не дуже патріотичною — тоді вона дійде до адресата. У Росії
ж політика, що України як держави не існує, вона — частина Російської імперії,
вас нема, ви — наші. Це їхня політика, y яку вірить більша половина населення.
Тому просто пишіть про сьогоднішній день, про своє життя, бо за ґратами не відбувається нічого. А лист дає відчути життя!
■ Як би описали ті дні y російській в’язниці?
— Я пройшов випробування, щоб змінитися. Все, що було до в’язниці, —
минуле життя, я вже ніколи не буду тією людиною.
■ Слухаючи ваші спогади, важко уявити, що подібні речі можливі y сучасному, цивілізованому світі. Враження, ніби ми повернулися
y сталінські часи.
— Так воно i є, це — сучасний ГУЛАГ.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Через кілька тижнів Україна може
врочисто відзначити річницю з того
моменту, відколи ми не отримуємо
кредитів МВФ. Раніше обіцяних...
Сподіватися на програму-максимум,
що її свого часу оприлюднила наша
влада, отримати 4,3 млрд. доларів до
кінця цього року вже не доводиться.
Питання вже стоїть, аби отримати
хоча б один транш, навіть «вкорочений» із 1,7 до 1 млрд. доларів, хоча б
нинішньої осені...

Свято без нас
Двадцять дев’ятого липня на нараді у штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні, як відомо, про Україну не говоритимуть узагалі. А це значить, що до
кінця літа жодних «фондівських» грошей ми не побачимо. Можливо, на початку осені, на що щиро сподівається
вітчизняний міністр фінансів Олександр Данилюк. «Вони (керівництво
МВФ. — Ред.) йдуть на три тижні у відпустку, — повідомив очільник Мінфіну. І визначив наші перспективи так:
до зустрічі ради МВФ (яка відбудеться,
ймовірно, в останніх числах серпня. —
Ред.) зуміє розв’язати всі технічні питання, які залишилися».
Так звані «технічні питання» у наших взаєминах з МВФ — це найбільш
таємнича субстанція. Як наша влада,
так і керівництво Фонду вже багато місяців заявляє, що порозуміння практично досягнуто, що залишилися якісь
незбагненні нюанси, «технічні питання» — і далі справа не рухається. Тобто, проблеми між офіційним Києвом та
штаб-квартирою МВФ не переходять у
публічну площину і, судячи з усього,
залишаються у глухому куті.
Камінь спотикання — пакет законопроектів, що їх не може ухвалити Верховна Рада. Щоправда — на відміну від
«безвізового пакета», де все було чітко,
зрозуміло і вичерпно подано, — «пакет для МВФ» залишається також доволі незбагненним явищем. І якщо на
Верховну Раду і справді можна списати у цій державі практично все — і людина, котра це зробить, завжди матиме рацію, — то виконавча влада тут не
може чітко пояснити, за що мали голосувати нардепи. Різниться також кількість законопроектів, котрі необхідно
підтримати. Причому в рази: від півтора десятка до понад сотні.
У підвішеному стані також залишається третій меморандум між українською владою та МВФ. Який уже
кілька місяців перебуває у статусі
«майже підписаного», «практично узгодженого», «ще трохи — і оприлюдненого». Причому, якщо проаналізувати
хід діалогу між Україною та Фондом,
можна побачити, що ці взаємини постійно погіршуються. Якщо у 2014-му
нам запропонували 17 млрд. доларів
узамін на загальну лінію економічного розвитку, то вже через рік, у другому меморандумі, з’явилися чіткі «маяки» — параметри, які треба виконувати, аби отримувати гроші й надалі.
Із обіцяних 17 мільярдів ми отримали менше семи. І навіть не дійшли
до третього меморандуму. А це є свідченням того, що з «маячками» ми не
впоралися і нам готують суворіші обмеження. Але от які?..

Де і як помилився уряд
у Держбюджеті-2016?..
«У Міжнародному валютному фонді розуміють, що Україна не може виконати попередній меморандум, тому
його хочуть переглянути. І ось тут почалися проблеми, — висловлює свою
думку з цього приводу фінансовий експерт Олександр Охріменко. — Наприклад, відповідно до вимог МВФ, чистий золотовалютний запас України на
1 липня 2016 року має становити 4,5
мільярда доларів. А у нас є тільки три
мільярди. Тож в МВФ бояться, що Україна не зможе повернути черговий
транш».
За його словами, так звані «маячки» від Фонду Україна завалила ще рік
тому, в серпні 2015-го. І саме тому ми
не отримали черговий транш. «Якби

■ НАШІ ГРОШІ

Хто відповість за МВФ?
Україна не готова визнати провал роботи з Фондом, не знає, як збалансувати
держбюджет, а чиновники не готові пояснити, як житимуть без траншів
було все нормально, то ми отримували
б гроші у вересні та грудні 2015-го та в
березні 2016 року», — сказав Охріменко.
Непройдені таємничі «маячки»,
тобто невдачі економічної політики
української влади, незбалансованості
бюджету, експерти розшифровують порізному. Одне з питань — кошти на ведення війни, чи, коректніше, на АТО.
7,7 млрд. гривень на ці цілі, як вирішив попередній уряд Арсенія Яценюка, має дати спецконфіскація. І тут Кабмін бадьорих камікадзе поставив одразу два капкани на нашому шляху до
МВФ: з одного боку, відповідний закон
досі не ухвалено, певні політичні сили
проти — і взагалі не факт, що цей документ пройде Верховну Раду. Але якщо
навіть пройде, то це може спричинити
критику України за порушення базових свобод громадян.
Якщо ж гроші не надійдуть від
спецконфіскації, тоді звідки вони візьмуться? Так запитує Фонд. І чіткої відповіді від українського уряду йому домогтися не вдається.
«Зависає» і приватизація, яка також мала стати відчутним джерелом наповненості державної скарбниці. Після провалу роздержавлення
Одеського припортового заводу чи, як
вважає чинний уряд, невдачі першої
спроби, проблема суттєво загострилася. Втім не ОПЗ єдиним: державна програма приватизації цьогоріч, як ми можемо, бачити тріщить по швах. Причина назагал об’єктивна: у час економіч-

❙ Міжнародний валютний фонд вимагає від України забагато: зрозумілої стратегії від влади
❙ і дотримання власних обіцянок.
ту на нинішній рік: 8,87 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Недобір тут величезний. І якщо гроші
від МВФ йдуть переважно для поповнення резервів НБУ, то він одночасно
є дзвінком для інших інвесторів, які
вагаються, чи вкладати кошти у нашу
державу: США, Японії, Світового банку тощо. Виходить зачароване коло:
без кредиту МВФ нам не дадуть кошти
інші кредитори, а без цих грошей не ба-

У підвішеному стані залишається третій меморандум
між українською владою та МВФ. Який уже кілька місяців
перебуває у статусі «майже підписаного», «практично
узгодженого», «ще трохи — і оприлюдненого».
ної кризи активи дешевшають і ділова
активність знижується, а отже, знайти покупця не так просто. Але тоді виникають питання до авторів Держбюжету-2016, які надто оптимістично
розраховували надходження у нинішньому році.
Наступне питання, не визначальне, але яке також впливає на наповнюваність держбюджету України, —
збільшення акцизу на спиртні напої.
За задумом екс-міністра фінансів Наталії Яресько, що збігався, треба думати, з колегіальною думкою інших
членів Кабміну включно з його очільником, такий далекоглядний фінт мав
вирішити одразу два взаємовиключні
завдання: подолати у країні пияцтво
та наповнити держкошторис. Перше
питання аналітики ще не досліджували, а от у другій частині у Яценюка—
Гройсмана наразі не виходить. Так, виробництво коньяку і бренді в Україні
за рік скоротилося на 42%, лікерів та
інших наливок — на 45,5%, горілки
— на 23,3%. Натомість, на думку гендиректора компанії «Істерн Беверідж
Трейдінг» Ольги Івушкіної, тіньовий
обіг горілки цьогоріч зросте до 60%.
Це значить, що і бюджет залишається без грошей, і горілки, треба думати,
таки не стане менше...
Є питання експертів і до ліберальної
ідеї щодо зниження ставки єдиного соціального внеску. Тому що ідея є, а от
зниження детінізації заробітних плат
ми наразі не бачимо. Саме тому МВФ
натякає, що це було не зовсім правильне рішення. Принаймні у наших умовах.
Не виконується і ще один веселий
прогноз від авторів державного бюдже-

чити Україні кредиту Фонду...

Або урізати, або одне з двох
Окрім планових проблем із держкошторисом — адже експерти ще торік
вказували урядові Арсенія Яценюка,
що його джерела наповнення бюджету,
м’яко кажучи, нереалістичні, але мудрий Арсеній Петрович тільки загадково посміхався в окуляри — Україна
отримала додаткові виклики, які, на
жаль, також помітні у Вашингтоні, де
розташована штаб-квартира МВФ.
Один із таких — ситуація з «Приватбанком». Прохолодні стосунки між
однією з найбільших фінустанов у нашій державі та регулятором можна пояснити як політичним тиском, спричиненим, мовляв, прохолодними стосунками між його власником та командою
діючого Президента, так і системними
проблемами банку. «Вони використовують усі можливі методи, щоб обійти
регулювання. А, як ви знаєте, Національний банк ставить їх у дуже вузькі
межі, щоби вони вирішили ті системні проблеми, які існують у банку. Я не
хочу їх називати, їх достатньо багато»,
— туманно заявив ще у травні нинішнього року міністр фінансів Олександр
Данилюк.
Сказано це було одразу після того,
як Ірландська фондова біржа виключила з біржового реєстру і припинила торги іпотечними облігаціями «Приватбанку» класу «В» і «С». Причину свого
рішення на біржі не пояснили. У банку
подібні заяви назвали тиском на їх фінустанову і порадили НБУ більше прислухатися до порад банкірів із «Привату». «Якщо «Приватбанк» працює з
Нацбанком, то Національному банку

також треба працювати з «Приватбанком», — сказав його голова правління
Олександр Дубілет. За його словами,
недавня заборона НБУ видавати кредити уповільнила економічне зростання
країни. При цьому пан Дубілет зробив
словесний реверанс у бік самого МВФ.
«Цього не сталося б, якби Нацбанк керувався стандартами, що їх встановив
Міжнародний валютний фонд, і враховуючи експертизу аудиторських компаній із країн «великої четвірки», —
заявив він.
Зрештою, ідею націоналізації фінансового гіганта обговорюють з осені
минулого року. Тож iмовірність проблем у «Приваті», за інсайдерськими
джерелами, дуже сильно напружує
наших кредиторів з Міжнародного валютного фонду. Які хотіли би розуміти
чітку стратегію влади, якщо такі проблеми існують, або їх чітке заперечення подібної можливості взагалі.
Не подобається Міжнародному валютному фонду також дефіцит Пенсійного фонду України та запізнілий запуск електронного декларування.
Якщо ж владі не вдасться вийти з
глухого кута своїх попередніх прожектів і вона не знайде нові джерела надходження до бюджету, їй доведеться
показати МВФ шляхи скорочення видатків. Що це буде, на чому заощаджуватиме влада і якою ціною — сьогодні сказати важко. Чи йтиметься про
збільшення пенсійного віку, чи урізання соціальних статей бюджету, чи
про інші драконівські заходи, які, безумовно, спричинять незадоволення у
суспільстві.
Утiм суворі експерти з МВФ багато
разів повторювали: нам, дорогі друзіукраїнці, зовсім байдуже, який у вас
пенсійний вік і скільки ви платите за
комуналку! Для нас існує єдиний критерій — збалансований або незбалансований бюджет. Що є цілком логічним,
адже у нашій державі працює власний Кабінет Міністрів, який отримує
за свої макроекономічні прогнози, вирішення проблем тощо заробітні плати
коштом платників податків. І не справа фінансистів із Вашингтона розраховувати, скільки ми потратимо, а скільки заробимо.
Держкошторис-2016, як бачимо ми
і кредитори з Вашингтона, зроблений
на двійку. А тут вже виникають принаймні два питання: чи має хтось —
принаймні політично — відповісти за
провал співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також традиційне:
що нам треба робити далі? ■

СЕЛЯНИ I КО
Інф. «УМ»
Аграрії вимагають зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та пропонують терміново
розпочати діалог із розробки
проекту бюджету 2017 і внесення поправок до податкового законодавства. У разі,
якщо цього не відбудеться,
аграрії погрожують загальноукраїнським страйком.
Про це йдеться у відкритому листі на ім’я Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України, ухваленому
президією Аграрної партії
України.
У документі наголошується, що вже кілька місяців уряд фактично саботує діяльність спільної робочої групи з урядовців та
представників профільних
аграрних асоціацій та залишається глухим до пропозицій аграріїв.
«Констатуємо, що все залишилося на рівні обіцянок
і декларацій. Ставимо Вас до
відома, що до 1 липня через
ігнорування аграріїв з боку
урядовців не відбулося жодної робочої зустрічі. Тому
ми вже втратили визначений законом час для внесення змін до Податкового кодексу. Подальші зустрічі,
які відбулися 11 та 14 липня, носили неконструктивний характер. Уряд зайняв
позицію повного нівелювання пропозицій сільгоспвиробників. Усе, що пропонували профільні асоціації,
фермерські об’єднання та
експертне середовище щодо

■ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Аграрії вимагають негайної зустрічі з очільником уряду
Гройсманом і погрожують всеукраїнським страйком

Молока прибуло
У першому півріччі нинішнього року промислове тваринництво показало певну позитивну динаміку, заявив директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики Микола Кваша під час відеоконференції
з сільськогосподарськими департаментами обласних
державних адміністрацій.
За даними департаменту:
— обсяг реалізації на забій худоби та птиці склав
103,1% до І півріччя 2015 року;
— обсяг виробництва молока — 102,9%;
— поголів’я свиней — 100,1%.
Окрім того, у сільськогосподарських підприємствах
збільшилися приріст у виробництві худоби у співвідношенні до реалізації на забій. Так, по великій рогатій худобі цей показник збільшився на 2,4 відсотка, по свинях — на 11,3, по птиці — на 0,7 відсотка.
За рахунок сучасних технологій та якісного оновлення стада молочних корів сільськогосподарські підприємства у першому півріччі збільшили продуктивність з однієї корови до 2902 кілограмів. А це — плюс
150 кілограмів до такого ж періоду минулого року.
Активними темпами відбувається заготівля кормів.
Станом на 15 липня вже було заготовлено 560 тисяч
тонн сіна (71 відсоток від потреби) та 1 млн. 635 тисяч
тонн сінажу (102 відсотки від потреби). Продовжуєтьсятакож заготівля раннього силосу та фуражного зерна.

