«Весняний день
і нахлібників
годує
Більшість площ,
запланованих під ранні
ярові, в Україні вже засіяли
» стор.6

Середа, 18 квітня 2018 року

На змiну не вийшли
Жахлива ДТП
у Кривому Розі
забрала життя восьми
людей, ще 21 особа
— травмована

На мінімум не
наїсися
Купівельна
спроможність
пересічного українця
за рік впала на 17%

» стор. 2

№ 43 (5359)

» стор. 3

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,09 грн
1 € = 32,27 грн
1 рос. руб. = 0,42 грн

«Не заздрю гетьману
Розумовському — всі досягнення
руйнувалися на його очах»
Нащадок останнього гетьмана Лівобережної України історик Грегор Розумовський
— про свого знаменитого прапрадіда, європейську, але невідому для Європи
Україну та українські традиції в родині
» стор. 8—9

❙ Грегор Розумовський у Батурині: «Зміни, які тут відбулися після моїх перших візитів, — разючі».
❙ Фото Наталії РЕБРОВОЇ.
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«У моєму рідному Кривому Розі жахлива ДТП. Постраждали прості
люди. Герої щоденної праці, які встають зі світанком, щоб їхати на свої
підприємства, розвивати наше місто».

■ У ПОЛОНІ

Костянтин Усов
народний депутат України

■ НА ФРОНТІ

«Бермудський Перекладаючи відповідальність
трикутник»
Бойовики не припиняють обстрілів i планують нові провокації
російських
спецслужб
Ірина ЛУГОВА

На адміністративному
кордоні з Кримом безвісти
зник українець
Ірина КИРПА
Співробітники ФСБ окупованого
Росією півострова Крим спочатку визнали, а потім спростували свої ж слова про
те, що затриманий на КПП «Чонгар» житель міста Харків Олександр Стешенко у
них. Його адвокат стверджує, що ніякого
зв’язку з чоловіком, що раптово зник, немає досi, а його місцезнаходження невідоме.
Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії у місті Сімферополь заявляють про те, що харків’янин узагалі не
заїжджав на територію Криму, адже ніяких відомостей про реєстрацію його документів на пункті в’їзду та виїзду «Чонгар» не виявлено.
А ось родичі 27-річного Олександра
Стешенка забили тривогу ще п’ять днів
тому, коли дізналися, що молодого чоловіка затримали на кордоні через проблеми з документами. Прикордонники звинуватили туриста в підробці паспорта та
засумнівалися в достовірності фотографії
в його документі. Пізно ввечері 11 квітня
затриманий устиг подзвонити своїй матері та повідомити про те, що його тримають на кордоні через незрозумілі проблеми з документами. Після цього його телефон відключився і на зв’язок Стешенко більше ні з ким не виходив.
— Я не можу зрозуміти причин, чому
мій син пропав на території окупованого
Криму, — дивується мати Олександра. —
Адже він не воював у зоні АТО на Донбасі
та їхав із цим паспортом на півострів уже
не вперше.
За словами жінки, її син ніколи не захоплювався політикою та не був активним
користувачем соціальних мереж. Причиною поїздки Стешенка в Крим став візит
до коханої дівчини, яка раніше мешкала
на Харківщині, але не так давно змінила
місце проживання.
Адвокат, котрий захищає інтереси
сім’ї Стешенків, заявив, що йому вдалося знайти водія таксі, на якому Олександр прибув на КПП «Чонгар», та поговорити з ним.Таксист розповів, що прочекав свого пасажира понад чотири години, після чого до нього вийшов один
із співробітників силових структур РФ.
Цей військовослужбовець забрав речі з
машини, сказавши водієві, що той уже
може їхати й що нікого більше чекати не
потрібно.
Долею зниклого молодого чоловіка активно цікавляться його родичі, правозахисники, а також активісти організації
«Крим SOS». А співробітники правоохоронних органів України попереджають
про те, що поїздки на територію Російської Федерації небезпечні для громадян
нашої країни. Випадків викрадення українців у Криму, а також у Росії стає все
більше. Зниклих людей з часом знаходять
у різних СІЗО, куди вони потрапляють за
сфабрикованими ФСБ справами зі звинуваченнями у тероризмі або екстремізмі.
Окупанти відпрацювали цю схему вже
досить давно, для них вона вигідна тим,
що дає чимало можливостей для визволення своїх бойовиків у рамках програми обміну військовополоненими. ■

За добу 16 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 52 обстріли позицій
сил АТО, при цьому й надалі
застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляють у
прес-центрі штабу АТО.
На луганському напрямку із забороненої 152-мм i
122-мм артилерії, мінометів
та гранатометів бойовики
вели вогонь по наших позиціях поблизу Зайцевого. Ворожі БМП та гранатомети
працювали по українських
укріпленнях під Луганським, гранатомети — непо-

далік Кримського, а великокаліберні кулемети — в
районі Станиці Луганської
та Новолуганського.
На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм та
82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників Пісків. Із
гранатометів різних систем
та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар’їнки,
Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти «Бутівка», Гнутового, Кам’янки, Новотроїцького та Широкиного.
Крім цього, агресор застосував бронетранспортери

Тарас ЗДОРОВИЛО
Ще не забулася страшна дорожньотранспортна пригода восени у Харкові, коли загинуло шестеро людей,
як шокувала нова трагедія — цього
разу в Кривому Розі. Учора вранці під
час ДТП, за офіційними даними, загинуло восьмеро осіб, а ще 21 — травмовано (усі вони госпіталізовані, четверо у вівторок перебували у вкрай важкому стані).
Як стало відомо, близько 5,53 години ранку легковий автомобіль Mazda
проїжджав перехрестя вулиць Металургів та Героїв АТО на жовтий мигаючий сигнал (світлофори не працювали) і врізався в «маршрутку», яку
ударом відкинуло на зустрічну смугу
під колеса великого автобуса зі співробітниками металургійного заводу.
На момент зіткнення транспортних
засобів у легковому автомобілі перебувало дві особи, в пасажирському автобусі — три особи; в маршрутному таксі орієнтовно було 25 пасажирів, які
їхали вранці на роботу. Співробітники поліції одразу перекрили рух —
транспорт направили в об’їзд місця
пригоди.
За фактом ДТП у Кривому Розі
поліція відкрила кримінальну справу
за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель
кількох осіб. Водія легковика було затримано. На місці інциденту працювали слідчі управління поліції в Дніпропетровській області. 18 квітня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби.
Додамо, що українські дороги вже
не перший рік нагадують зону бойових дій, адже лише за 2017 рік поліцейські зафіксували 162,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод (із них
з вини п’яних водіїв — 5,8 тисячі). Із
цієї колосальної кількості аварій у

по наших укріпленнях неподалік Водяного, озброєння БМП — біля Талаківки
та Гнутового, великокаліберні кулемети — в районі
Лебединського, Мар’їнки,
Талаківки, Пищевика та
Павлополя. Під обстріли зі
стрілецької зброї потрапили захисники Невельського
та Опитного.
Від ворожого вогню загинув один український воїн.
Троє військових зазнали поранень, ще двоє — отримали
бойове травмування.
Тим часом українська
розвідка з’ясувала, що найближчим часом бойовики
планують чергову прово-

■ ТРАГЕДІЯ

На змiну не вийшли
Жахлива ДТП у Кривому Розі забрала життя восьми
людей, ще 21 особа — травмована

❙ У тих, хто сидiв спереду в маршрутному таксi, шансiв вижити не було.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
минулому році Нацполіцією в країні
було зареєстровано 27 тисяч 220 ДТП
із постраждалими: 3 тисячі 432 людини загинуло (керування транспортом у стані сп’яніння спричинило 115
смертей), майже 35 тисяч отримали
травми. При цьому переважна кількість ДТП сталася через порушення
Правил дорожнього руху. Серед порушень, які фіксують найчастіше, —

■ ЕКСТРИМ

Один на двох колесах
Одесит перетнув Північну Америку від Аляски
до південного сходу Мексики
Катерина ЛАЗАНЮК
Одеський веломандрівник Руслан Верін завершив чергову неймовірну подорож. Чоловік
перетнув увесь північноамериканський материк
із півночі на південь. Поїздку розпочав у жовтні минулого року. Проїхав 12 тис. 468 км за 173
дні. Щодня в середньому він долав 72 км.

кацію проти представників
Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні.
Чергові сили протиповітряної оборони противника, зокрема на бахмутському напрямку, отримали
дозвіл на знищення безпілотних літальних апаратів
ОБСЄ. «При цьому противник отримав вказівку враховувати траєкторію польоту БПЛА ОБСЄ та розташування позицій сил АТО, аби
після ураження безпілотника перекласти відповідальність за його знищення на
українських військових»,
— iдеться в повідомленні
розвідки штабу АТО. ■

На шляху мандрівника очікували підступи
природи — 25-градусні морози та 50-градусна спека. Мандрівник їв замерзлі бутерброди
в Заполяр’ї та пив гарячу воду в мексиканській
пустелі. Руслану доводилося спати у наметi й
iнодi їсти те, що росте «під ногами».
Не раз Руслана підводив його залізний
кінь. Наприклад, посеред пустелі в нього спус-

недотримання дистанції, порушення
правил проїзду перехресть, виїзд на
смугу зустрічного руху, невиконання вимог сигналів регулювання.
Варто пам’ятати, і в першу чергу
власникам авто, що життя в нас одне,
а в дорозі від водія залежить не лише
його власне життя, а й безпека пасажирів транспортних засобів та людей
«за бортом». ■
тило переднє колесо, тож довелося штовхати
велосипед і йти пішки до найближчого населеного пункту по безлюдній дорозі у шалену
спеку. Часто його підбирали місцеві автомобілісти.
Найбільше любителеві пригод подобається
саме знайомитися та спілкуватися з місцевими
мешканцями. До його велосипеда прикріплено
синьо-жовтий прапор. Під час нових знайомств
Руслан не лише пізнає інші культури, а й розповідає про Одесу та Україну.
Це не перша подорож одесита. Раніше він
уже перетнув на велосипеді Африку та з’їздив з
Одеси до Сингапура. Про всі свої пригоди Руслан розповідає в щоденнику на «Фейсбуці» та в
«Інстаграмі». 21 квітня він повертається до рідного міста. Тож шанувальники і друзі готують
теплий прийом людині, яка прославила Одесу
та Україну в світі. ■

ІнФорУМ
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■ РАДИКАЛЬНО

■ ПІДРАХУНКИ

В асфальт закатати!

На
мінімум
не наїсися

Олег Ляшко вимагає жорстко карати
за неякісний ремонт доріг
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Заборонити ямковий ремонт i почати масштабне відновлення українських доріг
вимагає від влади лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Політик продемонстрував
у парламенті фотографії доріг
iз різних регіонів, які викладають у соціальних мережах обурені українці.
«Хочу, щоб уся країна бачила, якими фотографіями доріг
діляться українці у «Фейсбуці». В ямі, що на дорозі на Полтавщині, у повний зріст стоїть
голова Лубенської районної
ради. На ремонт доріг у Полтавській області минулого року
було виділено 300 мільйонів
гривень. Ось результати цих ремонтів. У Миколаївській області на ремонт доріг було виділено
800 мільйонів гривень. У ямі на
дорозі до Миколаєва може роз-

міститися на пікнік уся сім’я,
ще й корів можна туди всунути. А це, між іншим, стратегічні траси. Дороги до Маріуполя
взагалі немає. Ми говоримо, що
це Україна, але місто знову залишається відрізаним, бо, щоб
добратися до нього, треба мінімум п’ять годин по тих «колдойобинах». І так — у всіх областях», — обурився Ляшко.
Лідер РПЛ наголошує: повинна бути жорстка відповідальність за розкрадання мільярдів на ремонтах доріг.
«Скільки можна локшину на
вуха вішати та щороку закопувати мільярди в ямковий
ремонт? Потім люди на гробки доїхати не можуть, а коли
їдуть по тих ямах — клянуть
усе на світі. Ми вимагаємо заборонити ямковий ремонт, а
в ті ями закопувати тих, хто
організовував ремонт доріг,
починаючи від керівника ре-

❙ Команда Олега Ляшка вимагає розпочати масштабний ремонт
❙ доріг по всій країні.
монтної дільниці до всіх, хто
ремонтував ці дороги. Їх треба закопати і зверху асфальтом закатати. Хочемо нормальні дороги — має бути
найжорсткіша відповідальність за ями та за розкрадання», — вважає народний депутат.
Замість ямкового ремонту
Олег Ляшко вимагає провести
масштабне якісне відновлення
дорожнього покриття по всій
країні. «Доріг немає, а маєтки

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Корисне сміття
За два роки буде побудовано багатофункціональний
комплекс, де з побутових відходів вироблятимуть газ,
електроенергію та органічні добрива
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Дергачівський полігон ТПВ, який давно став головним болем місцевих жителів,
може перетворитися на сучасне підприємство, що перероблятиме безвідходним
способом 400 тисяч тонн сміття на рік.
Тут уже проводять необхідні земельні роботи для розширення території комплексу та монтажу заводського обладнання.
Йдеться про пункт сортування сміття, а
також цех із виробництва біогазу, що, у
свою чергу, стане джерелом генерації тепла й електроенергії. З відходів органічного походження тут планують виробляти
добрива для сільського господарства та
озеленення міста.
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Поки світ обговорює колосальний
витік даних користувачів соціальної мережі «Фейсбук», а її власник Марк Цукерберг виправдовується і вибачається
на найвищих рівнях, фахівцям усе більше
стає зрозуміло, що за елементарних знань
і навичок «красти» в iнтернеті спроможні навіть підлітки. Як підтвердження —
нещодавнє викриття кіберполіцейськими 16-річного студента з Тернопільщини,
який займався продажем викрадених аккаунтів та паролів від електронних гаманців. Як повідомив офіційний сайт Кіберполіції України (cyberpolice.gov.ua ), на
жорсткому диску його комп’ютера було
виявлено понад тисячу аккаунтів як громадян України, так й іноземних користувачів мережі. За фактом розпочато кримінальне провадження. А передувало його
виявленню те, що оперативники Слобожанського (Харківська область) управління Департаменту кіберполіції виявили сайт kamyn9ka.com з адміністративною панеллю шкідливого програмного
забезпечення Azorult, призначеного для
крадіжки персональних даних. В архівах
цього сайта було виявлено близько 400
файлів із даними заражених комп’ютерів

Гроші на реалізацію проекту виділив Світовий банк. Будівництво триватиме близько двох років з участю іноземних підрядників. «Перше і основне — це екологічна безпека, яка буде
тут досягнута, — повідомив заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк під час поїздки на Харківщину. —
Друге, про що ми говоримо, — практична реалізація законів, пов’язаних
із комплексом заходів щодо роздільного збирання сировини і її повторного використання. Сьогодні Харківська
область першою в Україні реалізує проект, який передбачений Національною
стратегією поводження з відходами».