Зібрати хліб, не спалити стерні

❙ Минулої зими аграрії вже вдавалися до страйків, після яких уряд дослухався до їхніх вимог.
❙ Чи вдасться цього разу поновити діалог?
запровадження прозорої та
стимулюючої системи оподаткування агарного сектору, не розглядалося», —
йдеться у листі за підписом
голови Аграрної партії України Віталія Скоцика.
У разі відсутності діалогу та термінових змін до Податкового кодексу аграрії
прогнозують різке зростання цін на продукти харчування, обвал національної
валюти до 40 гривень за до-

У рідні пенати
Держгеокадастр віднині
підпорядкований Міністерству аграрної
політики та продовольства
Раніше діяльність Держгеокадастру спрямовував і координував Кабінет Міністрів
через віце-прем’єр-міністра,
міністра регіонального роз-
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■ НОВИНИ ПЛЮС

Після жнив — на протест

■ ЗЛИТТЯ

Олена ЯРОШЕНКО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛИПНЯ 2016

витку, будівництва та житлово-комунального господарства. На думку ініціаторів реформи, інтеграція Держгеокадастру в Мінагрополітики
дозволить суттєво підсилити
роботу відомства, на якість

лар США, соціальний та
політичний колапс, а також
погрожують Всеукраїнським страйком.
«Аграрії переконані, що
ще є шанс уникнути економічної, соціальної та політичної катастрофи. Вкотре
звертаємося до Вас з пропозицією розпочати реальний,
а не декларативний діалог.
Необхідно врахувати пропозиції аграріїв при розробці
проекту бюджету 2017 року

та терміново внести поправки до податкового законодавства. В разі, якщо наші
вимоги не будуть почутими,
аграрії відновлять масштабні акції протесту одразу після завершення жнив. Аграрії — це ті люди, кому не
байдужа Україна. Ми не будемо спокійно спостерігати,
як знищують нашу Батьківщину. Ми будемо захищати
свої права і свою Україну»,
— сказано у листі. ■

роботи якого досі надходило
чимало нарікань, щоб запустити прозору роботу на ринку землі, та підвищить оперативність прийняття рішень у
сфері державної політики.
Формування земельної політики в одному відомстві допоможе прискорити перебіг земельної реформи та рухатися далі за узгодженою стратегією.
Максим Мартинюк, який
очолював ДГК з 2005 року,
вважає, що такий крок створить потужний ефект синергії для прискорення земельної реформи: «Поєднання
зусиль двох команд — Мінагрополітики та Держгео-

кадастру — підвищить оперативність прийняття рішень».
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) — центральний орган виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної
діяльності та земельних відносин, а також Державного земельного кадастру. Утворений шляхом реорганізації Державного агентства
земельних ресурсів України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2014 року. ■

■ ІНТЕГРАЦІЯ

Про вино — з сусідами
Угорські бізнесмени зацікавились розвитком
виноробства в Україні
Оксана СИДОРЕНКО
Про плани спільно розвивати галузь виноробства під час зустрічі з
міністром агрополітики Тарасом Кутовим заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкен. «Наші експерти
та бізнесмени зацікавлені у розвитку виноробної галузі та сільськогосподарських технологій України. Результати співпраці фермерських господарств наших країн матимуть затребуваність на ринках ЄС», — сказав
він.
Зі свого боку Тарас Кутовий зазначив, що розвиток торговельно-економічних відносин у сфері АПК є взаємовигідним для обох країн. Міністр

звернув увагу угорського посла на
те, що на деякі галузеві держпідприємства, які підлягають приватизації, угорському бізнесу справді варто звернути увагу. «Сьогодні є кілька
державних підприємств, які мають
бути приватизовані. Вони цікаві іноземним інвесторам, а деякі мають великі перспективи для угорських бізнесменів у розвитку виноробної галузі
в Україні», — зазначив Кутовий.
Серед іншого міністр наголосив,
що Україна зацікавлена у підписанні
найближчим часом міжвідомчої угоди щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України у
2016 році. Реалізація цієї програми
сприятиме захисту територій України та ЄС від вірусу. Наразі співпраця

у галузі ветеринарії, розвитку харчової промисловості, біоенергетики —
серед головних напрямів діалогу між
Україною та Угорщиною.
Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, за результатами п’яти
місяців поточного року товарообіг
між Україною та Угорщиною продукції АПК дещо скоротився. Він склав
65,5 млн. дол., що на 4,3 млн. дол.
менше, ніж за аналогічний період минулого року. Експорт становив 13,6
млн. дол., імпорт — 51,9 млн. дол. ■

Перший заступник міністра аграрної політики та
продовольства України Ярослав Краснопольський заявив, що валовий збір зерна цього року має перевищити 60 млн. тонн.
«У поточному році аграрії виростили добрий урожай і вже четвертий рік поспіль валовий збір зерна має
перевищити цей рівень», — зазначив перший заступник міністра.
Аграріїв Одещини привітали з перевищенням показника збору — 3 мільйонів тонн зерна. Для області це один із найвищих рекордів у її історії, якщо брати до уваги культури ранньої групи. Відеоконференція,
на якій оприлюднили оптимістичні цифри, пройшла за
участі відповідальних працівників Мінагрополітики, Національної академії аграрних наук, заступників голів та
керівників структурних підрозділів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, територіальних органів Держпродспоживслужби та Держсільгоспінспекції, керівників регіональних центрів наукового забезпечення АПВ НААН, Аграрного фонду, ДПЗКУ та представників громадських організацій.
Особливу увагу учасників було зосереджено на
підготовці до осінньої посівної кампанії, яка стартувала в Україні 20 липня. Було наголошено на необхідності виконувати заходи з протипожежної безпеки під
час проведення жнив та запобігати випадкам спалювання стерні.

Вберегтися від чуми
Держпродспоживслужба та уряд США співпрацюватимуть у проектах, спрямованих на зменшення загрози від особливо небезпечних хвороб тварин, а також
на підвищення біобезпеки та біологічного захисту в Україні.
У рамках Проекту технічної допомоги «Програма
залучення до спільної біологічної діяльності» уряд США
підтримав модернізацію державних лабораторій ветеринарної медицини в Дніпропетровській, Львівській та
Луганській областях, а фахівці лабораторій пройшли
навчання із сучасних методів діагностики та міжнародних практик із біобезпеки і біологічного захисту. Також
було проведено тренінги для співробітників лабораторій
ветеринарної медицини, спрямовані на діагностику таких захворювань, як африканська чума свиней та лептоспіроз. Це два найрозповсюдженіші захворювання в Україні.
Нагадаємо, що у місті Шостка Сумської області 15 липня зареєстровано загибель трьох голів свиней. Згідно з інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, при дослідженні відібраних проб біоматеріалу встановлено діагноз
— африканська чума свиней (АЧС). Загалом із початку нинішнього року в Україні зареєстровано чотирнадцять випадків АЧС, у тому числі в Полтавській (3 випадки), Одеській (3), Житомирській (1), Кіровоградській (1),
Хмельницькій (1), Миколаївській (1), Сумській (1), Чернівецькій (1), Черкаській (1) та Чернігівській (1) областях. Станом на 18 липня залишилося п’ять неблагополучних пунктів по АЧС у Чернівецькій, Миколаївській,
Чернігівській, Черкаській та Сумській областях.

Півтора мільйона «свіжого» експорту
У новому маркетинговому році, який розпочався з
першого липня, фактичні обсяги експорту складають
1 млн. 443 тисячі тонн зерна. З них: пшениці — 297 тисяч тонн; кукурудзи — 386 тисяч тонн; ячменю — 760
тисяч тонн.
Крім того, на звітну дату з України експортовано ще
й 8,3 тис. тонн борошна пшеничного. Таким чином, загальні обсяги експорту зерна тільки за неповні три тижні сягнули майже 1,5 мільйона тонн, повідомляє пресслужба Мінагрополітики. ■
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Феномен блискавки
Ювілей ученого Саула Фертика нагадав про невикористані
можливості унікального дослідного об’єкта,
здатного в рази посилити військову міць України
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Електромагнітна зброя навіть
сьогодні сприймається багатьма як рідкісне ноу-хау, що
створене завдяки вивченню
механізмів появи на дощовому
небі блискавки. Властивості
цього арсеналу стовідсотково
розраховані саме на сучасний
рівень електроніки. Тому той
факт, що ідея відкриття першої лабораторії з вивчення
«грозової» тематики виникла
у Харкові ще в 30-х роках минулого століття, теж із розряду неймовірних.
Історичний шанс закласти
фундамент майбутнього експериментального майданчика
випав тоді ще зовсім молодому
науковцю Саулу Фертику. Але,
незважаючи на неординарну
місію, він і після смерті залишався у списку «засекречених
фізиків», ім’я яких знало лише
вузьке коло фахівців. Широкий загал про вченого дізнався лише днями — напередодні
115-річчя «підкорювача грози»
в НТУ «Харківський політехнічний інститут» відкрили його
меморіальну дошку. Тоді й стало відомо, що головне дітище
ювіляра — генератор штучних
блискавок — і понині не втратив свого потенціалу. Більше
того, гігантський «інструмент»
дозволяє послідовникам новатора розробляти обладнання і
зброю, що й понині здаються
фантастичними.

«Машина штучних
блискавок»
На базі Харківського «політеху» виникла не одна наукова школа міжнародного рівня. Саме тому цей інститут був
внесений до світового реєстру
унікальних дослідних центрів разом із не надто широким колом представників інших країн. Сталося це насамперед завдяки тому факту, що
на його базі у 1933 році почав
створюватися нинішній науково-дослідний і проектноконструкторський (НДПК)
інститут «Молнія» (науковці
вирішили і в офіційних документах зберегти назву без перекладу), про існування якого вперше стало відомо лише в
90-х роках. До того часу цей гігантський центр із новітніми
експериментальними установками як цивільного, так і військового призначення вдало
«ховався» під «парасолькою»
типового технічного ВНЗ.
Потреба в такому закладі
виникла з суто господарських
міркувань. У 30-х роках у
СРСР почали будувати великі мережі електропередач, але
ці серйозні об’єкти «програвали» війну такому природному
явищу, як блискавка. Аби запобігти аваріям, харків’яни
отримали завдання розробити систему захисту від цього лиха для першої в країні
єдиної енергетичної системи
«Донбасенерго».
Аби провести досліди, потрібні були істотно нові прилади. І оскільки співробітники

❙ Меморіальна дошка, встановлена «підкорювачу грози» Саулу Фетику.

❙ Об’єкти Харківського інституту «Молнія»
❙ й досі вражають своєю унікальністю.
❙ Фото з архіву НДПКІ.
наукового відділу високих напруг і лабораторії перенапруг,
якими керували А. Потужний
і Саул Фертик, ризикнули боротися з грозою безпосередньо на енергетичних об’єктах,
вони створили перевізний генератор імпульсів. На той час
це була найбільша у світі дослідна установка такого класу, що отримала неофіційну
назву «машина штучних блискавок».
Згодом стало зрозуміло, що
феномен усім знайомого природного явища можна розглядати також як електромагнітну зброю і водночас як систему
захисту від пошкоджень арсенальної, авіаційної і космічної
техніки. Так виникла і була успішно реалізована ідея будівництва під містом Балаклея гігантського стаціонарного генератора штучних блискавок.
Наразі це велика експериментальна база з дослідно-випробувальним полігоном, аналоги
якої мають лише кілька країн
світу. В роки незалежності науковий об’єкт був визнаний
національним надбанням України.

Єдиний науковий простір
Харківські фізики в період інтенсивного розвитку
ядерних проектів працювали
в глибокій кооперації, тому в
історію ввійшло чимало цікавих оповідок про їхні спільні і,
без перебільшення, доленосні
відкриття. Скажімо, в 80-х роках лабораторія Саула Фертика отримала фантастичне для
того часу завдання — розробити методи захисту електронно-

го обладнання від ушкоджень
електромагнітним імпульсом,
що виникає при вибуху атомної бомби.
Кілька місяців поспіль
вчені намагалися створити установку, яка б відтворювала
необхідний імпульс для того,
щоб потім винайти своєрідну систему оборони. Довелося
йти тривалим дослідним шляхом, інтуїтивно підбираючи
окремі елементи схем, але досягти необхідного результату
не вдавалося. Замовники відверто нервували, що вказувало на можливе падіння престижу лабораторії.

НДПКІ став єдиним у СРСР
центром із проведення випробувань на здатність об’єктів
промислового і господарського
призначення витримати удари
блискавок. На полігоні також
перевіряли на «грозову» міцність усю космічну, авіаційну
і військову техніку. Скажімо,
унікальну систему управління
хартронівською ракетою SS18, що отримала грізну назву
«Сатана», тестували саме під
Балаклеєю. Причому дозвіл на
її експлуатацію дали з другої
спроби. Подібна історія трапилася і з літаком Ан-158. У ході
випробувань в антену лайнера вдарила штучна блискавка
потужністю 200 кА, зруйнувавши її вщент. Київські авіабудівники виправили помилку, тому наступні удари виявилися «безсилими».
До речі, на полігоні також
випробовували апаратуру вітчизняних лайнерів Ан-170 і
Ан-140. А в 2007 році інститут підписав контракт з американським «Боїнгом» на проведення досліджень у галузі захисту від блискавки авіаконструкцій, що виготовлені з
полімерних композитних матеріалів.
Паралельно з випробуванням техніки на міць у НДПКІ
велися дослідження з примусового ініціювання блискавки
за допомогою активних приймачів. Тобто електронних приладів для відведення розрядів
за рахунок іонізації навколишнього повітряного простору. Взагалі вчені працювали у
три зміни, тому тут було зведено всю необхідну для роботи,
проживання і відпочинку інфраструктуру.