ростуть, як гриби після дощу.
І мільярди крадуть iз кишень
українців. Досить дурити людей! Ми вимагаємо від влади
припинити красти і дурити
людей та почати масштабний
ремонт доріг для того, щоб відновити транзитний потенціал
України і головне — зберегти
життя українців. Тому що ті
ями — це життя і здоров’я людей, пошкоджені автомобілі,
втрачені нерви і час», — підсумував Ляшко. ■

Згадане будівництво — незвичне і для
західних країн, де подібні заводи функціонують уже давно. «Зазвичай Європа
будує свої об’єкти поступово — спочатку одну ділянку, потім іншу, — пояснив
різницю представник підрядної організації Кшиштоф Хородецьки. — У вас же
за рахунок зусиль мерії, Світового банку, вашого уряду цей проект йтиме «під
ключ». Тобто будуть зведені одразу всі
необхідні цехи. На наступні 20-30 років
у місті можна буде забути про сміття».
Початок будівництва цивілізованого
підприємства — свого роду сенсація для
Харківського регіону, адже, за даними
Держекоінспекції, більшість полігонів
ТПВ в області експлуатують із порушеннями екологічних вимог. Донедавна необхідну природоохоронну документацію мали тільки два з 91 сміттєзвалища. Ці об’єкти до цього часу не
закривають лише через відсутність альтернативи. Сучасне підприємство з переробки ТПВ на території регіону було
збудоване досі лише у Богодухові. Там
уперше використали технологію застосування методу біоремідіації. Але, незважаючи на те, що це будівництво завершилося ще у 2016 році, об’єкт ще й
досі не здали в експлуатацію через технічні та організаційні проблеми. ■

■ УПІЙМАВСЯ!

Віртуальний злодюжка
Кіберполіцейські викрили студента, який продавав
поцуплене в iнтернеті
із різних куточків світу, в тому числі й українських користувачів.
Відтак спеціалісти з кіберполіції
встановили, що адміністратором сервера був 16-річний студент, мешканець Тернопільської області, який володів відповідними навичками роботи з
комп’ютерами. Для приховування своєї
IP-адреси він використовував низку наявних для цього в мережі інтернет технічних можливостей, а саме розповсюдження шкідливого програмного забезпечення здійснювалося за допомогою посилання, розміщеного на iнтернет-ресурсі
youtube.com. Після переходу за посиланням вірус завантажувався на комп’ютер
та шукав необхідну зловмиснику інформацію: паролі до аккаунтів соціальних
мереж, доступ до конфіденційної інформації про електронні платіжні системи,

паролі від електронних поштових скриньок, ключі від електронних гаманців
різних криптовалют тощо. Отриману інформацію інтернет-злодюжка продавав
потім на тематичних форумах.
Під час проведення санкціонованого
обшуку правоохоронці вилучили у хлопця комп’ютерну техніку і мобільний телефон та направили їх на комп’ютернотехнічну експертизу. Після отримання її
результатів буде вирішено питання щодо
оголошення зловмиснику про підозру за
ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання
в роботу комп’ютерів та комп’ютерних
мереж) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику світить як мінімум штраф
до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж виправні роботи на
строк до двох років чи й обмеження волі
на такий самий строк. ■

Купівельна
спроможність
пересічного українця
за рік впала на 17%
Тарас ЗДОРОВИЛО
Хоч скільки б влада говорила,
що турбується про пересічного
українця (адже з січня 2017 року
мінімальна зарплата зросла до 3
тисяч 200 гривень, а з січня 2018го — до 3 тисяч 723 гривень), але
від того кишені «ощасливлених»
через інфляцію напівпорожніми й
залишаються. Яскравим підтвердженням цього стали підрахунки
експертів, які з’ясували, наскільки купівельноспроможними є громадяни України, котрі отримують
мінімальну зарплату.
Експертом виступила асоціація постачальників торговельних
мереж, й їхні підрахунки щодо
можливості придбання на «мінімалку» певної кількості продуктів виявилися досить невеселими.
З’ясувалося, що за рік купівельна
спроможність людей, які отримують доходи до 3 тис 723 гривень,
впала на 17% (підрахунок передбачає, що людина споживає всі
вказані харчі в рівній пропорції).
Зокрема, на згадану суму на
початок березня 2018 року людина могла придбати столових
буряків на 289 кг менше, ніж
торік: українець із мінімальною
зарплатою в 2017 році (3 тис. 200
грн.) міг купити 751 кг буряку,
тоді як у 2018 році (за 3 тис. 723
грн.) лише — 462 кг. Моркви —
на 239 кг менше, а саме, минулого року — 710 кг, а цьогоріч —
471 кг. Капусти можна собі дозволити купити на 142 кг менше,
тобто 2017-го — 777 кг, а 2018го — 635 кг. Цибулі на вказану суму нині можна придбати
на 126 кг менше, що становить
2017 року — 769 кг, а 2018 року
— 643 кг. Щоправда картоплі —
на 34 кг більше, тобто 2017 року
— 506 кг та в 2018 році — 540 кг,
проте таке картопляне «щастя»
навряд чи розрадить українців і
поліпшить загальну картину.
Також асоціація з’ясувала,
скільки білого хліба можна купити на мінімальну зарплатню
торік і нині. Так, у березні 2018
року українці могли придбати білого хліба на 16 кг менше,
ніж минулого року. Той, хто отримував мінімальну зарплату у
2017 році, міг придбати 270 кг білого хліба, тоді як у цьому році
«мінімалки» вистачить лише на
254 кг. Чорного хліба — на 38 кг
менше, а саме 2017 р. — 278 кг,
а 2018 р. — 240 кг. Яєць — аж на
80 десятків менше, тобто 2017 р.
— 215 десятків, а у 2018 р. — 135
десятків.
І зовсім не дивно, що аналітики дійшли висновку: українці упродовж останнього року стали гірше харчуватися, обираючи дешевші продукти. Наприклад, надавати перевагу картоплі та гречці,
відмовляючись від білкових харчів. Але ж надворі весна, і, як казав пан Азіров: «Беріть лопати й
на город!» — земля в нас хороша,
тож, шановні земляки, сподівайтеся лише на себе, вирощуйте городину і з голоду не помрете. ■
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■ КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІД МІНІСТРА

■ НАШІ ГРОШІ

ФОП:
шлях до ліквідації

Кульбіт над нервами

Які нюанси треба враховувати при
припиненні підприємницької діяльності
Павле Дмитровичу, скажіть, як можна швидко ліквідувати
ФОП? Куди звертатися, що потрібно?
Сергій Іллєнко

Відповідає міністр юстиції Павло Петренко
Іноді підприємницька діяльності не приносить очікуваних дивідендів чи й просто у людини міняються життєві плани. І тоді виникає
необхідність юридичного закриття структури. А оскільки закривати підприємство завжди складніше, ніж його відкривати, — і про
це знає кожен, ми вирішили з’ясувати всі необхідні нюанси.

Куди звернутися для
припинення діяльності ФОП?
Реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП
уповноважені здійснювати:
— виконавчі органи місцевих рад, а також міські, районні державні адміністрації (у
разі прийняття відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями);
— нотаріуси;
— акредитовані суб’єкти.
Реєстрацію припинення підприємницької діяльності для
осіб, які переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний
реєстратор за адресою їхнього
тимчасового проживання.
Припинення підприємницької діяльності внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її
заявою та спрощеною процедурою за місцем проживання на
підставі довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної
особи.

Які підстави для проведення
державної реєстрації?
Державна реєстрація та інші
реєстраційні дії проводяться на
підставі:
— документів, які подають
заявники для державної реєстрації;
— судових рішень, які набрали законної сили та тягнуть
за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі;
— рішень, ухвалених за результатами оскарження в адміністративному порядку.

Яка форма подання документів
для державної реєстрації?
1. Паперова форма: документи подає особисто заявник
або надсилає їх поштовим відправленням (бажано цінним
листом з описом вкладення та
повідомленням про вручення).
2. Електронна форма: документи подає заявник через портал електронних сервісів. Для
того, щоб подати заяву, необхідно зареєструватися на сайті
за посиланням https://online.
minjust.gov.ua/registrationfiz та виконати вказані на сайті дії.
Електронна заява формується з обов’язковим долученням до неї електронних копій
оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або
оригіналів таких електронних
документів, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного
державного реєстру.
Заява та документи для

Курс гривні різко, але зовсім ненадовго впав і — знову почав
відновлюватися. Експерти дають позитивні оцінки,
навіть до курсу 23 грн. за долар

■ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Кредит на вітряки
Криза російського рубля досі тримає у напрузі вітчизняних скептиків. Які не можуть повірити, що вперше в їхній історії гривня не
почала падати вслід за рублем, а, навпаки, продовжує відновлюватися.
Події понеділка на міжбанківських торгах могли дати точку опори
песимістам: гривня раптом почала падати. Але процес рвучко зупинився, і курс нашої національної валюти знову повільно поповз
догори. Фінансові аналітики запевняють, що так триватиме й надалі. А найбільш категорично бачать курс на рівні 23 гривень за
один «вічно зелений».

державної реєстрації в електронній формі подають з
обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.

Які документи потрібно?
1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за рішенням особи (форма 12);
2) ксерокопія свідоцтва про
смерть, судове рішення про
визнання особи безвісно відсутньою — у разі припинення
у зв’язку зі смертю;
3) паспорт громадянина
України або інший документ,
який підтверджує особу;
4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником).

Скільки коштує ця процедура,
який строк розгляду
документів?
За проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи — підприємця справлення плати не передбачено.
Розгляд документів, поданих
для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних
дій щодо фізичних осіб-підприємців має не перевищувати 24
години після надходження документів. Виняток — вихідні та
святкові дні.

Що робити після реєстрації?
Наступний крок — здійснити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в
установлені строки подати до
органу Державної фіскальної
служби податкову декларацію
за останній базовий податковий (звітний) період, у якому
проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
Крім того, контролюючий
орган може призначити та провести документальну перевірку
такої фізичної особи — платника податків — за наявності підстав та з урахуванням строків
давності, передбачених Податковим кодексом України.
Після цього ФОП має подати
сам за себе звіт із зазначенням
типу форми «ліквідаційна», де
останнім звітним періодом буде
період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
І нарешті, колишній підприємець має закрити рахунок
у банку, якщо, звичайно, він у
нього був раніше відкритий. ■

«Ощадбанк» запустив нову кредитну програму для фізичних осіб, в
рамках якої можна отримати кредит на
придбання і установку устаткування,
яке забезпечує вироблення електричної енергії з сонячної, вітрової, теплової або водної. Гроші видаватимуть на
придбання і установку сонячних електростанцій, панелей, батарей, теплових насосів, вітрових станцій і генераторів, а також на купівлю необхідних
матеріалів і устаткування до них.
Термін кредитування — до 6
років, ставка — 19,5% річних. Максимальна сума кредиту — 1 млн грн.
«Маючи успішний досвід реалізації
урядової програми енергоефективного кредитування, «Ощадбанк» розробив продукт «Зелена енергія» для
приватних домогосподарств. Ми очікуємо на значний попит, адже Україна
вже має вагомі досягнення в альтернативній енергетиці», — зазначив заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Нацбанк: план збільшено

❙ Українці, які завжди з пересторогою спостерігали за зміною цифр
❙ на вивісках обмінних пунктів, звикши до девальвації, намагаються
❙ призвичаїтися до нових реалій.
❙ Фото з http://expres.ua.
Півкроку вниз і крок нагору

Епоха гривні

Девальваційні
прогнози і страхи банкірів, які чекали, що вже напочатку тижня
гривня не зуміє втриматися
від рублевого шторму, не виправдалися. Хоча цілком могли
справдитися. У понеділок Національний банк України за результатами п’ятничних торгів
опустив офіційний курс гривні на 14 копійок, до 26,12 грн.
за один долар. Передбачалося,
що у перші дні така ж тенденція
очікуватиметься і на міжбанківському валютному ринку.
Але торги насправді пішли
за зовсім не очікуваним сценарієм. Стартувавши на рівні 26,07-26,09, вони дійшли до
26,08-26,10, а згодом знову повернулися до попередніх значень. Експерти стверджують,
що якби не висока активність
покупців із державних структур, то курс взагалі міг провалитися нижче показника 26
грн. за долар. Жодного ажіотажу не було й на готівковому
ринку. А наступні дні, як вважають аналітики, будуть нагадувати вчорашній: стабільність
і передбачуваність.
«Минулого тижня гривня
зуміла укріпитися на декілька
копійок, продемонструвавши
зростання із 26,02 до 25,98 грн.
за долар. На міжбанківському
ринку ми, навпаки, спостерігали зростання, до 26,14 грн.», —
констатує аналітик «Альпарі»
Максим Пархоменко. На цьому
тижні, за його словами, особливих змін очікувати не варто:
гривня і надалі буде схильна до
укріплення. «Найімовірніше,
на цьому тижні ми знову побачимо намагання долара упасти
до рівня нижче 26 гривень», —
прогнозує він.