Удар, як у блискавки
Убивчі властивості грози
науковці вже встигли не тіль-

Вірогідність нападу на країну, що оснастила армію
новітньою електромагнітною зброєю, автоматично
знижується в рази.
І тоді один iз колег порадив Саулу Фертику звернутися по допомогу до завідуючого
кафедрою промислової електроніки Віктору Долбні, який
на той час займався питаннями
топологічного синтезу електричних ланцюгів. Той дав згоду. Але для того, щоб отримати вихідні дані для дослідження, потрібно було мати допуск
до секретної розробки. Оформлення перепуски займало цілий місяць. За цей час Долбня підготував чотири варіанти можливих схем генератора
потрібного імпульсу, тому лишилося тільки вставити засекречений числовий код.
Ця та багато інших розробок посприяли тому, що

ки вивчити, а й застосувати на
практиці, створивши не одну
серію так званої електромагнітної зброї. Вона буває двох
типів. Ту, де штучно створено магнітне поле, використовують для надання початкової
швидкості снаряда. А також
арсеналу, призначеного для
паралічу роботи електронного
обладнання, систем зв’язку та
управління. Вже «на підході»
й електромагнітні бомби, здатні виводити з ладу комплексні
інформаційні системи противника. Простіші аналоги мікрохвильових гармат використовуються американцями на
БМП і зараз. Такі установки,
що отримали назву «Шериф»,
здатні направляти у ціль кон-

центровану електромагнітну хвилю у вигляді вузького
променя на досить велику відстань. У людини, яка потрапляє у зону впливу утвореного поля, буквально «закипає»
кров. Але як тільки вона відходить на безпечну відстань,
усі симптоми безслідно зникають. Гармати такого класу стали відмінним засобом стримування супротивника без фізичних травм.
Про свої роботи з військової
тематики в НДПКІ «Молнія»
особливо не розповсюджуються. Але відомо, що в інституті
вже розробили проект закону
про електромагнітну безпеку
України, а заодно зразки обладнання для центрів боротьби з тероризмом. Останні, на
думку фахівців, наразі не мають аналогів у світі.
Ще незадовго до АТО в інституті продемонстрували чиновникам дію розряду штучної блискавки на БТР і обшивку літака, а також підрив у такий же спосіб металевого дроту
і розряд статичного електроструму на зразок системи залпового вогню. Тоді, звичайно, ніхто й гадки не мав, що
вже через кілька років тема
боротьби з тероризмом стане
в Україні найактуальнішою.
З висоти ж теперішніх подій
та мирна демонстрація прикладного потенціалу інституту сприймається як факт згаяних можливостей. Адже вірогідність нападу на країну, що
оснастила армію новітньою
електромагнітною зброєю, автоматично знижується в рази:
наявність арсеналу, для створення якого використано феномен блискавки, зводить
нанівець ефективність застосування техніки, де є електронні системи.
«Мирні» розробки НДПКІ
«Молнія», — не менш актуальні, оскільки природа теперішніх блискавок стала набагато жорсткішою, ніж у часи
Саула Фертика. Тільки на території східної України за останні два десятиліття грозова активність зросла на 30 відсотків. Складна електромагнітна ситуація зберігається і
в інших регіонах країни. Це
пов’язано також із перенасиченістю джерелами індустріальних електромагнітних
перешкод, які, у свою чергу,
створюють несприятливі умови для функціонування електростанцій і подібних об’єктів.
На часі також глибоке вивчення біологічних аспектів електромагнітної сумісності сучасної техніки. Адже, наповнюючи свій життєвий простір
дивовижними ноу-хау, ми не
завжди розуміємо наслідки такого сусідства. Система безпеки сучасного світу — головне
завдання інституту, що вивчає
природні феномени. ■
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Історичне непорозумiння
Сейм Польщі прийняв ухвалу про вшанування жертв геноциду на Волині
Ігор ВІТОВИЧ

Майже одноголосно
Сейм Польщі минулої п’ятниці, 22
липня, прийняв ухвалу про вшанування
пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої у 1939—1945
роках. «За» проголосували 432 депутати
з 442 присутнiх, утрималися — 10, повідомляє сайт Польського радіо. Ухвала
встановлює 11 липня Днем пам’яті про
поляків — жертв геноциду, вчиненого
ОУН-УПА на східних землях Другої Речі
Посполитої. В ухвалі зазначається, що
організований і масовий характер жорстокого злочину на Волині та у Східній Малопольщі мав характер етнічної чистки
та геноциду. У тексті віддано шану громадянам Другої Речі Посполитої, жорстоко вбитим українськими націоналістами. У тексті ухвали висловлена також повага та вдячність воякам Армії крайової,
підрозділам самооборони та селянським
батальйонам, які боролися, захищаючи
поляків, а також тим українцям, котрі
часто, ризикуючи власним життям, рятували польських сусідів.
«Жертви злочину, вчиненого у 1940-х
роках українськими націоналістами, до
цього часу не були гідно вшановані, а масові вбивства не були названі по імені —
згідно з історичною правдою — геноцидом», — мовиться у прийнятій депутатами ухвалі. У документі є фрагмент і про
так звані «акції відплати», які вчиняли поляки. «Нагадуючи про злочини українських націоналістів, не можна замовчувати ані применшувати польські акції
відплати в українських селах, внаслідок
яких також гинули мирні люди», — зазначається у тексті ухвали.
Автори ухвали закликали до гідного поховання та вшанування усіх жертв
злочину. Вони висловили також солідарність з Україною, яка протистоїть
зовнішній агресії. Депутати відхилили
поправки опозиції, якими пропонувалося, зокрема, викреслити з назви ухвали слово «геноцид». Водночас прийнята
поправка, що усунула з тексту документа визначення «братовбивчих боїв». Ці
події переважна частина польських істориків називає геноцидом польського народу, а більшість українських істориків
— обопільним конфліктом або війною.
За підрахунками польських дослідників, під час цієї трагедії загинуло близько 100 тисяч поляків, ще близько 15 тисяч українців загинули у так званих «акціях відплати» Армії крайової. У 2009
році польський Сейм визнав убивства на
Волині трагедією, що мала «характер етнічної чистки» та «ознаки геноциду».

Реакція в Україні
Президент України Петро Порошенко у заяві, опублікованій в інтернеті,
висловив жаль у зв’язку зі змістом прийнятої ухвали у справі волинських трагічних подій. На його думку, рішення
польського Сейму буде тепер використовуватися у політичних спекуляціях.
Порошенко закликав прислухатися до
заповіту Папи Івана Павла ІІ: «Прощаємо і просимо вибачення». «Тільки
спільними кроками ми можемо прийти
до християнського примирення і єднання, — зазначив глава української держави. І додав: «тільки разом ми зможемо
з’ясувати всі факти трагічних сторінок
спільної історії».
Українські історики і політики не
погоджуються з застосуванням формулювання «геноцид» щодо Волинської
трагедії. Українські парламентарії наголошують, що неодноразово зверталися до польського Сейму iз пропозицiєю
про опрацювання спільної декларації у
річницю Волинських подій, але заклики залишилися без відповіді. Ольга Попович iз фонду «Наш вибір» у Варшаві
побоюється, що ухвала Сейму може не-

❙ Голосування у Сеймі Польщі.
гативно вплинути на польсько-українські взаємини. На її думку, вже зараз видно, що питання Волинської трагедії використовують радикальні кола для погіршення контактів Варшави та Києва.
Постанова польського Сейму не сприятиме встановленню партнерських відносин поміж Польщею та Україною, —
вважає київський політолог Володимир
Фесенко. Однак, додає він, слід зробити
все, аби владнати конфлікти. В Україні
спротив викликає використане в постанові слово «геноцид» стосовно волинської різанини. Як підкреслює Володимир
Фесенко, дане рішення може викликати зростання напруги між обома країнами. Однак, на думку експерта, з боку українських політиків радше слід очікувати спроб залагодження ситуації. Як він
пояснює, багато українських політиків
— йдеться як про депутатів Верховної
Ради, так і про Президента Порошенка
— схильні реагувати на це зважено та
дипломатично.
Політолог Євген Магда в інтерв’ю
для телевізійної станції «24» каже, що
це рішення великою мірою є елементом
польської внутрішньої політики. На
його думку, правлячій партії прийняття такої постанови було на руку. Експерт
підкреслює, що реакція Києва має бути
виваженою. Він сказав, що було б недобре, якби вона звелася до перераховування кривд, яких українці зазнали від поляків. А такий рахунок теж може бути
великим. Українські історики можуть
тут згадати про пацифікацію українських сіл перед війною, знищення церков,
вбивства українського цивільного населення польським підпіллям або, врешті,
післявоєнну акцію «Вісла».
Історик та медіаексперт Роман Кабачій у інтерв’ю для Еспресо.TV висловив думку, що така постанова є результатом спроб правлячих кіл отримати
контроль над правим електоратом, але
також це наслідок тиску з боку так званих кресових середовищ. Водночас цитований інтернет-сторінкою Укрінформу публіцист Тарас Возняк звертає увагу
на те, що не слід переоцінювати цієї постанови Сейму. Адже рішення польського парламенту не має міжнародної юридичної сили, а називанню безсумнівного злочину геноцидом не передувало ретельне прокурорське розслідування.
«Ухвала польського Сейму про Волинь — це не історичне рішення, а історичне непорозуміння», — вважає голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. У дописі в інтернеті пан В’ятрович зазначив:
«Політичне рішення про геноцид поляків є висловом жалю не за загиблими
людьми, а за втраченими територіями».
Докладна праця істориків, у тому числі
і з нововідкритими в Україні архівними
матеріалами, з кожним разом лише доводитиме абсурдність цього політичного рішення, зокрема і писання історії в
парламентах загалом».

«Цей документ — не поминальний.
Це — маніфест. Антиукраїнська істерія
в сеймі Польщі в час російської війни
пояснень не має. Злоба. Невігластво.
Вибірковість. Присуд без суду. Монополія на правду. Розмови про діалог без
бажання розмови», — написав на своїй
веб-сторінці дипломат Данило Лубківський. — Але хочеться вірити, що надія є.
Бо в Польщі є багато мудрих людей, які
розуміють всю примітивність цього стану».
«Щойно польський журналіст пожартував у приватній бесіді: «Сьогодні
Сейм зробив усе, щоб у недалекому майбутньому Бундестаг прийняв резолюцію
про геноцид німців 1941—45 років на території Росії, а може, навіть і Польщі»,
— розповів івано-франківський журналіст Олег Ущенко.

Реакція в Польщі
Доктор Лукаш Ясіна з Музею історії
Польщі та публіцист видання «Культура ліберальна» звертає увагу, що навіть якщо ухвала ускладнить історичну дискусію, вона не повинна вплинути
на інші галузі співпраці Києва та Варшави — політичну, військову та економічну: «Переважатиме простий політичний розрахунок: ми, поляки та українці,
сильні тільки тоді, коли разом».
Доктор Бартош Ридлінський з Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві має надію, що дискусія
про Волинську трагедію у Польщі стане також дискусією про її причини. «Я
не виправдовуватиму геноциду на Во-
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лині, але варто відповісти на питання —
чому так сталося і якою була роль передвоєнної політики Польщі», — наголошує він.

На заваді примиренню можуть
стати політичні неандертальці
Того ж дня Сейм Польщі прийняв
присягу в нового голови Інституту національної пам’яті — доктора Ярослава Шарека. Ярослав Шарек є істориком
та журналістом, працює у Бюро громадянської освіти Інституту національної
пам’яті у Кракові. Закінчив історичний
факультет Яґєллонського університету.
Після 13 грудня 1981 року брав участь
у допомозі інтернованим та ув’язненим,
розповсюджував та друкував підпільні
видання. Шарек є автором багатьох публікацій i книг, присвячених сучасній історії Польщі. Ярослава Шарека призначено на посаду голови ІНП строком на
п’ять років згідно з новим законом про
Інститут національної пам’яті Польщі.
Він пообіцяв сумлінно виконувати свої
обов’язки на новій посаді, керуючись
принципами справедливості.
Того ж вечора Ярослав Шарек дав
перше інтерв’ю вже як директор ІНП, у
якому заявив: «Примирення з Україною
є так само можливе, як і з Німеччиною.
Але німці не називають своїх вулиць
іменем Адольфа Гітлера, а українці називають свої головні вулиці іменем Степана Бандери». Тобто особа, яка очолила таку шановну і поважну інституцію,
як Інститут національної пам’яті, поставила на одну дошку поруч Україну і нацистську Німеччину, Степана Бандеру
і Адольфа Гітлера. Дуже шкода, що ця
особа впродовж наступних п’яти років
матиме безпосередній вплив на формування польсько-українських відносин.
Коментуючи ввечері того ж дня на телебаченні прийняття постанови, депутат від правлячої партії «Право і справедливість Войцех Скуркевич і депутат
від опозиційної «Громадянської платформи» Ян Грабєц в один голос жалкували не з приводу того, що рішення парламенту завдасть шкоди українсько-польським відносинам, які так довго і складно вибудовувалися, а з приводу того, що
воно не було прийняте шляхом акламації, тобто без голосування, як одностайна
думка всього складу депутатського корпусу. Ще було б зрозуміло, якби з такого приводу жалкував у сільському шинку якийсь Ясь напідпитку, але це зовсім
не личить відомим депутатам двох провідних польських політичних партій. І в
Сеймі є політичні неандертальці. Депутат від третьої за чисельністю політичної
сили у Сеймі — партії «Кукіз-15» — Гжегож Длугі взагалі увійшов у раж і нагадав: «В Україні Степана Бандеру вшановують як національного героя. Ми хочемо, щоб у Польщі був прийнятий закон,
за яким підтримка бандерівства підлягатиме кримінальному покаранню». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Республіканська партія США офіційно висунула
своїм кандидатом у президенти Дональда Трампа
18—21 липня у Клівленді відбувся з’їзд Республіканської партії США, на якому 70-річного мільярдераексцентрика Дональда Трампа офіційно висунуто кандидатом. Голосування на президентських виборах відбудеться 8 листопада. Дональд Трамп балотуватиметься на посаду президента Сполучених Штатів у парі з
Майком Пенсом. У разі перемоги той стане віце-президентом США. 57-річний Пенс є губернатором штату Індіана і відомий своїми консервативними поглядами. Особливе занепокоєння у політиків і експертів Латвії,
Литви та Естонії викликала його заява про потребу оцінити, чи заслуговують країни Балтії на захист від Росії,
і що він подивиться, як інші члени НАТО виконують свої союзницькі зобов’язання перед США. Претендент від
Демократичної партії Хілларі Клінтон також уже повідомила, що піде на вибори в парі з 58-річним сенатором
від Вірджинії Тімом Кейном, який тепер є членом комісії Сенату з закордонних справ.

Росія дедалі частіше порушує повітряний простір Болгарії
Інтернет-портал «Європейська правда» повідомляє, що Болгарія обурена численними порушеннями свого повітряного простору російськими літаками. Міністр оборони Болгарії Ніколай Ненчев назвав це «провокацією щодо Болгарії та її повітряних сил». Як відзначають у Міноборони Болгарії, російські військові літаки
впродовж місяця чотири рази увійшли «до сектору відповідальності Болгарії з контролю за повітряним простором НАТО». Водночас, за інформацією міністра, російські пасажирські літаки минулого місяця порушили
повітряний простір шість разів.