Але найбільш оптимістично ставляться до нашої національної валюти закордонні фінансисти. За прогнозами банку
Goldman Sachs, наша валюта залишається недооціненою та має
значні перспективи збільшувати свою вартість. Що стало сигналом для інвесторів: наразі заощадження варто зберігати у
гривні.
Упродовж наступного року
Goldman Sachs бачить здорожчання гривні до 25 грн. за один
долар. А до кінця наступного
року — до 24,8 грн. Погоджується з ним і Максим Пархоменко,
пояснюючи, що раніше гривня
зазвичай падала до кінця року,
але зараз на боці нашої валюти
виступає ціла низка допоміжних факторів. З одного боку,
це зниження боргового навантаження, з іншого — збільшення надходження від експортів, з
урахуванням фактору, що ціни
на українські товари за кордоном нині зростають у ціні.
А тому, на думку Пархоменка, гривня до останнього дня
2018 року може сягнути курсу не 30 грн. за долар, як записано у Державному бюджеті на
нинішній рік, а здатна опуститися до 25 грн. за долар. «Прикладом для нас можуть слугувати валюти Молдови і Казахстану, які укріпилися у середньому
на 20%. Гривня може наздогнати наших сусідів та укріпитися до 23 грн. за долар», — стверджує аналітик.
Зовсім по-іншому оцінюють
перспективи нашої валюти чиновники та бізнесмени. З одного
боку, Міністерство фінансів оприлюднило консенсус-прогноз,
за яким середньозважений курс
гривні, залежно від сценарію,

Рада Національного банку, за повідомленням його прес-служби, затвердила перерахування до держбюджету
прибутку регулятора за 2017 рік у сумі
44,6 мільярда гривень. На засіданні
Рада НБУ затвердила звіт про виконання кошторису адміністративних витрат
Національного банку, розподіл прибутку
за 2017 рік і консолідовану фінзвітність.
На 31 грудня 2017 року баланс Нацбанку становив 1,027 трлн. грн, а прибуток — 62,3 млрд. грн. «Власний капітал НБУ на 31 грудня 2017 року становив 164,9 млрд. грн. З огляду на
створені резерви під активні операції — 42,7 млрд. грн. (або 57% від кредитного портфеля) і забезпечення під
можливі зобов’язання (2,8 млрд. грн..),
можна констатувати, що Нацбанк має
достатнє покриття під можливі ризики», — заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Після вирахування нереалізованих
доходів і вивільнення неактуальних резервів капіталу прибуток НБУ до розподілу на 31 грудня 2017 року становив
45,9 млрд. грн., з яких: 1,3 млрд. грн.
буде направлено на формування загальних резервів і 44,6 млрд. грн.. підлягає перерахуванню до державного
бюджету 2018 року.
У наступному році НБУ має перерахувати до бюджету 50,5 млрд. грн.
до кінця 2018 року може сягнути від 27 до 30 грн. за долар.
З іншого боку, 67,7% представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні
до долара США в наступні 12 місяців вище 29 гривень за долар.
Про це свідчать результати опитування Національним банком
керівників підприємств країни
в першому кварталі 2018 року.
У цьому контексті важко пояснити: така думка спричинена
песимізмом чи, радше, видаванням бажаного за дійсне. Адже
значна частина українських бізнесменів — це експортери, які
зацікавлені у знеціненні гривні. Адже, продавши одну й ту ж
кількість продукції за долари, у
такому випадку отримають більший прибуток у гривні. ■
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Юлія Забєліна
(«Апостроф»)

В Україні хочуть створити Національне бюро фінансової безпеки, яке покликане замінити податкову міліцію та знизити тиск на бізнес. Відповідний законопроект Петро Порошенко позначив як невідкладний. Однак критики законодавчої ініціативи заявляють,
що, в разі ухвалення закону, тиск може тільки збільшитися, як і вплив Президента на
економічну сферу. У ситуації розбирався «Апостроф».
Законопроект №8157, авторами якого виступили нардеп від Блоку Петра Порошенка
Ніна Южаніна і ще низка представників коаліції, був внесений у Верховну Раду ще 19 березня, але 5 квітня Президент позначив документ як невідкладний. Передбачається, що
Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ) замінить податкову міліцію, яку на папері
ліквідували ще 1 січня 2017 року, але яка за фактом продовжила працювати.
Президент позиціонує законопроект як такий, що позбавить бізнес зайвого тиску: новий
орган повинен забрати функції щодо перевірки в Нацполіції, Служби безпеки, податкової та прокуратури. Після ухвалення закону перевіркою сплати податків на підприємствах має займатися тільки Нацбюро фінбезпеки. Крім того, серед переваг законопроекту Президент назвав можливість для підприємця захиститися в суді.
«І тільки якщо в суді він програє і не захоче платити податки, тоді можна буде застосовувати правоохоронний компонент», — пояснюється в заяві глави держави.

Призначення директора
Відповідно до законопроекту, кількість працівників нової служби не повинна перевищувати чотири тисячі осіб. Відбір детективів планується провести на
конкурсній основі.
Директор НБФБ, у випадку ухвалення документа, буде призначатися і звільнятися Президентом за результатами конкурсу. У конкурсну комісію входять по
три людини від Президента, Верховної
Ради і Кабміну. У цьому одна з принципових відмінностей пропрезидентського
законопроекту від альтернативного, поданого групою нардепів, серед яких Андрій Журжій («Самопоміч»), Світлана
Заліщук (Блок Петра Порошенка), Леонід Ємець («Народний фронт»). У проекті №8157-1 пропонується призначати
голову бюро Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів, щоб убезпечити новий орган від додаткового впливу
Президента.
«У тому законопроекті [№8157] ми бачимо багато неконституційних функцій
Президента, як у призначенні керівника, так і в можливості його звільнення,
що означає прямий вплив на діяльність
органу. Членів комісії від Президента і
від Кабміну буде достатньо для протягування потрібного кандидата і ухвалення
рішень, навіть якщо представники Ради
не будуть призначені. А нам не потрібне
ще одне «кишенькове військо» того чи
іншого чиновника. Орган має бути незалежним і підкорятися лише закону»,
— коментує «Апострофу» нардеп Тетяна
Острікова («Самопоміч»).

Компетенція
Згідно з документом, на ухваленні якого наполягає Президент, основними завданнями НБФБ є збір та систематизація інформації у сфері публічних фі-
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нансів, оцінка ризиків у сфері публічних
фінансів, визначення злочинних схем і
технологій, аналітика та рекомендації
для держорганів, боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування, митниці та
бюджетній сфері.
У експертній же спільноті відзначають, що сфера компетенції нового органу
до кінця не зрозуміла, а тому відкривається широке поле для зловживань.
«Якщо ми беремо альтернативний законопроект, то в ньому чітко бачимо, що
є орган досудового розслідування з чіткою компетенцією, з чіткою підслідністю, який буде займатися виключно протидією конкретним кримінальним правопорушенням. Він буде виявляти ці правопорушення і сприяти розслідуванню.
А в проекті Южаніної написано, що бюро
займається усуненням ризиків фінансової безпеки. Це означає, що сфера компетенції може стосуватися кого завгодно:
будь-яка транзакція фізичної або юридичної особи, підприємницька практика або інвестиційна діяльність, яка, на
думку бюро, буде загрожувати фінансовій безпеці, може опинитися в зоні ризику», — говорить «Апострофу» експерт
Реанімаційного пакета реформ Володимир Петраковський.
На думку експерта, на практиці це
просто перетвориться на управління в ручному режимі. «Наприклад, є земельна ділянка в сільраді. І сільрада хоче віддати її
в оренду якомусь інвестору, який хоче побудувати завод. А НБФБ бачить, що цей
завод буде конкурувати з державним заводом. І в бюро можуть просто написати,
мовляв, ми вважаємо, що цьому агентству
з іноземними інвестиціями не треба давати землю, оскільки це загрожуватиме фінансовій безпеці, — пояснює Петраковський. — Усе, що, як їм здається, несе ризик для держави, вони будуть обмежува-

Українському бізнесу
готують новий сюрприз
У парламенті є два альтернативних проекти
про створення Нацбюро фінбезпеки
не потрапити в НАБУ», — вважає Острікова.
Хоча Ніна Южаніна, один з авторів
законопроекту, поспішила спростувати
такі звинувачення. «Бюро фінбезпеки
буде виявляти і розслідувати злочини,
вчинені за участю рядових чиновників
і суб’єктами господарської і державної
діяльності. У разі виявлення злочинів,
вчинених топ-особами, підслідними
НАБУ, матеріали будуть протягом 24 годин передаватися НАБУ, як це передбачено нормами законопроекту», — написала нардеп на своїй сторінці у Facebook.

❙ Фото прес-служби Президента.
ти. Так, як зараз робить СБУ. У будь-які
справи зможуть засунути свій ніс».
Експерти та депутати також вказують на необхідність вирішити питання
з підслідністю, тобто розібратися з іншими органами, які раніше займалися
фінансовими злочинами, зокрема, шляхом ліквідації економічного відділу СБУ
і Нацполіції.
«На жаль, у законопроекті автори не
пропонують забрати у СБУ функції здійснення оперативно-розшукової діяльності
в сфері захисту економіки. Так само, як і
в поліції чи прокуратури. Тому зараз немає підстав говорити, що цей орган буде
єдиним, який буде здійснювати фінансові
розслідування. У такому вигляді він стане ще одним із тих, які сьогодні ходять до
бізнесу по черзі», — коментує Острікова.

Конфлікт із НАБУ
Ще один нюанс, на який вказують
критики, — нове бюро може створити
перешкоди для роботи Національного
антикорупційного бюро.
«Деякі склади злочинів, які віднесені
авторами законопроекту до підслідності
бюро, перетинаються зі злочинами, підслідними НАБУ. З урахуванням наявності «попередньої перевірки» тієї чи іншої інформації про злочин аналітиками [НБФБ] з можливістю поховати таку
справу назавжди ще до початку розслідування ці злочини можуть взагалі ніколи

Орган під Президента
Але основна проблема, як кажуть
співрозмовники «Апострофа», в тому, що
після ухвалення законопроекту в поточній редакції Президент буде чинити більший вплив на економічну сферу.
«Вплив Президента і держави на економічну сферу залишиться в тому ж вигляді, а можливо, стане ще більшим», —
вважає Петраковський.
«Це фактично реінкарнація податкової міліції, тільки в більш потужному
стані. І ніякого послаблення тиску на бізнес за цим законом не відбудеться. Жодних запобіжників щодо прокуратури,
СБУ або поліції там не встановлено. Це
потужний силовий орган, який планують створити під Президента», — каже
«Апострофу» співавтор альтернативного проекту нардеп Андрій Журжій.
Один із народних депутатів, знайомих
із ситуацією, вказує на те, що звинувачувати в появі законопроекту №8157 варто не його авторів, а безпосередньо самого главу держави.
«Пані Южаніну не варто сприймати
як самостійного гравця. Вона виконавець волі Президента, і в політикумі всі
це знають», — зазначив співрозмовник
«Апострофа».
Поки ж обидва законопроекти — пропрезидентський і альтернативний — знаходяться на розгляді профільних комітетів, а тому, коли будуть врегульовані
суперечливі моменти (і чи будуть), ніхто
не береться прогнозувати. ■
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Весняний день і нахлібників годує
Більшість площ, запланованих під ранні ярові, в Україні вже засіяли
Інна ТЕСЛЕНКО

Оптимальний строк посіву — період, коли співвідношення вологи
і температури ґрунту найбільш
сприятливе для проростання насіння. Наскільки філігранно впишешся саме в цей короткий період
зі своїми насінинами, настільки й
розраховуй на обсяг майбутнього
врожаю. Заздалегідь дбати і про
насіння, і про засоби захисту, і
про пальне доводиться, щоб не
розхлюпати дорогоцінний час у
суперечках із постачальниками.
Бо традицію деришкурства звичні до монополій «державники»,
як комерційні, так і офіційні, продовжили й нинішнього року.

Кусючий оптимум
За попередніми розрахунками експертів «Українського клубу аграрного бізнесу», нинішня
посівна майже на чверть перевершить за вартістю торішню, сягнувши 127 мільярдів гривень.
Весняно-польові роботи навесні
2017 року обійшлися аграріям у
103 мільярди. Основними причинами подорожчання посівної стає
підвищення цін на основні виробничі ресурси, зростання витрат на
оренду землі та інфляція.
На третину серед виробничих
ресурсів зросли загальні витрати на добрива, на 29 відсотків —
паливно-мастильні матеріали та
на 17 — насіння. Основу весняної
посівної складатимуть чотири
культури, на які припадає 92 відсотки всіх витрат. На соняшник,
згідно з прогнозом, буде витрачено 46 мільярдiв, на кукурудзу —
42, на сою — 19, а на ярий ячмінь
— 10 мільярдів гривень. Восени озимими культурами засіяли
7,8 мільйона гектарів, iз яких 5,9
мільйона зайняла озима пшениця, мільйон — озимий ріпак, 800
тисяч — озимий ячмінь та майже 200 тисяч гектарів — озиме
жито. Цьогорічна зима виявилася сприятливою для перезимівлі
озимини, відсоток втрат оцінили мінімальним за останні роки,
тому великого відсотку пересівання озимини не прогнозують,
навіть попри весняну повінь. Зекономлені завдяки сприятливій
погоді кошти аграрії, схоже, використовуватимуть, аби встигнути провести посів у короткому
вікні між затягнутими холодами
та швидким потеплінням. За результатами опитування УКАБ,
проведеного у березні, 34 відсотки аграріїв по всій території України готові доплачувати за скорочення часу доставки запчастин для ремонту сільськогосподарської техніки.

❙ Доки на півдні поспішали висіяти яровину до спеки, у північних регіонах досі очікують, коли перезволожений
❙ ґрунт підсохне i трактори зможуть заїхати на поля.
❙ Фото з сайта dniprograd.org.
У середньому доставка деталей сьогодні триває 58 годин з моменту замовлення. За умови, що
цей час скоротиться вдвічі, аграрії готові плати на 20 відсотків
більше при доставці деталей для
комбайнів, на 18 — для обприскувачів і на 16-17 — для тракторів,
сівалок та ґрунтообробної техніки. «Під час так званих «гарячих
періодів», тобто під час посівної
кампанії, обприскування, збирання врожаю, більше половини аграріїв готові переплачувати
за скорочення часу доставки деталей для основних типів техніки, бо втрати від простою техніки
на ремонті в цей період є незрівняно більшими», — каже Петро
Лахай, аналітик аграрних ринків асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу».