Брекзит загрожує світовій економіці
Під час зустрічі міністрів фінансів «Великої двадцятки» у неділю обговорювалися економічні наслідки Брекзиту. Міністри констатували, що вихід Британії з ЄС збільшує загрозу для світової економіки. У підсумковій заяві можна прочитати, що референдум у Великій Британії може стати черговим фактором непевності, що стоїть
перед світовою економікою. Британський міністр фінансів погодився із тим, що непевність не зникне до кінця
переговорів Лондона із Брюсселем про вихід зі спільноти. Учасники саміту висловили, однак, надію, що Велика
Британія залишиться близьким партнером Євросоюзу. Також після зустрічі у китайському місті Ченду вони запевнили, що країни G20 добре підготовлені до економічних та фінансових наслідків цього референдуму. Новий
британський прем’єр Тереза Мей заявила, що Британія не залишить ЄС цього року. ■
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РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛИПНЯ 2016

■ КОЛІЗІЇ
Станіслав КАШИРНИЙ,
громадський діяч
Покров Дніпропетровської області

І нашим, і вашим
Безмежно вдячний газеті
«Україна молода» за правдиві
публікації стосовно справді
скандального перейменування нашого міста Орджонікідзе.
І хоч цей процес нині зачепив
майже всю Україну, саме у нас
він виявився доволі повчальним
для всіх.
8 червня 2016 року Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд постановив
задовольнити мою апеляційну скаргу і позов про визнання протиправними дій секретаря Орджонікідзевської міської
ради Анатолія Пастуха з перейменування міста Орджонікідзе на Покров. Образно кажучи,
наперсточника, котрий вдався
до зухвалої фальсифікації, на
основі якої Верховна Рада ухвалила рішення про таке перейменування, зловили за руку.
Втім зловили за руку лише одного з наперсточників. Адже
кульку з іменем мого рідного міста, а відтак і його майбутньою долею, досі переховують
під іншим наперстком, прикритим другою, більш хвацькою, рукою.
Облуда тієї гри в наперстки почалася відразу після прийняття Закону України «Про
засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Тоді Орджонікідзевський
міський голова Іван Цупров
зімітував діяльність так званої
«ініціативної групи» з не передбаченими законом повноваженнями. Ця фіктивна група у фіктивний спосіб здійснила, звісно
ж, фіктивний «збір підписів»
мешканців міста з іменем відомого компартійного функціонера Серго Орджонікідзе проти його перейменування. А народний депутат від 35-го одномандатного виборчого округу,
до якого входить це місто, Андрій Шипко запевнив місцеву
громаду, що доб’ється від Конституційного Суду рішення проти його перейменування. Так
під аплодисменти частини місцевого електорату, обдуреного
антиукраїнською пропагандою,
кульку від першого наперстка
передали до другого. І почалося кружляння.
15.03.2016 кульку вправно
кружляли між наперстками на
засіданні Комітету Верховної
Ради з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування.
Під час того засідання, що розглядало питання про місто Орджонікідзе, пан Шипко заявив,
що має «звернення», в якому
«вісім із половиною тисяч людей з адресами, телефонами,
які вобще не хотіли б перейменування» (тут і далі цитування
за стенограмою засідання цього Комітету, викладеною у вільний доступ; цитати подаються
зі збереженням особливостей
граматики). «Якщо можна відтермінувати, це одне питання.
Якщо не можна відтермінувати, тоді я наполягаю, щоб місто мало назву Покров», — говорив Шипко, кружляючи своїм
наперстком. Тобто, у незрозуміло який спосіб зібрані підписи
за те, що прямо суперечить законодавству України, були використані народним обранцем
як аргумент для «відтерміну-

вання» рішення комітету, а в
разі неможливості такого він
від імені всього 35-го виборчого округу наполіг на єдиній назві, як колись наполягав у тому
ж окрузі на обранні в президенти «єдиного кандидата» (Віктора Януковича, якщо хто забув,
а як наполягав — то тема окремої розмови).
Тож чи давав увесь 35-й округ пану Шипкові повноваження для такого наполягання? Єдиним, що його уповноважувало на таке, з його ж слів,
був лист за підписом секретаря Орджонікідзевської міської ради Анатолія Пастуха від
11.02.2016 на виконання декомунізаційного закону. З приводу цього пан Шипко заявив
на засіданні Комітету: «Назву Покров підтримали і міська влада, і політичні сили, і
громадські організації. На це
є лист». І отут кажемо «стоп!»
і ловимо цього наперсточника
за руку. Не можу ручатися за
«міську владу», але «і політичні сили, і громадські організації» в Орджонікідзе цього точно не підтримували! В природі
не існує не лише документа про
таку підтримку, а й навіть механізму її висловлення, передбаченого українським законодавством. Адже, як 26.02.2016
листом відповів на мій запит
секретар
Орджонікідзевської міської ради, «статуту територіальної громади міста Орджонікідзе не існує. Відтак громадські слухання, якби такі
були проведені, вважалися б
нелегітимними. Тому протоколів, що підтверджують проведення громадських слухань
на виконання Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів...» не існує».

Навіть грішне з праведним
переплутали
А більш ніж за місяць перед
офіційним зізнанням про відсутність громадських слухань
пан Пастух підписав листа до
Українського інституту національної пам’яті, вочевидь за
змістом аналогічного тому, на
який посилався пан Шипко. В
ньому, на вимогу зазначеного
вище закону, викладено пропозицію щодо нової назви міста і, що найцікавіше, запевнено: «Розпорядженням міського
голови були організовані відповідні заходи щодо громадського обговорення». Оцінімо красу гри: громадських слухань не
було, протоколи хоча б якогось
обговорення відсутні, питання
в жодний спосіб не розглядалося на сесії міськради (принаймні це ніяк не відображено в її
офіційних документах), однак
письмове запевнення секретаря
міськради в підтримці місцевих
осередків політичних і громадських об’єднань є. «За підсумками цих заходів» пропонувалося перейменувати місто Орджонікідзе на Покров, оскільки воно перебуває на землях
колишнього запорозького козацтва, а «головною покровителькою і заступницею запорозького козацтва була Покрова Пресвятої Богородиці», —
вів своє наперсточник. Віддамо
належне невігластву місцевого чиновництва, кадровий відбір якого здійснюється далеко
не за показниками освіченості («Покрова» не може бути заступницею, а лише Богородиця
може покрити Своїм Покровом
нас, грішників). Отож переплутали, що називається, грішне

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

Наперсточники
декомунізації
Хто і що стоїть за скандальним перейменуванням міста
Орджонікідзе на Покров?
з праведним. Другий аргумент
склав історичний факт називання наприкінці ХІХ століття марганцевих копалень, що
розташовані поблизу сучасного Орджонікідзе, Покровськими. Хоч і замовчано, що та назва походила від розташованого
поблизу села Покровського; історично пов’язане з Січчю, воно
й донині зберігає своє наймення. Отже, реальне Покровське і жаданий наперсточниками Покров розташовані на відстані до 10 км одне від одного, а
це, на думку секретаря міськради, аж ніяк не суперечить Закону України «Про географічні
назви»... Тож скільки законів
України порушив цей підпис
секретаря міськради, хто порахує?
От на якій підставі народний депутат наполіг на єдиній
і безальтернативній назві! І
що, хіба не було альтернативи?
Була. Про неї мимохіть сказав
голова Комітету Сергій Власенко під час його засідання 15 березня: «Ми рішення по Покрову прийняли ще вчора. Єдиною підставою новою, яка в нас
з’явилася, є ксерокопія листа Дніпропетровської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України», датована 26.08.2015; цей лист висловлював підтримку громадській ініціативі перейменування
міста Орджонікідзе на Великий
Луг. І отут максимальна увага!
Ось якою була ця ініціатива.
Громадська
організація
«Козацький благодійний фонд
«Меморіал кошового отамана І. Д. Сірка», членами якої
є мешканці м. Орджонікідзе,
і зокрема я, ще 18–20 липня
2014 року спільно з Інститутом
історії України НАН України
провели всеукраїнську науко-

ву конференцію «Українське
козацтво і тюркський світ наприкінці ХV — в першій третині ХІХ ст.» У її роботі взяли
участь представники профільних наукових центрів України. Окремо на конференції розглядалася доцільність перейменування Орджонікідзе і вироблення рекомендацій для його
нової назви. Учасники конференції ухвалили резолюцію, в
якій відзначили, що це місто
сформувалося в радянські часи
засобом об’єднання робітничих
селищ, що виникли наприкінці ХІХ ст., — Причепилівка,
Олександрівка, Покровський
рудник, Перевізькі Хутори. Під
час обговорення всі вони були
визнані
непредставницькими для назви сучасного індустріального міста. Окремо розглядався варіант «Покровськ»,
однак його відхилили через те,
що Покровський рудник завдячував своїм ім’ям розташованому поруч с. Покровське (про це
вже йшлося). Крім того, назви
«Покров, Покровське тощо» є
настільки поширеними (принаймні в сучасній Росії понад
120 населених пунктів iз подібними найменуваннями!), що поява ще одного Покрова гарантовано знеособить його. Відтак
було схвалено ініціативу, що
походила від міської громадськості, — рекомендувати перейменування за місцевими топонімами, пов’язаними з історією
запорозького козацтва як однієї
з найбільших прикмет регіону.
І як такий рекомендували «Великий Луг».
Резолюція конференції широко висвітлювалася в місцевих ЗМІ та наукових виданнях,
а також постійно обговорювалася під час зібрань народного
віча «За чесну і прозору владу»

в мiстi Орджонікідзе, про що,
відповідно до чинного законодавства, було поінформовано
місцеву владу. Резолюцію конференції підтримали Інститут
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, історичний факультет Запорізького національного університету,
Запорізьке наукове товариство імені Я. Новицького, Бердянський педагогічний університет, уже згадана Дніпропетровська обласна організація
Національної спілки краєзнавців України і, врешті-решт, Український інститут національної пам’яті. Про це я як голова
громадської організації «Майдан міста Орджонікідзе» листом інформував Голову Верховної Ради Володимира Гройсмана 30.12.2015 р., і це відображено в багатьох офіційних листах
від Українського інституту національної пам’яті. Тож iз чим
пов’язана причина того, що пан
Власенко навів лише звернення
від осередку дніпропетровських
краєзнавців як єдину підставу
хоча б мимохіть згадати «Великий Луг» і промовчав про висновки інших установ, зокрема
Українського інституту національної пам’яті, якому, до речі,
декомунізаційний закон надав
право остаточної експертної
оцінки та рекомендації до розгляду Верховної Ради назв щодо
перейменування? Що це: неналежна підготовка до ведення засідання Комітету чи намагання
догодити пану Шипку, розіграти з ним партію в наперстки?
Чому між першою пропозицією, що проходила довготривале і широке громадське обговорення, отримала фахову оцінку, і другою, що мала сумнівну
першу складову і відсутність ін-

РЕГІОНИ
шої, голова Комітету підтримав
саме другу?
На засіданні комітету все ж
було заслухано експертну оцінку. Її дав фаховий лікар-педіатр, кандидат наук із державного управління Андрій Шипко:
«Я хочу сказати, що місто ніколи там Великого Лугу не було. Я
знімав фільм про Івана Сірка і
вивчав це питання... І Великий
Луг, це відноситься більше до
Запоріжжя туди, а на цих землях ніколи цієї назви цього не
було». Тобто, замість того, щоб
ознайомитися хоча б із висновком декана історичного факультету Запорізького національного університету, доктора історичних наук професора Володимира Мільчева, автора багатьох
праць з історії запорозького козацтва, який рекомендував «Великий Луг» як назву для мiста
Орджонікідзе, комітет задовольнився слуханням про «тудисюди». Отже, хто грає за правилами, той у середовищі наперсточників завжди програє. Гарантовано програє!
Як майстер своєї справи Андрій Шипко насправді може багато речей фахово пояснити.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛИПНЯ 2016
(люди ж дійсно його варті), а в
уявленні, з якого вибудовується його образ. Тоталітарний образ «сил зла», які на нього зазіхають, на «народне щастя», і
«сил добра», що дають їм відсіч
і тим ніби здобувають моральне право вимагати всеохопної,
безконтрольної влади над кожною людиною. І щоб без «гнилої демократії». Тільки вождь!
Злочинний, тому що тоталітарний. Андрій Шипко чимало
зробив для того, щоб пояснити
своєму електорату, що зло — це
Майдан («бандерівці», «фашисти», «русофоби»), а він — його
остання надія (щоб пересвідчитися в цьому — достатньо погортати підшивки місцевих газет перед 2014 роком). Технологія «останньої надії» і сьогодні
спрацьовує дуже гарно — що в
сусідній державі, що в нашій
на сході, що у виборчому окрузі
№ 35. Жодна позитивна новина
у місцевих ЗМІ не обходиться
без згадування його імені: чи то
вставили нові вікна у школі, чи
відремонтували дах у дитсадку,
чи завезли нове обладнання до
лікарні (це також із серії, вказаної вище), а чи безхатній кіт

під егідою
Наприклад, про засади ціноутворення в аптеках при лікарнях
на «його» виборчому окрузі та
й далеко поза ним. Про те, чому
десятки тисяч хворих, котрі лікуються у стаціонарі, а тому не
мають фізичної можливості купувати ліки хоча б за ринковою
ціною за межами лікарні, змушені переплачувати, і добряче переплачувати! Або ж принаймні про те, що він як народний депутат, котрий відзначився помітною законотворчістю
в галузі охорони здоров’я, зробив для демонополізації фармакологічного бізнесу в Україні. Чи про передачу об’єктів
комунальної власності у розпорядження УПЦ Московського
патріархату, як-от Дніпропетровського будинку органної музики. Чи про спробу «раба Божого Андрія» вилучити іконуставротеку (унікальна реліквія
запорозького козацтва) з Нікопольського краєзнавчого музею
й передати її УПЦ МП. Врештірешт, про мотиви, з яких він,
будучи членом фракції Партії
регіонів у Верховній Раді 7-го
скликання, 16.01.2014 голосував за застосування сили проти
Революції гідності. Чи він сподівається, що від цих незручних
запитань його заховає Покрова Пресвятої Богородиці, зглянувшись на перейменоване на
її честь мiсто Орджонікідзе? Не
треба бути видатним аналітиком, щоб розуміти, що стоїть за
принципом, який він заявив на
комітеті: якщо можна — «відтермінувати» ліквідацію радянської назви, якщо ж не можна — замінити її на «православну» і ні на яку іншу. Або СРСР,
або «русскій мір» — і крапка!

А що ж електорат?
А тепер — найголовніше:
електорат, тобто люди. Андрій
Шипко говорив щиру правду
про те, що значна частина мешканців Орджонікідзе налаштована проти його перейменування, бо саме з колишнім СРСР
вона пов’язує своє уявлення про «краще життя», і тому
шанує Серго Орджонікідзе. Та
біда не тільки в тім, що це «краще життя» все ніяк не настає

нарешті закінчив свою гігієнічну вправу — все лише завдяки
Шипкові! Невипадково, що й
збір підписів проти перейменування Орджонікідзе проходив
як частина виборчої кампанії
Шипка у 2015 році, а її кульмінацією стало урочисте вручення майбутньому народному обранцеві грубезного стосу паперів iз підписами. Ними потім
буде цей народний обранець велично розмахувати у Верховній Раді, мов гетьманською булавою.
Отже, одного наперсточника
зловили за руку. Тепер, на підставі зазначеної постанови суду,
я можу аргументовано стверджувати: Анатолій Пастух, секретар міськради, тепер уже Покровської, є «суб’єктом владних
повноважень», який вчинив
«протиправні дії щодо направлення листа-пропозиції щодо
перейменування Орджонікідзе
на назву Покров» (цитую постанову зазначеного суду). Тобто
— вдався до навмисної фальсифікації, на основі якої Верховна Рада ухвалила своє рішення. І, що найприкріше, ініціатива про перейменування міста на Великий Луг, пройшовши
належне громадське обговорення, наукову експертизу і знайшовши офіційну підтримку в
Українському інституті національної пам’яті, була в неаргументований спосіб відхилена
законодавчим органом нашої
держави. Причому з нехтуванням елементарними процедурами, прикметних для дійсно демократичної країни, під «беквокал» народного депутата про
«туди-сюди».
Отже, хто в цій країні господар: наперсточники, з їхніми підкилимними кружляннями перетворених на кульки державних справ, або громадяни,
які прагнуть прозорості ухвалення владних рішень, тобто
реальної демократії? Особисто
я дам собі відповідь на це запитання лише після того, як побачу: чи залишиться місто Покров
під «покровом» Андрія Шипка, а чи стане воно таким, яким
прагнемо бачити його ми, мешканці цього міста. ■
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■ СТОЛИЦЯ

Паркан замість парку
Київські забудовники збираються знищити чергову зелену зону
Катерина ЛАЗАНЮК

Кількість зелених насаджень
у столиці щороку зменшується на 8 %. На місці парків та
скверів виростають нові багатоповерхівки.

Історія одного злочину
Цього разу під прицілом —
парк «Інтернаціональний»,
який розташований у Святошинському районі столиці. Історія цієї забудови типова і не
позбавлена своєрідної корупційної логіки.
У 2005 році, ще за Омельченка, така собі фірма ТОВ
«БК Травертин», власником
якої є Максим Федорович Наливайко (і фірма, і прізвище
більше ніде не фігурують), взяла в оренду в міста на 15 років
ділянку, яка належала до прибудинкової території будинку по вул. Якуба Коласа, 6-д.
Місцевим мешканцям надали
план, згідно з яким, замість
чималого шматка парку має
з’явитися багатоквартирний
будинок із підземним паркінгом та вбудованими і прибудованими нежитловими приміщеннями.
Після офіційних звернень місцевих депутатів і активістів Київрада переглянула
своє рішення. У 2011-му Господарський суд Києва розірвав
договір оренди земельної ділянки, а у 2013-му той же суд
реєстрацію договору оренди
поновив. Водночас Окружний
адміністративний суд Києва
скасував рішення Київради
про відміну договору оренди.
За відповідями Департаменту містобудування і архітектури при КМДА, проект
будівництва такого будинку
на засіданні секції архітектурно-містобудівної ради не
розглядався, крім того, станом на лютий 2016-го Департамент міського благоустрою
та збереження природного середовища при КМДА не видавав контрольну картку «на
тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у
зв’язку з будівництвом за вказаною адресою».
Попри констатацію усіх
цих процесуальних порушень
жоден офіційний орган не
взяв на себе відповідальність
заборонити незаконне будівництво, посилаючись на те,
що досі не створено орган державного архітектурно-будівельного контролю як підрозділу КМДА, який, згідно з новим законом про децентралізацію, має займатися цим
питанням.
Поки одна інстанція перекидала відповідальність на
другу, як у дитячій грі в «гарячу картоплю», одного прекрасного ранку мешканці мікрорайону прокинулися і побачили, що близько трьохсот паркових дерев пронумеровані
білою фарбою (таким чином
зазвичай нумерують сухостій,
який підлягає вирубці). До
слова, холоднокровно зрізати збираються цілком здорові
дерева — це переважно дуби і
клени, яким уже кілька десятиліть. Виникає цілком логічне питання — навіщо потрі-

❙ Центральна алея парку «Інтернаціональний».
❙ Фото з сайта uk.wikipedia.org.
бен цілий ланцюг організацій,
які видають відписки, визнають себе некомпетентними і
не можуть прийняти рішення
у, здавалось би, однозначній
справі?

Кому закон не писаний
Забудовника вочевидь мало
хвилює те, що 7 липня КМДА
ухвалила рішення «Про введення мораторію на вирубку
зелених насаджень у межах
природно-заповідного фонду міста Києва». Таким чином місцева влада відреагувала на електронну петицію від
киян, що набрала 10382 голосів. Ніхто не відміняв і Закону
«Про мораторій на видалення
зелених насаджень на окремих
об’єктах благоустрою зеленого
господарства м. Києва», який
діє до кінця 2016 року. Байдужість до цих заборон пояснюється просто. На всіх запропонованих планах забудови парк не позначений, є лише
кілька дерев.
Немає парку на папері —
немає проблем. Тож забудовник почав активні дії — нагнав техніки і почав зрізати
металеві гаражі, щоб розчистити під’їзд до ділянки. Але
завершити почату справу не
дали місцеві, вийшли і буквально з боєм відстояли власність.
«Нас почали звинувачувати, що, мовляв, нам ці гаражі
потрібні. Але не в цьому справа. Ми чудово розуміємо, що
це вони так підбираються до
парку. Ми викликали поліцію,
але вона не може нічого зробити. У них є документи і дозволи. Тож поліція стає на їхній
бік», — розповідають активісти.
За словами депутата районної ради Олени Дзюбенко,
яка давно займається питанням незаконних новобудов у
районі, такі «травертини» працюють за добре налагодженим
механізмом: «Вони наймають
«тітушок», розчищають територію, ставлять паркан, а
потім уже майже неможливо
щось зробити. Тож наше головне завдання — не допустити,
щоб тут поставили паркан», —
стверджує жінка.

Наразі люди оголосили
безтермінову акцію протесту. Вони створили щось на
кшталт наметового містечка
у парку, чатують там цілодобово й у разі крайньої потреби готові прив’язувати себе до
дерев. Також збираються підписи для чергового звернення
до КМДА.

Рубати не можна… поки
Примітно, що ситуація з
вирубкою зелених зон катастрофічна не лише в Києві,
а й по всій Україні. У травні цього року Кабмін заборонив вирубку лісів, але лише
ТИМЧАСОВО. Як заявив
міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак, санітарно-оздоровчі заходи (рубки) у лісах мають припинитися до перегляду Мінприроди,
Мінагрополітики, Держлісагенством нормативно-правових актів, які регулюють порядок та правила їх здійснення.
У квітні 2016 року на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України також зареєстрували
петицію щодо повної (а не часткової та тимчасової із безліччю лазівок) заборони вирубки
лісів, парків та лісосмуг на законодавчому рівні. Активісти запропонували заборонити
промислову вирубку до 2020
року повністю, а санітарну вирубку (яка нерідко призводить
до загибелі насаджень і є зручним інструментом у руках зловмисників) контролювати спеціальною комісією, що обиратиметься для кожного випадку з фахівців різних лісгоспів.
Доля петиції сумна — в установлений термін вона не набрала необхідної кількості голосів.
Дивує не те, що петиція
не пройшла, а те, що набрала
лише мізерних 105 підписів
із 25 тисяч необхідних. Це
чергове свідчення нашої байдужості і життя в стилі «моя
хата скраю». Небайдуже стане лише тоді, коли бензопилки запрацюють під нашими
вікнами, а від живої зелені лишиться лише мертвий зелений
паркан. ■
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■ ФОТОСВІТ

Рани душі
та тіла
Виставка
американського
фотожурналіста Йосифа
Сивенького про захисників
України
Олена КАПНІК
На лікарняному ліжку сидить чоловік,
тіло якого від шиї до ніг перев’язане бинтами. Поруч із ним — жінка, що трепетно витирає чоло своєму чоловіку. На жаль, це не
сцена з воєнної стрічки про Другу світову
війну, це фото з життя українського військового Сергія Масана. Десантник під час одного з обстрілів «града» отримав 70% опіків
усього тіла, i тепер на кілька місяців він став
героєм того воєнного фільму, які так любив
y дитинстві.
Миколаївський військовий став одним із героїв десятків світлин фотовиставки «Рани». Документальний проект американського фотографа українського походження Йосипа Сивенького показав десятки українських солдатів, які отримали
поранення під час подій Євромайдану та y
зоні АТО. Жодна з фотографій не є постановочною i демонструє фрагмент лікарняного життя бійців. Хтось на фото страждає
від нестерпного болю, хтось не може ходити, а хтось втратив руку чи ногу. Є й такі,
що страждають на посттравматичний стресовий розлад чи стали залежними від знеболювальних препаратів, але усіх їх об’єднує
завдання адаптуватися до нового життя після поранення.
Проект «Рани» має на меті показати українських солдатів, часто зовсім молодих,
яких було тяжко поранено і покалічено,
коли вони захищали свою країну, домівки
і родини. Рішення зробити проект визріло
y фотографа ще під час столичного Майдану. Так, першим учасником став юрист Артем Заболотний, y якого влучив снайпер,
коли чоловік стояв на містку біля Жовтневого палацу. З цього все i почалося, але згодом було багато місяців роботи у шпиталях
та реабілітаційних центрах, згадує автор.
«Я спілкуюся з військовими, з їхніми родинами. Фотографую тих, хто йде на контакт, хто довіряє мені. Це найважливіше.
Ми сприймаємо одне одного як співрозмовника, і кожен з нас розуміє, чому я це роблю. Насправді не так важко психологічно й
емоційно зробити фотографії, як потім переглядати їх на комп’ютері, обирати з них для
загального представлення. Чоловіки, з якими я провів час, фотографуючи їх, пройшли
через страшні випробування. Я дуже поважаю їх, захоплююся їхніми величезними
жертвами у служінні на захисті своєї країни, своїй громаді, своєму дому», — каже фотограф.
Своїми роботами Йосип Сивенький
прагне звернути увагу громадськості на
потрібну для всіх постраждалих довгострокову програму медичного обслуговування,
пенсійне забезпечення, курси фізичної терапії, лікування посттравматичного синдрому, перепідготовку та майбутню зайнятість.
Попри те, що виставка відбулася вже y кількох містах України, a після Києва продовжить подорожувати далі, проект триває і
Йосиф далі фотографує адаптацію бійців до
звичайного життя.
У Національному музеї імені Тараса
Шевченка у Києві сьогодні останній день
роботи виставки. Вхід вільний.
Йосип Сивенький спеціалізується на репортажній, портретній та новинній фотографії. Його роботи були представлені у різних
музеях та галереях Швейцарії, Франції та
США. Фотограф працював як фотокореспондент у країнах Східної Європи і Центральної Азії, в Африці, на Близькому Сході та в
Північній Америці для The New York Times,
Forbes, Bloomberg Businessweek, Conde Nast
Portfolio, Newsweek, The New Yorker, Time
тощо. ■

Сергій ТРИМБАЧ,
спеціально для «України молодої»

В Одесі завершив роботу міжнародний кінофестиваль. Головну нагороду присуджували глядачі — шляхом
голосування опісля кожного сеансу.
Месидж зрозумілий: діагностуються
масові уподобання. Відтак Гран-прі 7го ОМКФ присуджено британській
режисерці Чаніі Баттон за фільм «Хто
палає, палає, палає...». «У цей фільм
вкладено небагато грошей, — сказав,
отримуючи нагороду, продюсер картини Деніел-Конрад Купер,— але багато
нашої любові. Для нас це неймовірно
важлива нагорода. Саме глядачі, які
ризикують і йдуть на фільми без величезної промо-кампанії, надихають нас
на створення нових картин». Констатація украй важлива для українських
продюсерів — глядацьку любов завойовують не грошима, не постановочним шиком, а фантазією, вигадкою,
мистецькою сміливістю. І любов’ю,
звичайно,— до людей, до цього часом
такого жорстокого, а все ж прекрасного світу.

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Концепти правди і любові
Переможців відзначили «Золотим Дюком»

Фінансові скрути і перемога
Не набагато відстав у глядацькому
голосуванні фільм «Гніздо горлиці» нашого Тараса Ткаченка, який визнаний
— рішенням уже професійного журі —
переможцем національного конкурсу
повнометражних стрічок. Статуетку
«Золотий Дюк» і грошовий приз у розмірі 50 000 гривень режисер урочисто
передав актрисі Риммі Зюбіній, зазначивши, що цей приз — її заслуга. «Цей
фільм змінив моє життя. Я поїхала до
Вижниці однією людиною, а повернулася зовсім іншою. Хочу побажати всім, хто створює кіно, відчувати те
саме», — сказала актриса.
У Вижниці, на Буковині, а ще в Генуї, себто в Італії, і відбувалися зйомки фільму. Три роки життя, карколомних часом випробувань (фінансові
скрути унаслідок падіння курсу гривні та кризи в країні, смерть виконавця головної чоловічої ролі Віталія Лінецького...) — а все ж група встояла. І
перемогла. Тепер украй важливо, аби
картина мала достойний її мистецького і просто людського виміру прокат.
Те саме хочеться сказати і про іншу
українську стрічку — «Моя бабуся
Фані Каплан» Олени Дем’яненко, яка
сягнула високого професійного рівня і
здатна зацікавити практично всі прошарки глядацької аудиторії — від інтелектуалів, яким запропоновано цікавий концептуальний вимір історії,
до простих собі любителів мелодраматичних сюжетів, де сім пудів любовних
пристрастей. Один пуд узяв на себе виконавець ролі Дмитра Ульянова Мирослав Слабошпицький, який визнаний
кращим актором у національному конкурсі. Попри те, що відомий режисер,
як відомо, не є професійним артистом.
Люблять призи пана Мирослава (його
«Плем’я», як відомо, отримало заледве не півсотні міжнародних фестивальних нагород) — от що є то є.
Кращим фільмом кінофестивалю,
за версією журі, стала румунська картина «Незаконні» режисера Адріана
Сітару. Типовий, можна сказати, представник румунської «нової хвилі»,
мода на неї все ще не відійшла. Загострена соціальна колізія, протистояння батька і дітей, які (двійнята) не вигадали нічого кращого, як зачати дитинку. Аборт — це ми теж зустрічали
у румунській «хвильовій» парадигмі,
де суспільство незмінно засуджується
за цинізм й ігнорування прав особистості. Герої фільму Сітару усе ж знаходять необхідний компроміс, дитина має народитися... «Робота над цим
фільмом зайняла 3 роки, — сказала
виконавиця головної ролі Аліна Григоре.— Це почалося як експеримент,
ми досліджували концепти правди й
істини. Режисер дав нам повну свободу. Ми не очікували на цю нагороду,
але шалено щасливі».