Пальне на стабілізаторі
80 відсотків нафтопродуктів завозять сьогодні в Україну з-за кордону, спонукаючи до
конкуренції. Тому нинішня весна не накрила господарників ще
й підвищенням сезонних цін на
нього. Тим часом ініціатива ввести мита, яка надійшла ще з осені
від нардепів, пов’язаних із групою «Приват» бізнесмена Ігоря Коломойського, таки здатна спричинити здорожчання.
Власне, будь-який новий податок на імпорт призведе до цього. Тему обмеження імпорту на
цьому ринку минулого тижня
знову почали лобіювати, але навряд чи вдасться ії реалізувати.
У Нафтогазовій асоціації України iз самого початку не підтримали монополію, передбачену
оновленою редакцією законопроекту №6776-д: «Такі нововведення призведуть до спотворення конкуренції, поставлять

у нерівні умови імпортерів і вітчизняні нафтопереробні підприємства». Нагадаємо, законопроект, поправки до якого парламент у першому читанні ухвалив ще 14 листопада, передбачає
перегляд у Податковому кодексі
України ставок деяких податків і акцизів. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій
Куюн попередив: якщо Верховна Рада підтримає пропозицію
ввести мита на імпорт нафтопродуктів, зростуть не лише ціни на
бензин. Уведення мита в односторонньому порядку, без консультацій з торговими партнерами
— Литвою, Польщею, Білоруссю, Болгарією, країнами Чорноморського регіону тощо — може
призвести до кроків у відповідь,
які вдарять по українському експорту. «За 10 років управління
«Укртатнафтою» група «Приват» не побудувала жодної нової технологічної установки для
підвищення глибини перероблення нафти, а на якість «Євро5» перейшла останньою серед
найбільших гравців ринку, відставши на кілька років. Замість
підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом упровадження нових технологій група
«Приват» пропонує підвищити
ціни на нафтопродукти для споживачів», — зазначив Куюн.

Що сіємо?
Крім традиційних соняшника-кукурудзи українські аграрії
потроху починають експериментувати з нішевими культурами.
На Лебединському насіннєвому
заводі вже не вперше розпочали
посівну кампанію з гороху та чечевиці. Цими ранніми зерновими
тут уже засіяли більше 200 гектарів. «Щоб отримати максимум

насіння, горох сіяли з густотою до
1 мільйона 200 рослин на гектар.
Поле «заряджене» комплексними мінеральними добривами. Все
насіння перед посівом було протруєне фунгіцидами, інсектицидами та інокулянтом. Наразі ми
розпочали посів соняшника, і вже
за кілька днів піде кукурудза», —
повідомив директор СТОВ «ЛНЗАгро» Роман Франчук. Компанія
LNZ Group, яка обробляє землю
в різних областях, через погодні умови посів ранніх зернових
почала лише у двох кластерах,
Шполянському та Черкаському.
На Сумщині поки що лише підживили озиму пшеницю — чекають, коли підсохнуть надто вологі поля.
Тим часом екватор весняної
посівної перетнули: як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, станом на 16 квітня посів
ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на 1,2
мільйона гектарів, що становить
51 відсоток до прогнозу. Зокрема,
посіяно: ярого ячменю — 828 тис.
га (52%); вівса — 67 тис. га (32%);
пшениці — 70 тис. га (40%); гороху — 265 тис. га (63%); цукрових
буряків — 86 тис. га ( 28%); соняшнику — 211 тис. га (4%).
Обстеження озимих зернових показало, що з посіяних 7,3
мільйона гектарів сходи отримано на 99,8 відсотка площ. З них у
доброму та задовільному стані —
майже 90 відсотків. Сходи озимого ріпаку теж отримані на 99
відсотках площ.
Посів ярих зернових культур
прогнозується на площі 7,4 млн.
га, у тому числі ранніх ярих —
2,4 млн. га. Структуру зернового
клину під урожай 2018 року корегуватимуть залежно від умов
перезимівлі за рахунок оптимі-

зації площ ярих зернових, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх круп’яних.

Земля в межичассі
Кабінет Міністрів 4 квітня
схвалив та направив до Верховної Ради законопроект, який передає сільськогосподарські землі, що були виділені у постійне
користування, фермерам та їхнiм нащадкам. Йдеться про передачу близько півмільйона гектарів у всіх областях України
у власність понад 25 тисяч користувачів. «Українською землею мають володіти українці, а
сільгоспземлею — фермери, а не
латифундисти та агрохолдинги.
Ми вносимо цей дуже важливий
закон та відновлюємо соціальну
справедливість щодо фермерів
— тих, хто стояв біля витоків
фермерського руху», — пафосно
повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Але не все так
просто, як розказується.
Як відомо, землі для ведення
фермерських господарств передавалися в 90-х на правах довічного успадковуваного володіння та постійного користування.
Внаслідок внесення змін до законодавства оформити ці ділянки у
власність та передати у спадщину стало неможливим, створивши юридичні проблеми для великої кількості фермерських господарств. Законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне
користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського
господарства (селянського (фермерського) господарства)» передбачає, що земельні ділянки, надані засновнику фермерського
господарства у постійне користування або довічне успадковуване
володіння, за заявою засновника передаються у власність фермерського господарства. Залежно від місця розташування ділянки, заява подається до місцевого управління Держгеокадастру
або органу місцевого самоврядування. Ось тут і захована інтрига «доброчинства» нинішніх
можновладців-землерозпорядників. Чимало спірних земельних ділянок, права на які раптово пред’явили багаторічним
орендарям новоспечені мультифермери, цієї весни стануть пусткою. Адже протягом останного
року саме в підрозділах Держгеокадастру швиденько переписували-перештамповували ті ділянки
для «потрібних» людей, які протягом короткого часу зареєстрували по кілька фермерських господарств у різних регіонах, а тепер відпанахають ті ділянки у
довічну власність під прикриттям нового закону. Щоправда,
це — зовсім інша історія, до якої
ми ще повернемося. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
День лісу
У понеділок до щорічної акції «Майбутнє лісу у
твоїх руках» традиційно долучилися керівники галузевих структур. Цього разу масову посадку дерев здійснювали на території державного лісогосподарського підприємства «Тетерівський лісгосп» Мигальського лісництва Київської області. Представники Держлісагентства, Держпродспоживслужби, учні
шкільних лісництв висадили майже 20 тисяч саджанців на площі 2 гектари. Такі акції проводять, щоб залучити громадськість до створення та відновлення лісових насаджень, стимулюючи бережливе ставлення
до природи та дотримання правил поведінки у лісі. У
південних регіонах акція стартувала ще 21 березня, у
Міжнародний день лісів. А триватиме вона впродовж
місяця — до Дня довкілля, який цього року припадає на 21 квітня. З цієї акції в Україні традиційно почи-

нається лісокультурна кампанія, під час якої державні лісогосподарські підприємства починають відновлювати лісові насадження на минулорічних зрубах та
створювати нові ліси. Минулого року відтворення лісів
провели на площі майже 54 тисячi гектарів. Скільки їх
за цей час вирубали, особливо нелегально, — про це
офіційна статистика, на жаль, не повідомляє.

По технології — в Ізраїль
З 6 по 10 травня делегація Мінагрополітики візьме
участь у 20-й Міжнародній сільськогосподарській виставці Agritech Israel-2018 у Тель-Авіві. Ця виставка проводиться раз на три роки та вважається одним із глобальних заходів у сфері сільськогосподарських технологій. Для поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в аграрному
секторі як на міжурядовому рівні, так і на рівні відно-

син між підприємствами, Мінагрополітики запрошує
агровиробників взяти участь у складі української делегації. Програма візиту опрацьовується з Посольством Держави Ізраїль в Україні та буде сформована
з урахуванням складу делегації. Витрати, пов’язані з
відрядженням, покриваються за рахунок установ та організацій, які відряджають. Агровиробники, які мають
намір взяти участь у візиті, по детальнішу інформацію можуть звернутися до Департаменту міжнародного співробітництва Мінагрополітики до 20 квітня 2018
року. Тел.: 044 278-85-61, e-mail: roman.lysenko@
minagro.gov.ua.

Ріпак-фаворит
Нинішнього року прогнозується збір максимального врожаю ріпаку за останні десять років.
Посівна площа його в Україні збільшується дру-

гий рік поспіль. Нинішній мільйон гектарів — це
на 12 відсотків більше показників минулого року.
Крім того, очікується, що близько 50 тисяч гектарів засіється ярим ріпаком, розширившись за
площею ще на 8 відсотків. За даними аналітиків, збережені посіви озимого ріпаку перебувають цьогоріч у більш сприятливому стані, ніж у
минулі роки, формуючи потенціал гарного врожаю. «Якщо підсумкові втрати (загибель посівів)
не перевищать 10 відсотків, збиральна площа ріпаку складе близько 950 тисяч гектарів, а це плюс
16 відсотків до минулорічної. Загальний валовий
збір олійних при середньому значенні врожайності за останні два роки на рівні 27 центнерів
iз гектара прогнозується в обсязі 2,57 мільйона
тонн (плюс 12 відсотків)», — зазначає аналітичний центр «АПК-Інформ». ■

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ПРОТЕСТ

■ КІБЕРПРОСТІР

«Оксамитовий сезон» у Єревані

Вкусити
віртуальними
зубами

У Вірменії оголошено початок мирної народної революції
Ігор ВІТОВИЧ
Учора у Вірменії протестувальники, які виступають
проти призначення прем’єрміністром країни колишнього президента Сержа Саргсяна, почали блокувати урядові
будівлі в Єревані, повідомляє
«Радіо Свобода». Масові протести у столиці Вірменії тривають iз 14 квітня, коли правляча Республіканська партія
запропонувала кандидатуру
свого лідера та екс-президента Саргсяна на пост прем’єрміністра. Саргсян за 10 років
перебування на посаді довів
свою країну до крайнього зубожіння, змусив тисячі мешканців емігрувати.
Перед закінченням свого другого президентського
терміну Саргсян провів через парламент конституційні зміни, за якими Вірменія
переходить до парламентської моделі управління і глава уряду фактично стає главою держави. За внесеними
змінами, значно урізаються громадянські права і свободи, прем’єр отримує майже
необмежені повноваження,
включно з керуванням зовнішньою політикою та збройними силами, а президенту
залишаються суто представницькі функції. При проведені цих змін через парламент
Серж Саргсян обіцяв співвітчизникам, що не буде претен-

США та Велика Британія
попереджають, що Росія готується
до масштабних кібератак
Ігор ВІТОВИЧ

❙ У центр вірменської столиці стягнули неймовірну кількість поліції.
дувати на посаду прем’єра,
але тепер порушив дане слово.
Перед днем голосування у
парламенті, 17 квітня, опозиція та обурений народ вийшли
на найбільшу за багато останніх років протестну акцію в Єревані. Поліція ще в понеділок
заарештувала кілька десятків
учасників протесту, а вчора вже
повідомила про затримання 59
мітингувальників лише впродовж першої половини дня.
Учора після мітингу на площі Франції в Єревані, на якому опозиційний депутат, лідер
протестів Нікол Пашинян заявив про «революційну ситуацію» в країні й оголосив про
початок «народної ненасильницької оксамитової револю-

ції», демонстранти рушили в
бік урядових будівель.
Тим часом у парламенті
Вірменії, Національних зборах, опівдні за місцевим часом таки розпочалося спеціальне засідання, на якому
мають обговорити кандидатуру екс-президента Вірменії
Сержа Саргсяна на посаду
прем’єр-міністра і провести голосування з цього приводу. Депутати відважились
розпочати засідання парламенту в умовах, коли тисячі
громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи
проти обрання Сержа Саргсяна прем’єром. Результат голосування з цього приводу на
момент верстки номера ще не
був відомий. ■

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Успішний, бо «Клятий»
У США вручено Пулітцерівські премії
Олег БОРОВСЬКИЙ
У понеділок в Колумбійському університеті Нью-Йорка відбулася церемонія вручення Пулітцерівських
премій — найпрестижніших нагород в американській та світовій
журналістиці.
Американські видання
«Нью-Йорк
Таймс» та «Вашингтон
Пост» здобули Пулітцерівську премію в номінації «Найкращий
матеріал на внутрішньополітичну тематику» за їхню роботу щодо
розслідування ймовірного втручання Росії в
президентські вибори
2016 року та потенційні зв’язки між Москвою та членами команди президента Дональда Трампа. Рада премії
вказала, що ці видання
«поглибили розуміння нації про втручання
Росії в президентські
вибори». Трамп постійно називає розслідування командою прокурора
Роберта Мюллера російських спроб вплинути на вибори 2016 «полюванням на відьом»
та заперечує будь-яку
змову між Москвою та
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❙ Перемога репера Кендріка Ламара стала найбільшою несподіванкою.