Прелюдії кінематографічних доль
Журі відзначило і один із найпомітніших фільмів фестивальної про-

❙ «Золотого Дюка» за фільм «Гніздо горлиці» вручили Риммі Зюбіній.
❙ Фото з сайта oiff.com.ua.
грами «Вітання з Фукусіми» німкені
Доріс Деррі. Розалі Томасс і Каорі Момої визнані кращими акторами. «Манера гри цих двох актрис дуже відрізнялася, але на своєму контрасті вони
прекрасно доповнювали одна одну»,—
сказала член журі, продюсер Ребекка О’Браєн. Справді так. Історія про
те, як, переживши катастрофу в особистому житті, молода німкеня з відчаю їде на край світу, в Японію, у Фукусіму, що зазнала спустошення від
природного катаклізму, доповненого смертоносними викидами атомної
електростанції. У підсумку вона допомагає немолодій японці, що втратила
все, повернути собі ґрунт під ногами,
а власне — сенс життя. Напрочуд зворушлива і багата на прояви людського
кінострічка.
До речі, одним із завдань Одеського
фестивалю є встановлення комунікації між кіноіндустріями різних країн.
Головним чином ідеться про українських продюсерів, яким конче потрібні
кошти та інші ресурси іноземних кінокомпаній. Тож не дивно було побачити, як продюсери «Гнізда горлиці»
Андрій Суярко і Володимир Філіпов
розвивають досвід співробітництва з
італійськими колегами у новому проекті «100 прелюдій», до якого запрошено режисерку Олександру Пешетту.
Історія про українську віолончелістку
Мару, що приїздить до матері в Італію,
аби продовжити навчання в консерваторії... Презентація проекту відбулася в рамках роботи кіноіндустріальної
секції.
У тій самій секції відбувся не тільки продюсерський Пітчинг, а й презентація проектів Work in Progress (себто
фільми уже на фінальній стадії виробництва). Цього разу кращим конкурсним проектом стала робота режисера Аліси Коваленко і продюсерів
Стефана Сіохіна і Максима Васяновича «Домашні ігри». Героїня майбутньої стрічки — дівчина з околиць
Києва, що зростає у злиднях. Футбол
зненацька постає для неї як шанс потрапити у соціальний ліфт, що може доправити її нагору...
Загалом секція працювала доволі продуктивно й цікаво. Скажімо,
великий інтерес викликав семінар
«Аудіовізуальні індустрії країн Східноєвропейського партнерства: можливості розвитку». Представники кількох національних індустрій обговорили можливі шляхи розвитку і парт-

нерства. Було запропоновано створити
інституцію, яка б могла сприяти (організаційно та фінансово) фільмовиробництву у наших країнах. «Так, це
важливо, — прокоментував ідею голова Держкіно України Пилип Іллєнко.— Одначе найважливіше постійно
зустрічатися у подібному форматі задля створення режиму постійного співробітництва...».
А програмний директор Мінського
міжнародного кінофестивалю «Лістапад» Ігор Сукманов позаздрив колегам:
отже, до прикладу, в Україні є Держкіно, є інституція, де акумулюється креативна енергія виробництва фільмів.
У Білорусі є лише невеликий підрозділ
міністерства культури, і, відповідно,
стан державної підтримки кіно просто
плачевний... Це прозвучало як застереження деяким нашим «реформаторам», які пропонують ліквідувати кіновідомство і «злити» його у Мінкультури. Уже проходили — після подібної
ліквідації 1992 року український кінематограф надовго втрапив у страшну кризу, у безвихідь.
Ні, хочеться вірити, що наступати на ті самі граблі ми не будемо. Національний конкурс короткометражних фільмів явив нам ціле гроно імен, за якими майбутнє нашого
кіно. «Золотий Дюк» розділили між
собою дві картини: «У Манчестері
йшов дощ» режисерів Валерії Кальченко і Антоніо Лукича і «Цвях» Філіпа Сотниченка. Цілком справедливо,
мені видається. Спеціальні дипломи
журі Національної конкурсної програми отримали роботи «Панорама» Юрія
Шилова і «Дідочок» досвідченого Володимира Тихого. А приз журі міжнародної кінопреси (ФІПРЕССІ) дістався
картині «Дім» Ірини Цілик.
На мою суб’єктивну думку, кращим серед короткометражок був фільм
Станіслава Битюцького «24». 38-хвилинна стрічка практично вся утоплена в нічні сутінки. До того ж обрано оптику, яка створює ефект сновидіння.
Двоє молодих людей, він і вона, народжені 1991-го, на сході України. Тепер вони в Києві, нічна розмова про
речі глибинні, багатошарові...
От вам! Нове покоління народжується на наших очах, воно у пошуках інструментів самоосмислення, самоусвідомлення. Фестивалі для
того й вигадані, аби відкривати нові
таланти, давати їм вихід у великий
світ кіно... ■
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■ НОМІНАНТ

Апґрейд критики:
інтелектуальна рефлексія
Костянтин РОДИК

На початку 1980-х Микола Рябчук мав статус кращого з наймолодших творців оповідань.
Щоправда, це усвідомлювали хіба знавці самвидаву, бо державний на тоді книгодрук
іґнорував цього «політично неблагонадійного» літератора. Тридцятилітній письменник
робить нетипово мужній для богемного середовища крок — перестає писати прозу.
У щойно виданій книжці літературних есеїв «Каміння й Сізіф» (Х.: Акта)
М. Рябчук так пояснює ту різку зміну
фаху: «Втратив натхнення, себто моцартіянську зухвалість». Звучить привабливо-самокритично, але, здається, то
не вся правда. У попередній своїй книжці (Від «хаосу» до «стабільності»: хроніка
авторитарної консолідації. — К.: К.І.С.,
2012) він зазначає: «Я люблю помічати
в конкретних подіях ширші тенденції і,
навпаки, простежувати, як загальні теорії та концепти відбиваються в діях конкретних акторів та інституцій... представляти складне й абстрактне через
просте й конкретне». Такі уподобання
важко реалізувати у фікшн-середовищі;
аналітичну ретельність, до якої тяжів,
найкраще плекати на політологічному
полі — проте в застійні часи такої змоги
не було зовсім. Компромісом стала літературна критика.
Микола Рябчук переїздить зі Львова
до Києва, влаштовується звичайним редактором до журналу «Всесвіт» і за
пару років стає там другою людиною. В
інтерв’ю І. Славінській згадує тодішні
здобутки, до яких був причетний у першу
чергу: «З’явились у «Всесвіті» блискучі
статті й переклади Максима Стріхи,
Оксани Пахльовської, Оксани Забужко,
Володимира Діброви, Соломії Павличко...
Став поступово проштовхувати й проскрибованих авторів — Євгена Сверстюка,
Вадима Скуратівського... Ми справді руха-

лися далеко попереду перебудовного паровоза, друкуючи вперше в Союзі «Колгосп
тварин» Орвелла, «Громадянський непослух» Торо, «Поневолений розум» Мілоша
чи «Малий апокаліпсис» Конвіцького»
(Історії талановитих людей. Книга друга.
— К.: Брайт Стар Паблішинґ, 2015).
Не все було у «Всесвіті» гладко — та й
не могло бути, з огляду на вершинні часи
застою. З іншого спогаду дізнаємося і про
такий епізод: «Головний редактор журналу «Всесвіт» Віталій Коротич викреслив
зі статті згадку про Зерова як перекладача античних поетів, і я простодушно запротестував: — Але ж Зеров не заборонений! — Коротич, як завше лагідно
посміхаючись, майже з батьківською
теплотою напоумив мене: — Миколо
Юрійовичу! Ну, що ми будемо через якогось там Зерова сваритися з ЦК партії!»
(«Каміння й Сізіф»)
На такій гойдалці міг утриматися або
пристосуванець, або тверезий аналітик,
здатний спрогнозувати складний алгоритм уникнення «дезертирства у панівну
культуру» (там само). Ба більше: Микола
Рябчук був тоді тим, кого тепер звуть
політтехнологом. Ось, наприклад, який
зухвалий сценарій планував він здійснити задля просування Юрія Андруховича,
що приніс перші прозові рукописи: «1985
року Микола Рябчук був заступником головного редактора «Всесвіту», і в нього у
зв’язку із цим виникла авантюрна ідея.
Каже: «Давай позмінюємо імена тих сол-

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КОРОТКІ СПИСКИ
Далі публікуємо результати експертного оцінювання піврічного видавничого репертуару — списки Лідерів літа за версією Всеукраїнського рейтинґу «Книжка
року’2016». Оскільки остаточні місця визначаться по розгляді усього річного асортименту в грудні, нині подаємо по сім найцікавіших книжок у кожній підномінації
без визначення місця — за абеткою.

■ Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»
Художня класика
Семюел БЕККЕТ. Уот. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 296 с.(п)
Беладонна. Любовний роман 20-х років; Постріл на сходах. Детектив 20-х років. — К.: Темпора, 808+528 с.(п)
Ольга КОБИЛЯНСЬКА. Зібрання творів у 10 томах. Том 3. — Чернівці: Букрек, 816 с.(с)
Невідоме розстріляне відродження. Антологія. Укладач Юрій Винничук. — Х.: Фоліо, 768 с.(п)
Самурайські пісні. — К.: Дух і Літера, 272 с.(с)
Григорій СКОВОРОДА. Повна академічна збірка творів. — Х.: Видавець Савчук О.О., 1400 с.(п)
Вільям ШЕКСПІР. Ромео і Джульєтта. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 208 с.(с)

Життєписи
Роман ГОРАК. Василь Стефаник. Книга 2. — Л.: Апріорі, 692 с.(п)
Роман ГОРАК. Кинути каменем: есеї про Ірину Вільде. — Л.: Апріорі, 540 с.(п)
Світлана КИРИЧЕНКО. Птах піднебесний. Спогади про Василя Стуса. — К.: Смолоскип, 160 с.(п)
Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО. Михайло Грушевський у Москві: авторська енциклопедія-хроноскоп. — К.: Либідь, 568 с.(п)
Ольга ПУНІНА. Самітній геній: Олесь Ульяненко. Сер. «Життя і слово». — К.: Академвидав, 288 с.(п)
Валерій ШЕВЧУК. На березі часу. Ті, котрі поруч: спогади про сучасників. — К.: Либідь, 576 с.(п)
Олександер ШУГАЙ. Цвіт вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика. — К.: Ярославів Вал, 608 с.(п)

Літературознавство / критика
Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття. — К.: Смолоскип, 904 с.(п)
Іван ДЗЮБА. У літературі й навколо. — К.: Либідь, 424 с.(п)
Костянтин РОДИК. Актуальна література: пунктир-ециклопедія. Книга перша. — К.: Радуга, 255 с.(п)
Микола РЯБЧУК. Каміння й Сізіф. — Х.: Акта, 354 с.(п)
Тетяна ТЕРЕН. RECвізити. Антологія письменницьких голосів. У двох книгах. — Л.: Видавництво Старого Лева, 280+264 с.(п)
Українська літературна критика ХХ століття. Том 1. — К.: Інститут літератури НАНУ; Наукова думка, 718 с.(п)
Шевченківська енциклопедія. В 6 томах. Том 5, 6. — К.: Інститут літератури НАНУ, 1040+1120 с.(п)

датів, зробимо тих узбеків якимись неграми й вигадаємо американського письменника, який ніби про армію США написав
ці штуки», — згадує Ю. Андрухович в
інтерв’ю І. Славінській (Історії талановитих людей. — К.: Брайт Стар Паблішинґ,
2014).
Ту PR-містифікацію не здійснили (і згадані армійські оповідання Ю. Андруховича
вийшли тільки через чотири роки в харківському журналі «Прапор»). Але на всьому цьому й подальшому шляху нинішньої
зірки українського письменства Рябчук
зробив усе, аби вберегти його від «розтління таланту й корумпування особистости, що є характерною рисою всякого тоталітаризму» («Каміння й Сізіф»).
Можна сказати, що Андрухович, яким ми
його знаємо нині, — результат добре прорахованої промоції Рябчука. Сучасні мемуари ще не дають знати, як саме це відбулося,
але у самого «станіславського патріарха»
знаходимо глуху, а проте однозначну згадку: «Микола Рябчук став для мене моїм
другим життям» (Юрій Андрухович.
Таємниця. — Х.: Фоліо, 2007).
Робота журнальним редактором (у
«Всесвіті» та «Критиці») була культтреґерством, здійсненням неможливого у
межах можливого. Літературна критика,
що датується тими ж роками, — розширенням світоглядних меж можливого. На цьому терені М. Рябчук швидко зажив слави,
що не дивно — такої критики у нас просто
не було. І хоч зібрані у книжці «Каміння й
Сізіф» есеї мають двадцятирічну витримку, вони геть не застаріли з тої сумної причини, що критика цього рівня донині в
Україні є явищем радше унікальним.
Рябчукова критика — це критика світової традиції з усіма дослідницькими
апґрейдами кінця ХХ століття. Українці
не чужі цій парадиґмі — так працювали і працюють літературні аналітики
діаспори: Юрій Шерех, Юрій Луцький,
Марко Павлишин, Григорій Грабович,
Леонід Плющ — зразки їхньої роботи прийшли до нас давно. Водночас зі статтями
М. Рябчука, котрий, наприклад, вважає,
що праці Луцького, «належать не тільки й, може, навіть не стільки до царини
літературознавства, скільки до історії й
політології».
Йдеться про те, що сучасне західне літературознавство цікавить не так «поетика жанрів та стилів» (у що досі бавляться
їхні українські колеги, з наймолодшими
включно), а віддзеркалення в письменстві
самої екзистенції в усіх її щоденних психо-соціальних проявах. Цей тип критики, репрезентований книжкою «Каміння
й Сізіф», можна назвати філософською,
і в сучасному українському репертуарі
вона представлена одиничними творами
— з останніх пригадуються збірка Оксани
Забужко «З мапи книг і людей» (Чернівці:
Meridian Czernowitz, 2012), минулорічний лавреат «Книжки року» серед гуманітаристики Володимир Єрмоленко
(Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури. — Л.: Видавництво Старого Лева,
2015) та нинішній «лідер літа» — ще один
професійний філософ Вахтанґ Кебуладзе
(Чарунки долі. — Л.: Видавництво Старого
Лева, 2016).
Отже, ідеться про критику як систем-