його кампанією. Трамп
також неодноразово називав висвітлення цієї
теми в засобах інформації «фальшивими новинами», а газети «НьюЙорк Таймс» та «Вашингтон Пост» лаяв
останніми словами на
межі людської пристойності.
«Нью-Йорк Таймс»
та журнал «Нью-Йоркер» також виграли
спільну Пулітцерівську премію у другій за
значимістю категорії
«Журналістське розслідування» завдяки
матеріалам про сексуальні домагання в Голлівуді. Так, вирізнено
журналістів цих видань

Джоді Кантор, Меган
Тоуї та Ронана Ферроу
за статті, в яких містилися зізнання акторок, які обвинуватили
впливового на той час
голлівудського продюсера Харві Вайнштейна
у сексуальних домаганнях. Зізнання актрис та
нагороджені тепер публікації спричинили масовий громадський рух
«Мене також», який
мав на меті поширити
інформацію про проблему сексуальних домагань у багатьох галузях.
У жанрі репортажу
двома Пулітцерівськими преміями нагороджена інформагенція

«Рейтер» за публікації
про кризу з біженцями-рохінджа в М’янмі
та безчинства поліції
Філіппін у процесі боротьби з поширенням
наркотиків.
Найкращою театральною постановкою
визнано п’єсу американки польського походження
Мартини
Майок «Кошти життя»
(Cost of Living), в якій
розповідається про долі
інвалідів,
фінансові
проблеми зі страхуванням та медичним обслуговуванням.
У категорії художньої літератури переміг письменник Шон
Грієр за роман «Лесс».
Найбільша несподіванка сталася в категорії
музики, де переможцем
визнано американського репера Кендріка Ламара за альбом «Клятий» (Damn). Як минулого року Нобелівською премією вперше
відзначено рок-виконавця Боба Ділана, так
цього року вперше в історії Пулітцерівською
премією в галузі музики відзначено виконавця популярного жанру,
а не джазу чи класичної музики. Журі мотивувало своє рішення
тим, що музичний альбом Ламара віддзеркалює всі складнощі життя афроамериканців,
поєднує в собі лірику,
хіп-хоп, джаз, соул,
фанк, поезію та африканські звуки. ■

Сполучені Штати і Велика Британія заявили 16 квітня, що підтримувані російським урядом хакери заразили комп’ютерні
роутери по всьому світу в межах кампанії з кібершпигунства,
повідомляє сайт «Радіо Свобода». У Вашингтоні і Лондоні
стверджують, що ця кампанія спрямована на державні організації, підприємства та операторів найважливіших об’єктів
інфраструктури. Спонсоровані російською державою хакери
можуть завдати світові масштабного кіберудару. Про це ще
раз, уже вчора, 17 квітня, у спільній заяві застерігають ФБР
США, міністерство внутрішньої безпеки США та британський
Центр національної комп’ютерної безпеки, інформує агенція
dpa. Цілями атаки можуть стати державні структури, приватні
компанії та організації, провайдери інтернет-послуг i важливі
об’єкти інфраструктури, вважають у спецслужбах.

Війна за монітором
Координатор Білого дому з питань кібербезпеки Роб
Джойс оголосив, що зловмисники в кіберпросторі, чи то з
боку Кремля, чи інших державних суб’єктів, отримуватимуть відсіч із боку США.
«Діяльність уряду Росії продовжує загрожувати нашій
кібербезпеці. Ми засуджуємо цю активність. Закликаємо
всі відповідальні країни використовувати свої ресурси, у
тому числі дипломатичні, правоохоронні, технічні та інші
засоби, для подолання російської кіберзагрози», — заявила заступник секретаря з питань кібербезпеки та зв’язку
Великої Британії Жанетт Манфра.
У лютому 2018 року Білий дім звинуватив російських
військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 року.
Проте Москва звинувачення про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими і безпідставними».
Вашингтон і Лондон закидають російському урядові
зловмисне втручання у світові інтернет-мережі з метою
політичного та економічного шпіонажу. На думку спецслужб двох країн, це втручання має на меті зараження роутерів та іншого обладнання шкідливим програмним забезпеченням, що закладає фундамент для майбутніх кібернападів.
Звинувачення в плануванні кібернападів прозвучали
на тлі погіршення стосунків між РФ і Заходом. Однак хакерські атаки не пов’язують, за словами заступника голови Білого дому з кібербезпеки Роба Джойса, з нещодавнім
авіаударом США, Великобританії та Франції в Сирії.

«Брудні трюки» Москви
Британська газета «Телеграф» повідомила в понеділок,
що Росія розпочала «кампанію брудних трюків» щодо Великої Британії, зокрема, в двадцять разів посиливши кампанію дезінформації в соціальних мережах, від часу атаки
союзницьких сил на Сирію.
Газета зазначила, що серед британських урядовців є
«побоювання, що це може стати прелюдією до повномасштабних кібератак із боку Росії». В соціальних мережах
проводиться аналіз профілів, пов’язаних із Кремлем, щоб
оцінити їх можливий вплив на публічні дебати у Британії.
Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон, якого цитує
«Телеграф», застеріг, що «необхідно вживати всі запобіжні заходи» для захисту від можливих нападів хакерів, яких
підтримує російський уряд.
Окрім «Телеграф», інші британські газети «Дейлі Експресс» та «Дейлі Міррор» стверджують, що Москва обрала
саме такий спосіб помсти за авіаудари коаліції по Сирії. А
офіційний представник Пентагону Дана Уайт стверджує:
«Російська кампанія з дезінформації вже почалася. Кількість тролів із Росії збільшилася у дві тисячі разiв за останню добу. Ми продовжимо повідомляти про подібні факти». Журналісти говорять про можливі кібератаки на аеропорти, залізничні компанії, лікарні, електростанції та банки. Але британські газети не лише лякають, а й утішають,
стверджуючи, що міністерство оборони країни готове відбивати атаки, якщо Кремль піде на розгорнуту масштабну
цифрову війну. ■

■ ДО РЕЧІ
Учора до звинувачень Росії в кібератаках приєдналася Австралія.
Міністр iз питань кібербезпеки цієї країни Ангус Тейлор звинуватив Росію у
здійсненні масових кібератак на компанії його країни в 2017 році. Як зазначається, мішенями російських кібератак стали близько 400 австралійських
компаній.
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ДИНАСТІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 КВІТНЯ 2018

■ ЕКСКЛЮЗИВ
Ліна ТЕСЛЕНКО

Історія козацької родини Розумовських чимось схожа на історію Попелюшки.
Спів старшого брата Олексія у звичайній сільській церкві випадково почув хтось
із придворних із далекого Петербурга. Так гарний голос привів юнака з Чернігівщини до придворної капели, а врода й розум згодом завели його в покої самої
імператриці Єлизавети. Син козака Розума стає фаворитом цариці і графом Розумовським. Він та його брат Кирило згодом стають одними з найбагатших i
найвпливовіших людей у Російській імперії. Але в душі залишаються українцями, не забувають про свою історичну батьківщину й намагаються зробити все
можливе задля її блага.
Цю історію називає красивою легендою нащадок древнього роду Грегор Розумовський, історик за фахом. Він носить графський титул і вивчає історію Східної
Європи, зокрема України. Пан Розумовський вперше за тривалий час приїхав в
Україну, до якої відчуває неабиякі сентименти. В подарунок музею в Батурині він
привіз оригінал Універсалу гетьмана Розумовського. В заповіднику це називають
подією в музейному житті України, адже це єдиний універсал, який тепер має в
своїй колекції «Гетьманська столиця». Нам вдалося зустрітися з паном Грегором
і з перших вуст дізнатися подробиці з життя цієї відомої родини.

«Коли вперше приїхав у 1991 році
в Україну, на Хрещатику саме
вирували акції Руху»
Пане Грегоре, в якому віці ви усвідомили, що належите до знаменитої родини?
— Ще в ранньому дитинстві. Років у
три-чотири, коли дитина починає щось
розуміти з розмов дорослих. На стінах
нашого будинку завжди висіли портрети моїх родичів, про них я мало не щодня чув від дорослих, що це той, а це той.
Тобто з молоком матері я усвідомив, що
мав незвичайних предків.
Головні персони, від яких я чув історію свого роду, — це батько і дідусь,
вони систематично, крок за кроком,
розповідали мені цікаві подробиці з минулого родини. Завдяки цьому родичі
з XVIII-XIX століть мені були більш
знайомі і відомі, ніж родичі сучасні.
■ Ким ви доводитесь гетьману Кирилу Розумовському?
— Я його прямий нащадок у сьомому поколінні по чоловічій лінії. Є таке
поняття прімогенітура (принцип успадкування майна і титулів від батька до
старшого сина. — Авт.), згідно з ним
зараз саме я є главою династії (маю ще
двоюрідного брата, але він молодший).
Гілка моєї родини тягнеться від одного
з синів Кирила Розумовського — Григорія. Це був відомий свого часу вчений
— геолог і мінеролог, який сповідував
досить новаторські погляди на державний устрій, не схвалював царат і абсолютизм. Щоб уникнути переслідування в царській Росії, він був змушений
емігрувати. Його давно запрошували
працювати в Австрію, тому опинився
саме в цій країні. Григорій втратив усе
родове майно, але графський титул за
ним залишився.
■ Чи маєте родичів в Україні?
— Ні , не маю. Свого часу один мій
хороший знайомий, який перебував на
дипломатичній роботі в російському посольстві, казав: «Грегоре, ми допоможемо знайти твоїх родичів — в Росії чи деінде, ти тільки скажи...» Я відповів на це:
«Андрію, як ти збираєшся це зробити?
Адже їх усіх винищили». По суті, сьогодні рід продовжується лише по лінії мого
предка Григорія Кириловича.
■ Коли ви вперше приїхали в Україну? І це було ваше власне бажання чи
приїхали на запрошення української
сторони?
— Це був червень-липень 1991 року.
На історичній батьківщині своїх предків я мріяв побувати давно, і як тільки
така можливість з’явилася, я одразу вирушив у дорогу. Приїхав за власним бажанням. Аби мені видали в посольстві
дозвіл на поїздку, сказав, що хочу вивчати російську мову.
Пробув тут цілий місяць. На Хрещатику саме вирували акції Руху. Я
теж брав у них участь. Ідея незалежної України вже витала у повітрі. Мені
імпонувало те, що декларував Рух. Я
був великим фанатом В’ячеслава Чорновола, Левка Лук’яненка. Ще був син
Тараса Чупринки (один із псевдо Романа Шухевича. — Авт.) — Юрій (очолював у 1990-1994 роках УНА-УНСО. —
Авт.). Дуже поважаю цих людей, їхні
ідеї мене надихали. На той час я був ще
зовсім молодою людиною, студентом.
І ці зміни, що відбувалися в Україні,
мені подобалися.
■

■ ДОСЬЄ «УМ»
Грегор Розумовський,
55 років. Мешкає у Відні (Австрія)
Народився в родині графа Андрія Розумовського, професора, який упродовж багатьох
років був одним із провідних політичних оглядачів німецької газети Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Мати — Доротея, уроджена принцеса Солмс-Хоєнсолмс-Ліх. Через батькову роботу родина часто змінювала місце проживання.
Дитинство Грегора минуло в Празі й Франкфурті. Потім були Гаага, Бєлград, Париж, Йоханнесбург (Південна Африка). В Німеччину повернувся в середині 80-х років. Вивчав філософію та
історію. Після навчання жив у Східній Європі.
Вже маючи власну родину, переїздить до Відня.
До 2000 року працював науковим співробітником Think tank («Мозкового центру») при одному з віденських університетів, цей центр надавав консультації міністерству закордонних справ
Австрії. Потім — у підрозділі Єврокомісії в
Брюсселі, який займався питаннями розширення
ЄС.
Зараз очолює компанію з політичного консалтингу, є експертом у галузі політичного
лобіювання.
Також очолює Товариство культури і мистецтва Розумовських у Відні. За багаторічною сімейною традицією, приділяє увагу підтримці молодих талановитих музикантів.
Після Помаранчевої революції був радником
Президента України Віктора Ющенка.
■ Чи були знайомі особисто з кимось
із названих вами людей?
— Мав приємність особисто знати В’ячеслава Чорновола. Це був дуже
скромний і водночас харизматичний чоловік. Із відмінним почуттям гумору.
■ Чи часто відтоді бували в Україні?
Після першого приїзду я намагався
бувати тут щороку. Приїздив у 1993му, 1995-му, 1996-му, 1998-му. Потім
довго не був. Приїхав знову, коли сталася Помаранчева революція — в 2004му, в 2005-му приїздив ще раз, цього
разу з дружиною Елізабет (тепер уже
колишньою) — вона поділяла мої симпатії до України, Київ їй дуже сподобався, ми побували на конкурсі «Євробачення». Згодом був у 2009-му, коли
відкривався музейний комплекс у Батурині, знову ж таки не сам, а з родиною. А потім була вимушена пауза.
Нинішній приїзд — перший за останні дев’ять років. За цей час, на жаль,
заіржавіла моя українська — розуміти
мову розумію, а от говорити практично
перестав. Раніше в мене це значно краще виходило.
■ Українську мову де вивчили?
— Мій дідусь чудово розмовляв українською. І попри те, що родина вже
дуже давно живе на Заході, я мав змогу
чути цю мову, розумів її. Окрім того, в
нас удома завжди було багато українських книжок — я багато читав. По суті,
книги й були моїми основними вчителями. Саме тому можу читати, добре сприймаю мову на слух, а от розмовляти не
дуже виходить.
■ У вашого нинішнього приїзду є
якась конкретна мета?
— Мета єдина — побувати в країні,
яка мені дуже подобається і де я давно вже не був. Я тут фактично турист,
який, до того ж, має сильну емоційну
прив’язаність до цих місць.

❙ Грегор Розумовський: «Тут живе дух моїх предків».

«Не заздрю
Розумовському
руйнувалися
Нащадок останнього гетьмана Лівобережної
України історик Грегор Розумовський — про свого
знаменитого прапрадіда, європейську, але невідому
для Європи Україну та українські традиції в родині
«Мені дуже прикро, що така велика нація
в Європі, як українці, існує в забутті»
■ Ви — історик за освітою, спеціалізуєтесь на вивченні історії Східної Європи та України зокрема. Це був ваш свідомий вибір? Бо маю сумніви, що в Австрії
на це є запит...
— Звичайно, це був мій свідомий вибір. Це бажання бере початок передусім з
історії моєї власної родини. Хоча історія
Австрії теж свого часу була пов’язана з
частиною українських територій, згадайте період Австро-Угорської імперії... І
мені дуже прикро, що така велика нація в
Європі існує в забутті. Це неймовірно звучить, бо ніхто в Європі не зміг би забути
італійців, іспанців. А мільйони українців
із неймовірною, драматичною історією, з
таким унікальним явищем, як козацтво,
раптом зникли, опинилися в якомусь вакуумі. Візьміть Швецію, населення якої в
рази менше за населення України, але нікому не треба пояснювати, що це за країна і в якій точці світу її треба шукати...
■ А що знає про Україну пересічний
австрієць? Мабуть, небагато?
— Нічого! Для звичайного пересічного
австрійця Україна — це щось далеке і незрозуміле. І це при тому, що Австрія й Україна мають сторінки спільної історії, як
я вже казав, це період Австро-Угорщини.
Тому територіально пересічний австрієць
принаймні уявляє собі, що Україна — це
десь на кордоні з Росією. А якщо взяти ще
далі на Захід — французів, німців, англійців, то, не виключаю, що вони знають іще
менше про Україну.
■ Чому так відбувається? Україна себе
погано рекламує?
— Тут визначальними є два моменти.
Це дуже успішна російська пропаганда,
яка працює нав’язливо, по всіх каналах.
І це не вчора почалося, 300 років триває це
промивання мізків, коли Україну росія-

ни подають як свою власність. І ці міфи
досі працюють! Другий момент — немає
інформації безпосередньо з України через
якісь прямі джерела, не через «Євроньюс»
чи російські телеканали. Україна досить
пасивна в своєму бажанні розповісти про
себе світові.
■ До речі, Кирило Розумовський тривалий час також жив у Росії. Ви бували
в цій країні? Де більше почуваєтесь вдома — там чи тут?
— Мене про це часто запитують, але
навіть сама постановка питання для мене
виглядає дивною. Так, я бував у Росії. Але
з цією країною мене нічого не пов’язує. Династія Розумовських — це від початку і завжди була українська родина. Звісно, задля досягнення якихось політичних цілей
доводилося і при дворі бути, і підтримкою
Єлизавети заручатися. Це був час інтриг
і великої політики. І Богдан Хмельницький, і Іван Виговський, й Іван Мазепа розуміли, що протистояти Москві лише військовими інструментами неможливо. Це
був час політичних інструментів, бо грубою силою нічого не можна було вдіяти.
І Кирило Розумовський це теж добре розумів.
Гетьману Розумовському можна було
повернутися в Україну тільки після 1776
року. Після того, як військо Запорозьке
було повністю знищене, Кирилу надали
особисту охорону зі ста російських солдатів, які мали не так насправді охороняти Розумовського, як контролювати його.
І як тільки йому дозволили повернутися в
Україну, Розумовський одразу це зробив.
Він приїхав і залишався в Україні до своєї
смерті. Тому закиди деяких істориків про
те, що Розумовський увесь час жив у Росії,
не зовсім відповідають дійсності. Ця інформація була підкоригована радянськими істориками, було вигідно подавати це
під кутом «братніх народів».

ДИНАСТІЯ
«Гетьман Розумовський прагнув
суверенітету й зміцнював
державність»
Як і з ким ділитеся своїми знаннями з історії України? Може, книжки видаєте чи студентам викладаєте?
— В основному, це виступи на конференціях, беру участь у різноманітних дискусіях щодо України. Останнім
часом Україна опинилася в політичному фокусі, тому намагаюся використовувати цей момент і розповідати про неї
ще більше і при першій же нагоді. Світ
академіків — це не моя мета, вчений світ
і так має уявлення про Україну. Моя ж
мета — досягти широкої публіки. Адже
на Заході — небагато джерел, з яких
можна почерпнути інформацію про Україну. І не всі ці джерела є правдивими.
Вплив російської пропагандистської машини досі дуже сильний. Україну подають дуже однобоко, шаблонно. Але ж я її
знаю зовсім іншою — культурною, мислячою, європейською. І хочу, щоб такою
її бачили й інші.
■ Для вас, як для історика, якийсь
професійний інтерес в Україні є? Хотіли б попрацювати в архівах, з якимись
документами?
— Річ у тому, що я не працюю на сьогоднішній день академічним вченим.
■
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риці Катерини II. Не заздрю гетьману
Розумовському — це дуже боляче бачити, як руйнується те, до чого було докладено багато зусиль.
■ Ви буваєте в Батурині та інших місцях, де жив ваш прапрадід Кирило Розумовський. Як оцінюєте зміни, що там
відбуваються?
— Це прекрасно! Зміни, які відбулися там від часів моїх перших візитів, —
разючі. Від того занепаду, який бачив
раніше, і сліду не лишилося. Це неймовірно гарне, доглянуте місце, в яке
хочеться повертатися ще і ще. Приємно
спостерігати, як усе змінюється. Наталя Борисівна Реброва (генеральний директор заповідника «Гетьманська столиця». — Авт.) докладає багато зусиль, аби
заповідник розвивався, був відвідуваний. Це місце, де живе душа моїх предків, і мені небайдуже, яким воно буде.

«У мене четверо доньок»
■ У Кирила Розумовського, як пишуть історичні джерела, було 11 дітей. Ви теж багатодітний батько. Чи не
так?
— У мене четверо доньок. Найстарша — Анна, їй 22 роки, вона вивчає
юриспруденцію. Ксенії 21 рік, вона має
намір розпочати вчитися на кондитера,

гетьману
— всі досягнення
на його очах»

іноді дійсно заради поваги так звертаються. Але ніяких бонусів, окрім власне приємного факту, від того не маю.
Навіть маю більше обов’язків, ніж привілеїв. Передусім — гідно нести цей титул і своє прізвище, не зробити нічого
такого, щоб кинуло тінь на родину. І
мене так вчили, і доньок своїх вчу, що з
будь-якою людиною, навіть прислугою,
треба поводитися чемно, виховано і достойно.
■ Чи залишилися в родині якісь
реліквії, пов’язані з гетьманом Розумовським? Свого часу ви подарували
музею в Батурині палаш, як він до вас
потрапив?
— Про це мене не вперше запитують,
але ця реліквія завжди була в родині,
скільки себе пам’ятаю. Палаш передавався з покоління в покоління, мені розповідали, що належав він саме гетьману
Кирилу. Окрім того, маю чимало старовинних книг, зокрема, й із книгозбірні
гетьмана. Кирило Розумовський, як відомо, мав одну з найбільших у той час
книгозбірень у Російській імперії. Про
неї знали навіть за кордоном.
■ Яке із місць в Україні, пов’язане з
вашими родичами, вам найбільше подобається? Батурин, Ніжин чи, може, щось
інше?
— Київ (сміється). Якщо брати
за принципом, де б я жив, то тільки в
Києві. Це живе місто і комфортне для
проживання. Так, у Батурині, якщо
взяти музей, все чудово зроблено. Але
всі ми розуміємо, що за межами музею звичайні люди живуть зовсім інакше. Київ дуже відрізняється і за рівнем
життя, і за можливостями, і за зручністю. Тому реально жити в Батурині було
б складно. Та й узагалі, я людина великого міста.
■ Вас не відмовляли друзі або знайомі їхати в Україну, адже в очах європейця тут — війна...
— Ні, в колі моїх друзів досить добре
поінформовані про ситуацію в України,
я для них фахівець цієї країни, вони переконані, що хто-хто, а я точно володію
справжньою iнформацiєю про ситуацію
в Україні. Всі новини про Україну вони
отримують від мене і довіряють цій інформації, а не якимось сумнівним джерелам. Звісно, те, що відбувається на
Донбасі, це катастрофа! Гинуть люди,
зруйновано успішний промисловий регіон — на це все боляче дивитися.
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«Я дуже люблю вареники —
iз задоволенням їх ліплю»
■ Хоча ви не раз бували в Україні, але
про вас тут знає обмежене коло людей. Ви
свідомо приїздите, не афішуючи це? Бо в
нас є приклади нащадків відомих родин,
які в Україні залишилися жити, розвинули тут бурхливу діяльність. Наприклад,
Мішель Терещенко. Він навіть став мером
міста Глухів, де, до речі, свого часу обрали
гетьманом Кирила Розумовського...
— Так, я чув про діяльність в Україні
Мішеля Терещенка, мені розповідали, що
він дуже активний, за короткий час став
тут відомою людиною. Але це не мій стиль,
можна, вважаю, бути і скромнішим. Хоча
перед нашою з вами зустріччю я мав два
записи — для документального фільму і
одного з українських телеканалів. Звісно,
я не маю на меті, аби про мене почуло якнайбільше людей. Мені важливо поділитися з українцями тими історіями з життя династії Розумовських, які, можливо,
ніколи не виходили за межі родини.
■ Ваші предки були досить багатими,
заможними людьми. Ви себе таким вважаєте?
— Ні, на сьогодні в мене абсолютно
звичайне життя австрійця середнього
класу. Не суперлюкс і навіть не люкс, а
цілком звичайне комфортне життя..
■ Тобто ніякого родового маєтку і
графського палацу нема?
— Звичайно, ні. То було б занадто. Я
сучасний граф (сміється).
■ У вашій родині збереглися якісь українські традиції чи ви повністю асимілювалися з народом країни, в якій тепер
живете?
— У нас багато родинних традицій,
коріння яких тягнеться з України. Наприклад, я дуже люблю вареники — iз
задоволенням ліплю їх за давнім родинним рецептом. І паску на Великдень печу
— її рецепт теж дуже-дуже давній, передався з покоління в покоління. І яйця
фарбуємо в червоний колір... Тобто робимо багато речей, які здатні здивувати
пересічного австрійця.
■ Невже власноруч печете паску і вареники ліпите?
(На це питання відповіла супутниця Грегора Розумовського, пані Наталія, яка люб’язно погодилася взяти
на себе роль перекладача)
— Можете не сумніватися — все робить сам. Я особисто паску куштувала, і
це було неймовірно смачно! ■

■ ІСТОРИЧНА ДОВІДКА .

❙ У палаці прапрадіда пан Грегор може
❙ відчути себе справжнім графом.
❙ Фото надано НІКЗ «Гетьманська столиця».
Моя робота більше пов’язана з політикою і аналітикою. Тобто я консультую
як експерт, а не займаюся науковими
дослідженням.
■ Як історик і як людина, яка може
поглянути на події минулого звіддаля,
як оцінюєте діяльність вашого відомого
предка — гетьмана Кирила Розумовського?
— Це людина, яка послідовно й
дуже наполегливо працювала над тим,
щоб вибудувати ідентичність української нації. Це людина, яка прагнула суверенітету й зміцнювала державність. І
навіть багато чого досягла. Наприклад,
відстоюючи фінансову автономію України, Розумовський домігся підпорядкування Києва і Запоріжжя гетьманові,
скасував митні побори з українців, завдяки чому тут залишалося більше грошей, провів судові реформи, реорганізував козацьке військо. Але це все було
втрачено з приходом до влади імперат-

❙ Біля пам’ятника гетьману
❙ Кирилу Розумовському.
Леоні теж 21 (вони з Ксенією близнючки), вона вивчає політологію. А наймолодшій Софії лише 17, вона ще школярка.
■ У вас — лише доньки. Невже прізвище Розумовських на цьому може припинитися?
— У мене самого теж є тільки дві сестри. Але в батька ще був брат. І от по його
лінії маю двоюрідного брата, в якого теж
є маленький син. Тому прізвище Розумовських матиме своє продовження. Та
й я сам ще не вважаю себе старим, тому
цілком можу мати сина (сміється).

«Графський титул — це, швидше,
красивий сувенір від моїх предків —
і не більше»
■ Ви маєте титул графа. В Австрії це
дає вам якісь привілеї?
— Жодних! Це, швидше, красивий
сувенір від моїх предків — і не більше.
Так, ця традиція триває, титул передається з покоління в покоління, до мене

Кирило Розумовський (1728—1803) походить
із бідної родини козака Розума із села Лемеші на
Чернігівщині. Його старший брат Олексій, який був
фаворитом імператриці Єлизавети, посприяв тому,
аби молодший Кирило отримав хорошу освіту. Вже
в 14 років юнак вирушає до Європи й навчається там
у кращих університетах, 18-річним хлопцем Кирило
повернувся до Петербурга, де був призначений Єлизаветою на посаду президента Російської академії
наук, яку займав більше 50 років. Згодом одружився з родичкою імператриці Катериною Наришкіною,
з якою мали аж 11 дітей.
Бажаючи отримати підтримку козацької старшини в черговій війні з Туреччиною, імператриця погоджується на відновлення гетьманщини, а посаду
гетьмана віддають Кирилу Розумовському. Залишаючись у душі українцем, Кирило використав відновлення гетьманства для побудови й зміцнення української державності. За його наполяганням, велика
частина податків тепер залишалася для потреб України — сам встановлює митні збори й не звітує перед Петербургом. Він реформував козацтво, що стало добре підготовленою військовою силою з єдиною
уніформою та сучасною зброєю. Забороняє робити
селян кріпаками. Відновлює старшинські ради, які
керують на українській землі за його відсутності. Також за гетьманування Розумовського Гетьманщину
було поділено на повіти, запроваджено нову систему шляхетських судів — земських, ґродських і підкоморських, війтівські посади у великих містах передано до козацької старшини. Найважливіші справи і проекти державних реформ предстаники козацької старшини обговорюють на Генеральному зібранні
в Глухові — такий собі прообраз сучасного парламенту. Така завзятість Розумовського не подобається російській аристократії, адже фактично Україна
стала політично і економічно віддалятися від імперії. Але гетьман має всебічну підтримку від імператриці Єлизавети.
Хтозна, як розвивалися б подальші події, але
в 1762 році імператриця Єлизавета помирає. Кири-

❙ Гетьман Кирило Розумовський.
ло Розумовський взяв участь у палацовому перевороті, завдяки чому замість імператора Петра III на
трон зійшла Катерина II. Та надійним союзником Катерина не стала, навпаки, починає «закручувати гайки». Підняте Розумовським питання про спадковість
гетьманства обернулося тим, що Кирило був змушений зректися булави.
Після цього довгий час живе здебільшого в Європі, а в 1777 році повернувся в Україну. Подальше
життя останній гетьман провів у Батурині.
Кирило Григорович щедро жертвував на потреби церкви, культури і науки. Планував збудувати в Батурині університет, але не встиг. Похований у збудованій ним Воскресенській церкві в Батурині.
Період його гетьманства нащадки згодом назвуть «золотою осінню української автономії» (за
Орестом Субтельним). Адже він зробив спробу відродити Гетьманщину в повній її самостійності, незважаючи на абсолютну владу російського монарха
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■ ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