ну інтелектуальну практику, що здатна
бути, за означенням О. Забужко, «протиотрутою на всяку совдепщину... клінічну духовну вбогість... у країні, що заледве
виповзла півживою з-під уламків імперії,
у якій досі сильний масовий паралізуючий
страх перед тим, щоби впритул глянути
в очі своєму минулому в повному обсязі —
як перед поглядом василіска». Інший філософський критик значить: «У суспільстві знаків, масок, інтриг і натяків ніщо
так не оздоровлює, як речі, сказані прямо»
(В. Єрмоленко). Ще й зараз ці характеристики окреслюють радше дорожню карту
на завтра, аніж нинішній стан вітчизняної критики. А Микола Рябчук цілком відповідав їм іще двадцять років тому.
«Каміння й Сізіф» — це ущільнена панорамна багатосуб’єктність і багатосмислевість бачення, «гібридний жанр
філософської прози та есеїстики». Не «характеристики» об’єктів рецензування, а
діалог, навіть самоаналіз; вимірювання
власної місткості якісним мірилом Іншого.
Аналіз творів цього Іншого зазвичай відбувається у підкреслено бінарній системі:
ось він чорний, а тут — білий; правда мусить бути десь посередині, пошукаймо?
Текст плюс контекст різних оцінок оприявнює історію любові й ненависті, історію
ідей. Словом, соціо-філософська аналітика вищого ґатунку, дарма що на матеріалі
літературних творів. Й не забуваймо, що
Микола Рябчук — це насамперед стиль.
Відтак його есеї за всієї філософічності —
ще й рецензійні поезії в прозі.
Рябчукові дорожні нотатки книжками прямують від суто художніх текстів
до мемуаристики та історичних праць і
далі до поточної політики. Ось розмисли
над значенням для нас сьогоднішніх екзистенціалістів Альбера Камю та Ігоря
Римарука; тут — про віртуозного драматурга альтернативних смислів Чеслава
Мілоша; онде — про історика-літератора
Юрія Шаповала, майстра інтелектуальної інтриги. А це — захопливий аудит
творів молодого письменства з його «паралітературними феноменами», які
леґітимізував іще Олесь Гончар й відтоді
«масовий наклад таких творів є чинник
ширення примітивізму й безкультурности». Як зазвичай — правила і винятки,
як-от: «Саме своєю непослідовністю, мені
здається, Цибулько вигідно відрізняється від своїх колеґ, чи принаймні ровесників, бубабістів. Він програє їм багато в
чому — в елеґантності, вишуканості,
навіть рафінованості, у почутті смаку і стилю, у справді витонченій грайливості й дотепності. Проте він має одну
перевагу, яка за певних обставин може
виявитись вирішальною. Він має розмах,
має глибоке дихання, має відвагу йти до
крайніх запитань і крайніх відповідей. У
певному сенсі він схожий на персонажів
нелюбого йому Достоєвського, які доходять крайньої межі — і в своєму падінні
та блюзнірстві, і в каятті та спокуті...
Сентиментальний хуліган, який намагається «реальність порятувати сюрреальністю» і створити літературу,
«потрібну в непотрібності». Й насамкінець — концептуальний висновок, що
підважує канонічний погляд: «Справді
сутнісною для української культури
є не так суперечність між високим і
низьким, як між пропаґандистським і
розважальним».
Блукаючи переважно «у темному
євразійському лісі та його малоросійському передліссі», Рябчук, зазвичай, доходить висновків, не так українського, як
європейського чи й світового мірила, і часто вони відбігають від літературного джерела, що аж. Приміром про те, що Росія,
коли зруйнувала традиційні утворення
(Польща та Афганістан), спричинила появу антисемітизму (гітлерівського) та тероризму (11 вересня).
Та чи не головний діагноз цієї книжки, що описує хронічну хворобу нашого
суспільства (дарма, що поставлений двадцять років тому), такий: «Колаборація інтелектуалів з аморальною, абсолютно
цинічною і безвідповідальною владою залишається однією з найбільших українських проблем». ■
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Мирослава КРУК
«Ох, як це пережити?» — кажемо ми, витираючи рясний піт
iз чола. Коли літо щедро і від душі
«кочегарить» повітря до позначки
«30 і вище», за такого температурного режиму важко не лише працювати, а й подеколи «просто дихати». Аби пережити цей період без
шкоди для здоров’я, важливо нагадати собі кілька простих, але важливих правил.
У спеку дуже важливо правильно харчуватися. Лікарі-дієтологи
радять у цей час віддавати перевагу
рослинній їжі і молочним продуктам, натомість обмежувати кількість м’яса і тваринних жирів. Їсти
краще помірно, особливо в середині
дня, коли найбільша спека. Зранку
в спекотні дні апетит зазвичай поганий, тож не варто і змушувати себе
до трапези. А ось випити склянку
рідини треба обов’язково, наголошують дієтологи.
Тамувати спрагу краще зеленим
чаєм, мінеральною водою без газу,
а також соками, розвівши їх прохолодною кип’яченою водою. Добре освіжає квас, вода з медом і лимоном. Дуже корисні в спекотні дні
кисломолочні продукти — кефір,
йогурт, закваска. У цей час краще
не дотримуватися жорстких дієт,
наголошують лікарі. Якщо маєте
намір схуднути, краще просто поміняти склад їжі, віддавши перевагу низькокалорійним стравам. Раз
чи двічі на тиждень влаштовуйте
розвантажувальні дні — фруктовоягідні, овочеві, сирково-кефірні.
Гінекологи застерігають від
синтетичної білизни: у спеку вона
може завдати прикрощів жінкам,
зокрема призвести до загострення
хронічних запальних процесів, молочниці. Від занять спортом на вулиці в цей час краще відмовитись —
фізичні навантаження можуть призвести до обезводнення організму.
Літня спека посилює навантаження на організм. Висока температура повітря викликає посилене потовиділення, серцебиття. Дихання
частішає, а організм втрачає воду,
вітаміни і мінеральні солі. Зокрема,
солі магнію і натрію, які важливі
для роботи серцевого м’яза. Тож
найбільш небезпечна спека для людей із серцево-судинними захворюваннями. У спекотні дні гірше по-

■ НА ЧАСІ

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Спека? Порятунок
недалеко!

Вентилятор —
не панацея...

Аби пом’якшити вплив літньої задухи
на здоров’я, не вантажте організм м’ясною їжею,
надмірною активністю, уникайте синтетики
і температурних контрастів

❙ Вода — порятунок у спеку. Однак обережність не завадить.
чуваються гіпертоніки, у хворих з
ішемією серця частіше трапляються напади стенокардії. На слабкість
нарікають і хворі на вегето-судинну дистонію, гіпотонію. Тож улітку таким пацієнтам лікарі, зокрема, радять уникати будь-яких фізичних навантажень, намагатися
не їздити в переповненому громадському транспорті, контролювати
артеріальний тиск і не захоплюватися солоною їжею, особливо якщо
хворієте на гіпертонію.

Людям із проблемними судинами слід бути також обережними в
холодних водоймах. Якщо різниця
між температурою води і повітря
перевищує 10 градусів, купання
може спровокувати напад стенокардії. Не входьте у воду дуже швидко,
особливо якщо перед цим розімліли на сонці. Перед купанням злегка розімніть тіло і виконайте кілька нескладних вправ. А з води виходьте ще до того, як почнете ловити дрижаки. ■

Кондиціонери можуть
спричинити застуду
і навіть пневмонію
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Працювати в спеку в офісі — випробування непросте. І рiч не тільки в тому, що в «гарячі» дні важко зосередитися й ефективно виконувати звичну роботу.
Адже, здавалося, є кондиціонери, вентилятори... Але
в тому-то й річ, що саме охолоджувачі повітря часто
стають причиною застудних недуг. Лікарі стверджують: найбільша кількість звернень по допомогу серед
офісних працівників — через кондиціонери.
«Різниця між температурою надворі й у приміщенні не повинна перевищувати 3-4 градуси, — пояснює лікар-терапевт Ольга Шидловська. — Тому ми
не рекомендуємо встановлювати температуру кондиціонера нижче 23-25 градусів. Однак люди, яким гаряче, не враховують цього моменту. А тим часом різкі перепади температури — понад 10 градусів — можуть викликати так званий тепловий стрес, через що
імунітет зазнає значного удару. Інший важливий момент — правильно вибране робоче місце в кімнаті. Не
можна, аби воно було під прямим потоком прохолодного повітря. Достатньо 15-20 хвилин, аби продуло
шию або бік, а на лікування знадобиться значно більше часу».
Крім того, хоча б двічі на півроку кондиціонери
потребують професійного очищення. Інакше, каже
лікар, замість чистого прохолодного повітря людина
вдихатиме суміш патогенних мікробів, які можуть
серйозно зашкодити здоров’ю, зокрема спричинити
важку форму пневмонії.
Лікарі радять періодично вимикати кондиціонер,
відчиняти вікна, дозволяючи природному протягу
відновити повітря в приміщенні.
Знавці різних премудростей, зокрема, «як перехитрити спеку», радять рецепт швидкого охолодження повітря. Якщо під вентилятором чи напроти нього поставити кілька пляшок із замороженою
водою або ємність із льодом, це створить ефект кондиціонера, і температура в приміщенні знизиться
на 3-4 градуси. У спеку доцільно прибрати килимові покриття і частіше протирати підлогу холодною водою. Зволожувач повітря також стане в пригоді. Якщо не маєте спеціального апарата — можна розпилювати воду ручними розпилювачами. Достатня вологість повітря влітку — важлива умова
доброго самопочуття. ■

■ МАМИНА АПТЕЧКА

До повної «капітуляції»
Щоб остаточно позбутися глистів, медикаментозну терапію
неухильно поєднуйте з гігієнічними методами профілактики
Мирослава КРУК
«Сезон пісочниць» для мене
стійко асоціюється з цією напастю. Влітку діти обов’язково підхоплюють глисти, — бідкається
киянка Лариса Ващенко, мама
6-річного Максима і трирічної Ілони. — І хоч моїх малюків важко назвати нечупарами,
але в піску, де часто «гостюють»
дворові коти з собаками, вони
таки примудряються підчепити цю халепу». Найскладніше,
каже жінка, що виявити з допомогою аналізів глисти вдається
не завжди, а явні ознаки цього захворювання — блідість,
поганий апетит, в’ялість — супроводжують багато інших дитячих недуг.
— Справді, діагностика
гельмінтозів (зараження будьякими паразитами) досить
складна, — підтверджує Олег
Шадрін, дитячий гастроентеролог. — Якщо є підозра на зараження глистами, лікарі за-

звичай радять дослідити кал на
яйця гостриків. Однак разове
дослідження не завжди інформативне. Для більшої певності
краще робити це тричі (з інтервалом 24 години), доповнюючи
аналізи зіскобом. А ось лямблії
(ще один вид гельмітів) у такий
спосіб виявити дуже складно.
У цьому випадку краще здавати аналіз крові.
Боротися з гостриками (глистами) складно, тому що, окрім
антигельмінтних препаратів,
украй важливо під час лікування дотримуватися гігієнічних
методів профілактики.
«При ентеробіозі (зараженні глистами) найважливіше
— припинити процес самозараження гостриками, — пояснює педіатр Надія Унич, співробітник Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика. — Ретельно
мийте дитині руки перед їдою,
після прогулянок та туалету.
Обов’язково підмивайте малю-

ка з милом двічі на добу (вранці і перед сном). Спати дитина
повинна в чистих, попередньо
попрасованих трусиках, які необхідно міняти щодня».
Також, наголошує пані
Надія, постільну білизну малюка необхідно часто міняти
та прасувати гарячою праскою
не рідше як раз на два-три дні,
стежити за нігтями доньки чи
сина, регулярно їх підрізати.
«Не забувайте: дитина повинна мати окремі засоби догляду (рушник, зубна щітка) та
власний посуд, — зауважує
Надія Унич. — Украй важливо ретельно мити всі овочі та
фрукти, які подаєте на стіл
малюка, робити вологе прибирання кімнати чистими ганчірками, які після прибирання слід добре ополоснути та
прокип’ятити».
Лікувальних препаратів,
які допомагають подолати ентеробіоз, нині не бракує. Однак
на якому з них зупинити вибір,

❙ Ігри в пісочниці не завжди безпечні для здоров’я...
❙ Фото з сайта pravmir.ru.
вирішує лише педіатр. Для профілактики недуги корисно додавати в раціон малюка сухе гарбузове насіння. А киянка Ганна
Ільїна рекомендує перевірений
народний засіб, яким свого часу
скористалася за порадою дільничної медсестри. «Оскільки
гострики мають звичку вила-

зити «на світ» уночі і відкладати яйця біля ануса, важливо не дати їм цієї можливості.
Змочіть ватку в стерильну олію
і закрийте паразитам на ніч
«вихід». Якщо впродовж десяти днів повторити цю процедуру — глисти капітулюють остаточно». ■
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СПОРТ
Дмитро Михайленко

«Кар’єра футболіста така, що в будь-якому випадку запам’ятовуються
яскраві моменти».

головний тренер ФК «Дніпро» (Дніпро)
Олексій ПАВЛИШ

Невиразний минулий сезон в
елітному дивізіоні та провальний виступ національної збірної
на Євро-2016 вкотре засвідчили, що вітчизняний футбол переживає не найкращі часи. Аби
якось виправити ситуацію, ФФУ
разом із новоспеченим керівником Прем’єр-ліги Володимиром
Генінсоном вирішили повністю
змінити регламент першості.
Однак, попри те, що Генінсон
обіцяв у новому сезоні багато
цікавих поєдинків, зокрема і
за участі «Динамо» та «Шахтаря», вже перший тур реформованого чемпіонату показав,
що загальний рівень більшості
команд не підвищився. Звісно,
рано робити якісь висновки після стартових матчів, але якість
гри клубів, певно, суттєво не
покращиться і протягом сезону,
що розпочався.

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Град голів і море проблем
Перший тур «переформатованого» чемпіонату подарував уболівальникам феєрію голів
■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
1-й тур.
«Шахтар» — «Зірка» — 4:1
Голи: Бернард, 3; Тайсон, 32; Едуардо, 45; Ковальов, 71 (у свої ворота)
— Сітало, 38
«Сталь» — «Карпати» — 0:3
Голи: Чачуа, 41; Бланко Лещук,
43, 61
«Динамо» — «Олександрія» — 5:1
Голи: Мораес, 29, 56 (пен.), 62; Буяльський, 71; Віда, 79 — Банада, 86
«Ворскла» — «Чорноморець» — 1:0
Гол: Хльобас, 18
«Зоря» — «Олімпік» — 3:0
Голи: Бонавентуре, 18; Любеновіч,
26; Ткачук, 89
«Дніпро» — «Волинь» — 5:0
Голи: Баланюк, 5, 21; Когут, 15;
Вакулко, 84; Кочергін, 90

Фаворити — без втрат
Приміром, основні претенденти на медалі — «Динамо»,
«Шахтар» та «Зоря» — свої
поєдинки виграли без надзусиль, ще раз показавши, яка
прірва нині існує між лідерами
та «середняками» українського чемпіонату.
Свою кампанію в ЧУ «білосині» розпочали з перемоги
над «Олександрією», яку кияни добре знають за гірким досвідом минулого сезону. Тоді
«жовто-чорні»,
нагадаємо,
сенсаційно обіграли «Динамо» у чвертьфіналі Кубка. Зараз же чемпіони навіть без Ярмоленка легко обіграли гостей. Як сказав після матчу голкіпер «біло-синіх» Олександр
Шовковський,
спрацювала
динамівська зв’язка колишніх
одноклубників із донецького
«Металурга»: Морозюк віддав
чотири голеві передачі з флангу, після яких три м’ячі забив
Мораес. Добре себе проявили й
динамівські збірники, які вочевидь прагнули реабілітуватися перед уболівальниками
після провального Євро.
А головний тренер олександрійців Володимир Шаран, команді якого цього четверга належить дебютувати в Лізі Європи, визнав помилки своїх
захисників та пообіцяв добре підготуватися до зустрічі з
«Хайдуком».
Головний же опонент «Динамо» у чемпіонаті — до-

15

❙ «Динамо» завдяки хет-трику Мораеса легко здолало «Олександрію».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
нецький «Шахтар» — добре
«розім’явся» перед матчем Ліги
чемпіонів, розгромивши вдома
кропивницьку «Зірку». Новачки прем’єр-ліги, пропустивши
перший гол уже на третій хвилині поєдинку, так і не змогли нічого протиставити іменитому супернику. Головний тренер гостей Сергій Лавриненко
так прокоментував поразку в
стартовій грі УПЛ: «Ми відразу відчули рівень прем’єр-ліги.
Наш дебют припав на матч проти «Шахтаря» — постійного
учасника єврокубків, тому, звичайно, нам було дуже важко. Та
водночас ми розуміємо, що треба вчитися грати під значним
тиском, знаємо, над чим працювати далі».
«Зоря» — ще один представник України в єврокуб-

ках — також із перемоги стартувала в чемпіонаті. Луганчани, які нещодавно заявили про
те, що матчі ЛЄ проводитимуть
в Одесі, впевнено обіграли донецький «Олімпік». Героєм зустрічі став хавбек «чорно-білих»
Любенович, котрий відзначився забитим м’ячем та голевою
передачею.
Перед стартом у ЛЄ перемогла й «Ворскла», яка «на класі»
здолала одеський «Чорноморець».

Молоді й небезпечні
А найбільш неочікуваним виявився результат матчу
«Дніпро» — «Волинь» — двох
команд, які цього літа пережили немало проблем. «Дніпряни», приміром, втративши чи
не всіх лідерів, суттєво скоро-

тили бюджет, зробивши ставку
на молодих виконавців. Клуб із
Луцька, який був на межі банкрутства, лише з другої спроби отримав атестат на новий сезон. При цьому, як сказав після
зустрічі наставник «червоно-білих» Віталій Кварцяний, лучани не встигли заявити всіх новачків.
Доля ж самого матчу була
вирішена вже після 20-ї хвилини гри — вчорашні дублери «Дніпра» під орудою добре
знайомого їм тренера шокували
своїх суперників, забивши три
м’ячі. Наприкінці зустрічі господарі відзначилися ще двічі.
Цікаво, що перед стартом сезону новий очільник «дніпрян»
Дмитро Михайленко говорив,
що головне завдання команди
— боротьба за виживання. Ус-

пішний поєдинок проти «Волині», однак змусив говорити про потенціал молодих футболістів та можливу боротьбу
за «топ-6» українського чемпіонату. Хай там як, але потужність нинішнього «Дніпра» в третьому турі перевірить
«Динамо».
Кварцяний же у поразці
своєї команди частково звинуватив і футбольних чиновників: «Напевно, ФФУ спеціально
так зробила, щоб ми не встигли
заявити новачків. Вони швидко карають: футболісти зіграти не змогли, 8 людей залишились без заявки. Так ФФУ працює на розвиток нашого футболу. Вони нас так кинули на цю
гру, а самі, мабуть, сміються,
що з нами буде».
Варто відзначити і молодих гравців «Карпат» — Бланко Лещука та Чачуа, голи яких
допомогли львів’янам вперше
за сім років виграти стартовий
поєдинок чемпіонату. «Леви»,
до речі, єдина команда, яка розпочинає сезон зі знаком «мінус»
у графі «очки». Причина зняття шести пунктів — борг перед
екс-гравцем Мілошевичем. ■

■ ХРОНІКА
Велоспорт
Другий рік поспіль та втретє
в кар’єрі британський велогонщик
Крістофер Фрум виграв найпрестижнішу велобагатоденку «Тур де
Франс». Після перемоги на восьмому етапі цьогорічної «Петлі» лідер команди «Скай» одягнув жовту майку лідера й відтоді ні на мить
не розлучався з нею. Відсвяткував також Фрум перемогу й на 18му етапі, коли пелетон їхав індивідуальну «розділку». Водночас найбільше «локальних» перемог на
«Турі»-2016 зібрав неперевершений спринтер із Великої Британії
Марк Кавендіш, котрий виграв чотири етапи. Примітно, що, поклавши
до своєї колекції загалом 30-й етап
«Великої петлі», Кавендіш достроково залишив цьогорічний «Тур» і
вирушив до Бразилії готуватися до
Олімпіади. Відтак спринтерську класифікацію на «Тур де Франс»-2016
виграв словак Петер Саган (уп’яте
поспіль), горохова майка «гірсько-

Олімпізм

го короля» дісталася поляку Рафалу Майці, звання кращого молодого гонщика здобув британець Адам
Йейтс, а кращою командою велобагатоденки стала «Мовістар». Команда українського гонщика Андрія
Гривка — «Астана» — посіла п’яте
місце в колективному заліку, а наш
співвітчизник завершив «Тур» на
86-му місці, програвши тріумфатору «Великої петлі» 2013-го, 2015-го
та 2016-го років 3 години 14 хвилин
та 31 секунду.

Бокс
Українець Віктор Постол, який
сенсаційно торік став чемпіоном
світу за версією WBC у першій напівсередній вазі, не зміг удруге
здивувати боксерський світ. Зустрівшись минулого уїк-енду в ЛасВегасі в об’єднавчому бою з володарем чемпіонського пояса WBO,
американцем Теренсом Кроуфордом, наш співвітчизник зазнав поразки. У бою, що тривав усі 12 ра-

❙ Віктору Постолу не вдалося об’єднати
❙ чемпіонські пояси за версіями WBO та WBC.
❙ Фото з сайта www.mercedsunstar.com.
ундів, судді одноголосно віддали перемогу господарю рингу —
118:107, 118:107, 117:108.
***
Бронзовий призер Олімпіади2012 Олександр Гвоздик здобув
11-ту поспіль перемогу на про-

фесіональному ринзі. Щоправда,
перш ніж відсвяткувати тріумф
технічним нокаутом над американцем Томмі Карпенсі, нашому бійцеві довелося оговтатися від нокдауну, в якому він побував на початку бою.

Вивчивши деталі доповіді незалежної комісії Всесвітньої антидопінгової асоціації щодо системного порушення російським
спортом допінгових правил, Міжнародний олімпійський комітет,
зрештою, вирішив не відстороняти
від участі в Іграх-2016 російських
спортсменів у повному складі. Водночас, аби виступити в Ріо-де-Жанейро, кожному російському олімпійцю доведеться пройти процедуру індивідуального допуску в профільній міжнародній федерації.

«Формула-1»
У чемпіонській гонці за участі
двох пілотів «Мерседеса» — новий поворот. Після перемоги Льюїса Хемілтона на 11-му етапі сезону
— Гран-прі Угорщини — він випередив свого партнера й конкурента
за трофей Ніко Росберга у загальному заліку. Вигравши третій поспіль етап, британець уперше в се-

зоні очолив генеральну класифікацію. У обох пілотів «Мерса» — по
п’ять перемог у ЧС-2016, а в протоколі їх розділяє шість пунктів.
Варто додати, що після
угорського Гран-прі, де, за словами Хемілтона, в боротьбі за перемогу все вирішив старт, на третє
місце в загальному заліку пілотів
вийшов гонщик «Ред булла» Дані
Рікк’ярдо, потіснивши при цьому
представників «Феррарі».
У Кубку конструкторів «Скудерія» також поступово втрачає позиції — других «скакунів» та «биків», які йдуть третіми, тепер розділяє лише один пункт. При цьому
«Мерседес» продовжує перебувати поза конкуренцією.

Теніс
Турнір АТР у Вашингтоні
(США, призовий фонд — 1,8 млн.
доларів). Третє коло. Долгополов
(Україна) — Куері (США) — 6:7
(5:7), 3:6. ■
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Ігор Семенюк: Нашi хлопці для мене — герої
Чому американський генерал їсть iз солдатами, а нашому окрему вiллу подавай i роту бiйцiв для охорони

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛИПНЯ 2016

■ СКАНДАЛ

1

8

Британець за 10 років спустив виграш
у 10 мільйонів фунтів стерлінгів
Яскравою ілюстрацією до цього є історія
британця Міккі Керрола, який у 2002 році випадково купив квиток популярної Національної британської лотереї і несподівано зірвав
джек-пот. У руках 19-річного прибиральника
сміття опинилося 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Утім, замість того, щоб вкласти гро-

❙ Ліндсей
❙ Лохан.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний невеликий дощ. Трускавець: уночi +17...+19; удень
+30...+32. Моршин: уночi +16...+18; удень +29...+31.
25 липня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 23-25 градусiв (поблизу Одеси — 20 градусiв), у Днiпрi бiля Києва — 22.

15

17

19

20
22

25

23

26
27

28

29

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №87

ші у справу, піти вчитися чи якось інакше
скористатися шансом на нове життя, Міккі
почав спускати виграш на кокаїн, випивку і
дівчат. Він купив елітний маєток, де постійно
влаштовувалися п’яні вечірки, золото, дорогі машини. З журналістами спілкуватися він
категорично відмовлявся, посилаючи їх подалі, за що отримав прізвисько «Лотерейний хам».
Зрештою, гроші з виграшу закінчилися. Після роздачі всіх боргів і продажу
маєтку, від якого залишилися купи сміття, Керрол повернувся до попереднього
заняття і знову прибирає вулиці. Втім, як
казав колись наш філософ Григорій Сковорода, це і є його «сродна праця»? Бо,
таки, не в грошах щастя. І навіть не в їхній
кількості. ■

Північ +14...+19

+27...+32
Захід +14...+19

+27...+32
Схід

хмарно

По горизонталі:
1. Місто, яке у 1988 році приймало літні Олімпійські ігри. 4. Давньогрецька статуя бога Геліоса, одне
з семи чудес світу. 7. Парамілітарна
українська організація, яка неофіційно брала участь у збройних конфліктах на Кавказі проти Росії. 8. Приставні сходи чи дощечка для потрапляння на борт літака чи судна.
10. Найбільший вугільний басейн
Німеччини. 11. Перший прем’єрміністр Демократичної Республіки Конго. 14. Нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств,
місій та апарату відомств закордонних справ. 16. Воскоподібна суміш,
яка використовується для виготовлення свічок. 18. Місто, у якому
Ісус Христос прожив більшу частину
життя. 19. Керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою
склоподібною плівкою — поливою.
21. Холодний суп на основі квасу чи
кефіру. 24. Брат Герди. 26. Річка в
Сибіру. 27. Рід літератури, що оповідає про події сивої давнини. 28. Четвертий за величиною острів Греції.
29. «... був парубок моторний і хлопець хоч куди козак». (Іван Котляревський).
По вертикалі:
1. Персонаж поеми «Рамаяна», дружина Рами, вважається
втіленням богині краси Лакшмі. 2.
Гірський хребет, що розділяє Європу і Азію. 3. Гормон підшлункової залози, який вживають при лікуванні цукрового діабету. 4. Скля-

на посудина з вузьким горлечком,
яка застосовується в хімії. 5. Шекспірівський король. 6. «Скрипка грає,
... крає — наше літо догорає» (пісня). 9. Руків’я батога. 12. Містечко
в мексиканському штаті Веракрус.
13. «Я і ..., кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя ..., пара намбер
ван». (Дзідзьо) 15. Зеленопике чудовисько із діснеєвського мультика.
17. Російський письменник, автор
скандальної «Лоліти». 19. Індійський маг і заклинатель змій. 20. «Теплота родинного інтиму. Ще на шибах
досвіток не .... Встала мати. Мотузочком диму хату прив’язала до небес». (Станіслав Чернілевський). 22.
Головний радник при дворі перського царя Ахашверона, з іменем якого пов’язане єврейське свято Пурим.
23. У слов’янській міфології — син
бога вогню і неба Сварги і МатеріЗемлі, бог війни і одночасно бог
миру. 25. Антисептичний засіб. ■
Кросворд №85
від 20 липня
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■ ПРИКОЛИ

сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18; удень +28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18; удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22; удень +29...+31.
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18

24

27 липня за прогнозами синоптиків

мінлива
хмарність

12

21

■ ПОГОДА
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +17...+19; удень +29...+31.
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пат! Між нами все
скінчено!» — цитує слова актриси
таблоїд The Sun.
Цікаво,
що,
коли на виклик
сусідів до будинку прибула поліція,
вона в квартирі нікого не застала. Та й
скандальний ролик невдовзі з iнтернету щез.
Так що важко розібратися, що насправді ховається
за цими італійськими пристрастями. Днями Лохан натякнула на можливу вагітність від Тарабасова, опублікувавши своє «пузате» фото з
фільму «Тимчасово вагітна». Ще
раніше вона похвалилася великим діамантом на обручці та оголосила про заміжжя з росіянином
Єгором Тарабасовим, хоча її прессекретар спростував чутки про
весілля. «Ця історія не відповідає дійсності і нічим не підкріплена», — зазначив тоді Хантер
Фредерік. Схоже, після такого з’ясовування стосунків і
справді рано ще говорити про
весілля. ■

Не в грошах щастя
Напевне, кожен з нас хоч раз у житті мріяв
виграти в лотерею солідну суму. Втім не завжди гроші з неба роблять людину щасливою. Недарма психологи стверджують, що кожен з нас
має стільки грошей, скільки здатен прийняти.
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13

■ ОТАКОЇ!

Ната НЕТУДИХАТА

4

11

Голлівудська актриса звинуватила свого
російського нареченого у спробі задушити
Щастя від нового роману голлівудської кралечки Ліндсей Лохан та сина
російського мільйонера Єгора Тарабасова виявилося не таким уже і безхмарним. Днями з’ясувалося, що 23-річний
пай-хлопчик, який узявся наставляти
на шлях істинний «погану дівчинку»
Ліндсі, і сам не без гріха.
Спочатку Лохан звинуватила коханого в обмані та зраді з російською дизайнеркою Дариною Пашевкіною. Вона
виставила в «Інстаграм» фото і відео, на
якому Тарабасов розважається в нічному клубі, хоча, за її словами, пообіцяв
бути вдома. «Спасибі, наречений, що
не прийшов додому. Можливо, я й сама
була такою в 23 роки. Слава змінює людей», — саркастично прокоментувала
фото актриса.
Утiм на ранок провокативні фото
зникли зі сторінки. Зате в iнтернеті
з’явився ролик, знятий сусідами Лохан. На ньому видно, як актриса вибігає на балкон і кричить, що Тарабасов
намагався її задушити. «Зроби це! Ну
ж бо! Ти довбаний псих! Ти хворий вилупок! Тобі потрібна допомога! Геть з
мого дому, геть з мого дому! З мене досить! Я тебе більше не кохаю! Ти намагався вбити мене! Ти довбаний психо-

3
7

От тобі, Ліндсі, і Тарабасов
Аліса КВАЧ

2

Центр +14...+19

+14...+19
+26...+31

+27...+32
дощ
сніг

Південь +18...+23

+27...+32
дощ,
гроза
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Дивного висновку дiйшов доктор фізико-математичних наук Сидоров, вивчаючи квартирні квитанції за лютий: якби комунальники насправді подали в будинок стільки
тепла, за скільки вони хочуть грошей, вибух було б видно з Марса неозброєним оком.
***
Чоловік — дружині:
— Ти ж зарікалася не їсти після
шостої, що ти робиш у холодильнику?
— Перестановку.

***
Моя подруга пообіцяла подарувати своїй доньці новий iPаd за те,
що вона перейде з другого класу в
третій.
Мені в дитинстві обіцяли дати
по шиї, якщо я не перейду.
***
— Мамо, там до нас прийшов
якийсь чоловік.
— Що він хоче?
— Збирає пожертви на будівництво басейну. Що йому дати?
— Три відра води.
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