Ало, Укртелеком!
Відкритий лист Прем’єр-міністру
Володимиру Гройсману
Оксана ГЕВКО
Київ
Шановний пане Прем’єр-міністре! Розумію, що, можливо,
звертаюся до вас не за адресою, адже державне стратегічного значення підприємство Укртелеком було продано ще в 2011 році.
Але, маючи приклад «Криворіжсталі», держава якось повинна
контролювати виконання зобов’язань (а вони повинні бути передбачені в договорі купівлі-продажу підприємства) перед споживачами, яким надає послуги цей оператор зв’язку. Звертаюсь
до вас, бо несила більше терпіти таку наругу над споживачами з
боку Укртелекому.
Рік у рік абонентська плата за послуги цього відомства
зростає, хоча якість надання телефонного зв’язку від цього аж
ніяк не кращає. Після чергового підвищення абонплати я вирішила відмовитися від цих послуг і пішла в офіс Укртелекому
оформити розірвання договору. Те, що побачила в офісі, мене
вразило: натовп людей похилого віку (люди молодшого віку, які
працюють і просто не мають можливості провести цілий день у
таких шалених чергах, посилають батьків-пенсіонерів оформити всі необхідні папери), стільців не вистачає, тож доводиться
стояти годинами; в туалет сходити немає куди (а вистоювати в
черзі доводиться мало не цілий день). Через це настрої серед черговиків нервозні, а іноді й просто агресивні. Із розмов зрозуміла, що багато хто готовий і надалі платити завищену абонплату
(особливо пенсіонери, для яких телефонний зв’язок — чи не єдине «віконце» у світ, комунікативний канал зі своїми знайомими, рідними, а також можливість звернутися у ЖЕК, поліклініку чи, за потреби, на «швидку», тож відмовлятися поки що від
послуг Укртелекому вони не готові). Проте більшість нарікає на
поганий зв’язок, а іноді й просто його відсутність через постійні
пошкодженнями на лінії, погане ремонтне обслуговування. Часто — просто неможливо додзвонитися в офіс, щоб залишити заявку на ремонт, от і доводиться вистоювати годинами в Укртелекомі, щоб особисто її залишити.
Я, незважаючи на те, що працюю, таки потратила свій робочий день і розірвала договір із Укртелекомом, відмовившись від
їхніх послуг, поцікавилася заодно, чи немає за мною боргів, і подумала, що на цьому наші стосунки закінчилися. Але не пройшло й півроку, як мені на «Вайбер» прийшло повідомлення від
Укртелекому, що за мною є борг у 130 грн. і якщо я його не сплачу до певного строку, то мої борги, згідно з договором між Укртелекомом і колекторською службою, передадуть останній і надалі
я буду мати справи з нею. Знаючи, як працюють колекторські
служби і не маючи бажання з ними зв’язуватися, я знову вирушила в офіс Укртелекому, знову витратила цілий робочий день
на вистоювання в черзі і з’ясувала, що телефон мені відключили 23 жовтня минулого року, тож за вересень і жовтень мені нарахували абонплату, яку я нібито і заборгувала. Але ж заяву про
розірвання будь-яких стосунків із Укртелекомом я написала 6
вересня! Тобто, за логікою Укртелекому, вони могли відключити
мене від телефонного зв’язку і через півроку, і через рік, і я змушена була б платити абонплату — виходить, так! Довелося писати заяву на перерахунок. І ось минулого вже два місяці відтоді,
але жодних відомостей про те, чи мені перерахували або ж скасували так званий борг, мені не надійшло. Можливо, десь через
рік колекторська служба повідомить, що на той так званий борг
мені ще й пеня «накапала»?
Шановний Володимире Борисовичу, зверніть, будь ласка,
свою увагу на так звану «діяльність», а швидше, бездіяльність
Укртелекому, адже випробовувати народне терпіння — справа
небезпечна.

Відкритий лист Прем’єр-міністру
України Володимиру Гройсману
Ігор ОЛЕЩУК
Тернопіль
Шановний Володимире Борисовичу! Пише Вам пенсіонер із
Тернополя. Я знаю, що Кабінет Міністрів наводить порядок в
Укртелекомі. Ціна на послуги цього оператора за останні роки
зросли майже втричі. Але є ще один недолік в Укртелекомі. Десь
зо два роки тому заявки на ремонт радіоточок і стаціонарних телефонів передали централізовано в Київ. І коли є пошкодження
телефону чи радіоточки, то додзвонитися в Київ дуже важко не
тільки пенсіонерам, а навіть і молодим. Це дуже великий бюрократизм.
Наприклад, 29 березня я пішов в обласний офіс Укртелекому, щоб додзвонитися про пошкодження радіоточки. Півгодини
тримав слухавку, а лінія на Київ була постійно зайнята і мені відповідали: зачекайте 3 хвилини, зачекайте 2 хвилини, почекайте ще… Потратив час на дорогу, потім на телефонне очікування
— і все дарма. Прошу вас навести порядок у цьому відомстві і передати прийом заявок на ремонт радіоточок і телефонів в обласні відділення Укртелекому, бо ми справно платимо абонентську
плату, а сидимо без нормального радіо- і телефонного зв’язку, бо
ремонтники — у Тернополі, а заявки оформляє Київ. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Василь КАЛЧУГІН
Глобине, Полтавська область
Дорогі «молодоукраїнці»,
щиро дякую Вам за невпинний
рух вперед! Із побажаннями
миру і світлого Воскресіння Україні говорю Вам, мої невтомні
і мобільні: з Великоднем Вас і
Ваші родини! Радості Вашим
великим серцям. Світла розуму і добра кожному співвітчизнику.
У березні цього року Полтавщина відсвяткувала 65-ту річницю туристсько-краєзнавчого
руху нашого краю. Саме в березні 1953 р. наказом виконкому обласної ради було створено
Полтавську обласну дитячо-екскурсійну туристську станцію,
з перших кроків якої і розпочався туристсько-краєзнавчий рух
на теренах Полтавщини. Далекого літа 1954 року в селі Писаревщина Диканського району
розпочав свою діяльність перший в області туристичний табір, 25 наметів для якого було
пошито за ескізами колишнього льотчика В. А. Мельникова.
Впродовж 26 днів у ньому оздоровлювалося 120 школярів.
Працювали гуртки для юних
географів, архітекторів, геологів, природничий, історичний,
фотогурток. Для учнів семирічних та середніх шкіл області
щоліта проводилась міжрайонна туристсько-краєзнавча естафета, в якій тільки в 1954 році
взяли участь 20 тис. школярів.
У 1960 році до зміцнілого туристського братства доєднались
і школярі Глобинщини, ставши
активними учасниками всіх наступних обласних зльотів.
Перші півсторіччя туристсько-краєзнавчий рух в області й, зокрема, в нашому районі
був надзвичайно популярним.
Краєзнавство ширилося, набуваючи нового змісту, векторів,
форм. Десятки самовідданих
учителів, аматорів туристського руху, талановитих пошуковців-краєзнавців розгортали романтичні крила юнаків і дівчат,
вели тисячі школярів стежками
рідного краю, мандрували просторами України та інших республік. Особливо плідними для
туристів Глобинщини були 8090-ті роки минулого століття.
Зі створенням територіальної громади розпочалося відродження й поширення туристсько-краєзнавчого руху в нашому
невичерпно багатому історією,
традиціями, культурою, видатними людьми районі. За останні два роки півтори тисячі
школярів побували в походах
вихідного дня, на екскурсіях.
Понад 300 учнів мандрували
дивокраями Полтавщини, торували нові маршрути просторами України, взяли участь у першій обласній грі-випробуванні
«Петлюрівський вишкіл». Триває реконструкція спортивної
зали Глобинської гімназії №1 з
метою проведення в ній осінньозимових змагань із техніки

■ РІДНИМИ СТЕЖКАМИ

У краєзнавстві
— наша сила!
До 65-річчя туристсько-краєзнавчого руху
Полтавщини

Команда «Краяни» з Глобинської гімназії. Олександр Коваленко, Діана
Цикунова, Анна Брашован, Дарина Шутько та Вікторія Цикунова (зліва
праворуч).

«Туристична карта Полтавщини» — стежками народної співачки
з Полтавщини Раїси Кириченко.
туризму. Керівництво ОТГ придбало для туристів-краєзнавців
нове сучасне туристичне спорядження та необхідний інвентар.
Для святкування свого
ювілею Полтавський обласний
центр туризму та краєзнавства
запросив і мою команду невгамовних мандрівників-пошуковців «Краяни». Зі своїм творчим
звітом на 35-й особливий обласний зліт поїхали талановиті
старшокласники Олександр Коваленко та Вікторія Цикунова
(11 кл.), Анна Брашова та Діана Цикунова (10 кл.) і Дарина
Шутько (9 кл.). Учні початкової
школи виготовили оригінальні обереги, малюнки, напи-

■ ПОЛІТПАРНАС

Воріженькам
Віктор ТЮТЮН
Херсон
Проклять нема — вони в сльозах не тонуть.
Прокляття не лягають у труну —
нехай хоч сто синів схоронять,
летять у небеса молитва й сум.

сали листи воїнам, підготували фруктові пакунки — все це
мої «Краяни» передали бійцямземлякам на східний фронт.
На святкуванні увагу багатьох привернула «Туристична
карта Полтавщини», виготовлена руками учнів Землянківської загальноосвітньої школи,
яка закликає подорожувати
стежками уславленої народної
співачки Раїси Панасівни Кириченко.
Попереду — нові походи, дослідження, змагання, мандри і
відкриття, бо великі дати — це
майданчики для нових стартів
і звершень.
У краєзнавстві — наша сила!
Пам’ять роду неспалима! ■

Проклять нема — умерзли в ґрунт вічномерзлотний,
порозривали камінь Соловків...
Ти — бісів чорт, москалику безродний!
Убивця і загарбник од віків.
Проклять нема. Шкодую рідне слово
занапастить злостивості тавром.
Непрощеним тиняйся, підмосков’я,
картаючи себе за безголов’я,
ніхто тебе не прийме байстрюком.
Проклять нема. Хоч ненависність — звідти,
З твоїх боліт. Вже Кривда не вповзе
ніколи в наші ясла й діти,
а з Виру зійде помста, мов з небес.

МИНУЛЕ І ДУМИ
■ РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зоя ШАЛІВСЬКА
Досліджуючи репресії проти конотопських кобзарів у 30-х роках, завдяки допомозі СБУ в Чернігівській області (Конотоп
тоді був у її складі), я ознайомилась з їхніми судовими справами. Випадково знайшла й матеріали «трійки» щодо обвинувачення в антирадянській діяльності селян
із села Мартинівка. Ця явно сфабрикована
справа — зразок жахливого терору проти
українського селянства, який чинив в Україні московський окупаційний режим.
На селі радянська влада репресивними методами заганяла селян у колгоспи,
придушуючи найменші прояви спротиву.
За вже відпрацьованими ГПУ сценаріями
викривались «контрреволюційні організації». Знайдені мною у Держархіві Чернігівської області документи свідчать, що
саме такий «антирадянський осередок»
був виявлений у Мартинівці Плісківського
району Чернігівської області, — щоб виправдати невдачі швидкої колективізації.
У листі до Всеукраїнської православної церковної ради її уповноважений Василь Устименко-Бакумовський згадував
це село як національно свідоме, повідомляючи у серпні 1921 року про становлення там Української церкви: «(...) боротьба
захоплює з кожним днем усе більше і більше людей, в боротьбі почувається здоровий
народний, тільки одному українцю належний, дух, який бадьорить і, відкриваючи
завісу перед майбутнім, показує реальну
Українську Автокефальну Живу Соборноправну Церкву!».
Обвинуваченими вибрали кількох селян, за анкетою — «крестьяне-кулаки»,
яких голова кооперації Терентій Прокопенко, звичайно ж, «крестьянин-бедняк», назвав «...одними из самых ярых
врагов соввласти». (Тут і далі мова оригіналу. — Авт.). Саме їх він вважав винними у тому, що в колгосп із 760 дворів записалося менше 100. На несвідомих селян жалівся і уповноважений з проведення, за його словами, різних кампаній на
селі Григорій Морской: «В процессе проведения своей работы я наталкивался на
упорство со стороны некоторой части населения». На нього ніби мали вплив кулаки,
які агітували не підписуватися на займи,
не вступати до кооперації і т. д., «благодаря чему тормозилась возможность проведения этих мероприятий власти». Оскільки, як змушені були визнати ці представники влади, «открытых антисоветских выступлений с их стороны замечено
не было», до уваги слідчі брали з допитів
свідків натяки, припущення, наклепи —
Інна МАЙКО
Чернігівська область
Тече ріка часу, і відпливають разом
із нею обличчя людей, що вже відійшли,
їхні звички та характери, предмети, що їх
оточували. Невблаганний час намагається
стерти з нашої пам’яті те, «що минуло давно». Але ще в далекі віки люди вирішили,
що варто зберігати пам’ять про минуле, ту
основу, на якій стоїмо ми, теперішні. І виник перший у світі Мусейон — храм муз.
Так було зроблено перший крок.
Сьогодні навіть статистика, яка знає
все, не зможе сказати, скільки у світі існує музеїв. Про один із них я хочу розповісти.
Історія ця почалася сто десять років
тому. Слід сказати, що канцелярія часів
імперії заслуговує на повагу — всі офіційні кроки установ фіксувалися, а потім друкувалися типографським способом. Гортаємо «Журналы Остёрскаго уезднаго земскаго собрания за 1908 год», що
зберігаються в Остерському краєзнавчому музеї. У «Приложении к журналу №5
п.21» зазначено, що «читан доклад управы за №89 объ устройстве при управе музея наглядных пособий». Висновок земської комісії був однозначним: «Признавая весьма существенным подспорьемъ
при теоретическом преподавании какого либо предмета в начальной школе, наглядное ознакомление с натурой и свойствами объясняемого предмета, земство
признало необходимымъ снабжать школы наглядными пособиями».
Земська управа не обмежується правильними словами і в своїй доповіді конкретно відзначає: «В бюджете Остёрска-
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Терор проти селянства
За співання «Заповіту» й українських народних пісень
совєти відправляли у концтабори
все, що годилось для фабрикації справи.
Так, у справі Дмитра Карпенка червоним олівцем було підкреслено його діяльність як священика УАПЦ, участь у місцевій «Просвіті», зв’язки з головою товариства і навіть те, що співав «Заповіт»,
«Морозенко» та інші українські пісні.
«Когда головою «Просвиты» был Бакумовский, то они с Карпенко были большими друзьями».
Свідчення про діяльність в УАПЦ та
«Просвіті», зокрема, і про поїздку на її
повітовий з’їзд підкреслено і у звинуваченого Василя Ляха: «При власти Центральной Рады в начале 1918 года вплоть до прихода немцев я был кассиром местной «Просвиты». (...)Когда у нас в селе организовалась украинская община, я тоже дал свою
подпись».
Те, що репресії проводилися, перш за
все, проти найсвідоміших селян, наочно показують і такі вислови свідка Петра
Репія у справі Дмитра Карпенка: «Идя на
дело организации украинской церкви, делал это в силу своих политических взглядов, желая в той или иной мере развить
чувство ненависти к существующей власти. Карпенко, это человек с такими крепкими и устойчивыми взглядами украинца-самостийныка, что на него ничего не
подействует и он им никогда не изменит.
Он несомненно тип, который может пойти
в контрреволюционную организацию, чтобы работать против соввласти». Звичайно,
всі ці покази російською мовою були заздалегідь сформульовані слідчими ГПУ, зважаючи на те, що свідки, за анкетами, були
малописьменними.
У звинувачувальному вироку Окружкому ГПУ від 6.05.1930 року стверджувалось, що Василем Ляхом, який «(...) в прошлом принимал активное участие в украинском шовинистическом движении,
создана организация, ставящая своей задачей восстание на Украине против Советской власти». Його звинуватили у вербовці
людей, отриманні грошей з-за кордону для
створення організації, яка ніби мала намір
зупинити пасажирський рух на Конотопському пасажирському вузлі. Згадали й

❙ Сфабрикована справа проти селян.
❙ Фото Зої ШАЛІВСЬКОЇ.
участь у «Просвіті» 12 років тому: «Будучи убежденным украинцем, принимает
участие в украинском движении, состоя
членом правления «Просвиты» в с. Мартыновка».
Зовсім безглуздим було таке звинувачення проти цього малописьменного селянина, батька п’ятьох малолітніх дітей:
«Лях собирался выехать за границу с целью получения инструкций и указаний к
будущей весенней кампании по вызволению Украины, которое должно произойти в результате восстания внутри УССР,
а также и внешней помощи под руководством Польши и Румынии».
Дмитро Карпенко був названий переконаним українцем — шовіністом, що
проводить роботу в дусі відновлення на
Україні Демократичної української республіки, говорив про необхідність надання матеріальної допомоги борцям за Ук-

■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

З часів земства
110 років музею у Острі
го земства имеется довольно солидная,
до 10-ти рублей в год на школу, ассигновка на этот предметъ». Нехай нас не бентежить цифра асигнувань у рублях, сьогодні
цього ледве вистачить на один батон. Але
на початку ХХ століття три копійки коштувала франзоля — французька булка, згодом перейменована на «городську». Земське зібрання прийняло доповідь і погодилося з висновком комісії. Так в Острі було
створено один із перших, а можливо, найперший земський музей.
За два роки на облаштування музею було витрачено 305 рублів 3 копійки.
«Признавая, что для дальнейшего существования музея и пополнения его... потребуется ассигновка, уездная земская управа просит собрание отрыть ей кредитъ в
50 рублей, который и вносить ежегодно в
смету по народному образованию».
Минає ще два роки, але, уявімо собі,
земство не лише не забуло про свій музей, а навіть турбується про те, щоб у новому земському домі йому було надане відповідне приміщення і виготовлені
необхідні меблі — тоді «музей получит
правильную организацию». На думку земства, музей також має бути «хранилищем
предметов, относящихся к природе, истории и этнографии Остёрскаго уезда».
Для цього вже придбана археологічна

колекція, музею пожертвувані деякі «естественно историческия коллекции и т.д.».
Хочу зазначити, що деякі з цих експонатів
досі можна побачити в Остерському музеї.
Розуміючи роль освіти і вагу в ній музею, земська управа збільшує асигнування на музейну справу вдвічі — до 100 рублів на рік. Чи не могло б це слугувати прикладом для сучасних управлінь, департаментів і міністерств?
В Острі, давньому сотенному містечку, на початку ХХ століття доживав віку
один з останніх нащадків старовинного козацько-старшинського роду Володимир Костянтинович Солонина (1851—
1914), генерал-лейтенант, кавалер орденів Святого Володимира, Святої Анни,
Святого Станіслава, персидського Лева і
Сонця, болгарських Білого Слона і Святого
Олександра, чорногорського Князя Данила, Командорського Хреста, румунського
Ордена Зірки, герой російсько-турецької
війни за визволення Болгарії. Він залишив
заповіт, в якому значилося, що «...усадьба с постройками переходит в вечное владение г. Остра, с тем, чтобы в этой усадьбе был всегда городской сад, доступный
публике для прогулок, а дом, по усмотрению города может быть приспособлен для
народного дома, или каких иных благотворительных нужд города...»
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раїну, які мордуються в радянському концтаборі і гинуть там, як гинули українці
при царі Петрі.
Його звинувачували також у тому, що
він ніби агітував селян не здавати хліб у
кооперацію тому, що отриманий хліб радянська влада відправляє за кордон, а
підписуватись на займ не варто, тому що
гроші, заплачені за облігації, пропадуть.
Про колективізацію він говорив, що це
ніщо інше як кріпацтво. І ще — співав українські пісні.
Рішенням «трійки» (Особого совещания при Коллегии ГПУ) Дмитра Карпенка
та Василя Ляха засудили на 3 роки концтаборів. А 60-річному Якову Щеку дали
3 роки концтаборів умовно (Протокол
162/492 від 22.05.1930р.)
На цьому переслідування «убежденных украинцев» не закінчилося. Дмитра
Карпенка було вислано з Сиктивкарського концтабору, де він відбував покарання, у Сумський оперсектор ГПУ і 6 липня 1931року висунуто нове звинувачення.
У звинувачувальному висновку вказувалось: «Органами ГПУ на Украине ликвидирована повстанческая организация,
ставившая перед собой целью содействия
в интервенции Украины капиталистическими государствами, поднятия вооруженного восстания, свержение советской
власти, отделение Украины от СССР и создание Соборной Украинской Демократической Республики. Организация обьединяла контрреволюционную часть украинского населения, в основном интеллигенцию, стоящую на платформе УНР».
Згідно з протоколом Судової трійки
при Колегії ГПУ від 5 лютого1932 року,
він отримав 5 років концтаборів. За спогадами одного з діячів УАПЦ Василя
Потієнка, після концтабору на Медвежій
Губі в 1937 році чоловіка знову заарештували.
Певно, не закінчились концтабірні
муки і для Василя Ляха після закінчення
терміну покарання. Бо вже в серпні 1932
року управління Вишерських таборів
на Уралі терміново надіслало запит його
справи.
У 1989 року ці репресовані українські селяни разом із тисячами невинних
жертв більшовицької влади були реабілітовані. Родичі репресованих, вказані в автобіографіях, «не значатся» (так коротко
записано в реабілітаційному документі
Чернігівської прокуратури). Та хто їх шукав? Найімовірніше, довгі роки перебуваючи в статусі родин ворогів народу, люди
так і не дізнались про реабілітацію доброго імені своїх рідних. ■

Після створення в Острі педкурсів
(1920) шкільний земський музей долучили до педагогічного музею і розташували
в будинку, що заповів місту В. К. Солонина. Першим директором цього краєзнавчого музею став директор педтехнікуму
А. Г. Розанов. Разом зі студентами він
проводив археологічні розкопки на Остерщині, матеріали з яких стали експонатами музею.
Багатьом речам з колекції можуть позаздрити великі музеї — тут і раритети з
археологічних знахідок епохи міді-бронзи,
і предмети селянського, козацького і панського побуту, в тому числі і славнозвісний
різьблений сволок з різьбленим написом
початку ХVІІІ століття.
Остерський музей береже пам’ять
про своїх видатних земляків, серед яких
і вчені, і державні діячі, і митці. Це і професор Київського університету В. О. Бец,
чиїм ім’ям названі відкриті ним гігантські
клітини головного мозку, сім’я Кожичів —
регент Платон Іванович і його сини, відомі актори, брати Птухи — Михайло Васильович, дійсний член Міжнародного статистичного інституту, і Володимир Васильович, репресований державний діяч,
професор ботаніки Андрій Іванович Барбарич, професор мистецтвознавства Всеволод Михайлович Зуммер, народний артист СРСР Г. Нелєпп.
Невеличка експозиція присвячена польському політичному і військовому діячеві,
письменнику Міхалу Чайковському, який останні роки життя провів і похований на Остерщині. Народжений в Україні, він створював козацькі полки, щоб визволити Батьківщину з російської опіки. Його гаслом було
— «За нашу і вашу свободу!».

Останніми роками люди почали більше цікавитися історією, більше відвідують
музеї. Не виняток і Остерський музей, збережений для нас невтомними руками його
працівників. Вдячні відвідувачі вже багато років залишають зворушливі записи в
Книзі відгуків. «Це просто справжні подвижники української культури — працівники музею. Ви за безгрошів’я, на ентузіазмі бережете, популяризуєте скарби,
вмієте дати їм українне звучання. Найсердечніше дякую, лауреат Шевченківської
премії Олексій Дмитренко». «Цей чарівний острівець історії Остерського краю не
може, мабуть, залишити байдужою жодну людину, якій пощастило тут побувати. Головний редактор газети «Я сам/а/»
Т. Кондрашенко». «Приємно здивований ентузіазмом остерчан — працівників
музею. Слова великі вдячності за те, що
зберігаєте тут. Нач. УМВС в Чернігівській
обл. генерал-майор міліції Бевз». «Висловлюю захват працівникам музею, котрі
самовіддано і самозречено бережуть вогнище вічності, біля якого їх поставила нелегка музейна доля. Наталя Околітенко,
письменниця».
І натхненні поетичні рядки Миколи
Сингаївського: «Затишній, воісто історичній і духовній Світлиці — Остерському краєзнавчому музею і його працівникам — дбайливим, розумним господарям
на світлі настрої, на добро і віру, «Щоб
тут, у зеленавому Острі,// Не гасло сяйво
серця і зорі.// Щасти вам, добрі люди,// У
свято і у будень».
Величні вікові ялини, котрі пам’ятають
щедрого мецената В. К. Солонину, проведуть вас до храму муз, який береже нашу
історію. ■
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■ ПОСТАТЬ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Рік тому, у квітні, пішов в інший світ Василь Степанович Литвин (1941—2017) — кобзар, мудрець, Великий українець, світла людина, лицар українського
народного духу, заслужений артист України, вчитель,
духовний наставник, творець Стрітівської кобзарської
школи, член Історичного клубу «Холодний Яр».
Разом із дружиною Антоніною Іванівною вони прожили понад півстоліття, народили і виховали шістьох дітей: 4 синів і 2 доньок. Усі вони мають вищу
освіту і власні родини. Удвох з дружиною й однодумцями Василь Степанович втілював у життя свою
ідею створення кобзарської школи. Ще у 1989 році
у селі Стрітівка Кагарлицького району на Київщині
була відкрита єдина і до сьогодні школа, де юні кобзарі опановують академічну і старосвітську бандури,
кобзу, ліру. Учні Василя Литвина розлетілися по всій
Україні нести слово славного сучасного філософа й
українську пісню.

Кожну пісню проживав
Саме у пісні кобзар Василь Литвин бачив порятунок душі народу, воскресіння його величі і
сили. Він залишив своїм
нащадкам сотні власних
пісень. Кожну пісню, авторську чи народну, Василь Степанович не просто виконував неперевершено, він її проживав.
Здавалося, що він говорив із самим Богом.
Щирого слова учителя і наставника чекали
козацькі організації і колективи педагогів, громади й окремі люди. До нього по мудру пораду, філософську думку в село Гребені, що на Правобережжі
Київщини, їхали не лише
з усіх куточків України,
а й із закордоння. Багато
років Василь Литвин був
головою Ради старійшин
українського козацтва.
Він мріяв і вірив у воскресіння козацького духу
в Україні і був переконаний, що добробут і могутність нашої держави можливі лише за об’єднання
козацтва.
Він жив у мальовничому селі над Дніпром. У
його маленькій хаті немає газу, зате є піч, на
якій зростали діти. У їхній родині завжди шанували український звичай
і книгу.
Та найбільше Василь
Степанович шанував природу. Він любив кожну
квітку, пташку, дерево,
жабку так само, як і людину. Бо знав, що людина
— лише частина Всесвіту. І довколишній світ дарував йому свою любов.
Пташки сідали йому на
плече, їли насіння з його
рук. Квіти, за словами Василя Степановича, дарували йому мелодії пісень.
Здавалося, своїм великим люблячим серцем кобзар хотів обігріти всіх, кого знав. Вболівав за долю своїх дітей,
друзів, побратимів і всієї
України. Був справжнім
альтруїстом. Таких безкорисних і щирих людей
я не зустрічала у цьому
світі, де правлять гроші і
засилля чужинецької моралі. Василь Степанович
ніколи не розумів рабської покори чужій культурі і моді. Він свято беріг
український козацький
звичай. Гостро відчував
правду. Жив по-справедливості, умів розсудити,
підказати, порадити, віднайти істину.
Залишив після себе
кобзар багато учнів, декілька сотень пісень і

силу-силенну
мудрих
висловлювань. Його щирі
слова падали в душі слухачів добірним зерном і
проростали добрими ділами і правильними вчинками. Він ніколи нікому
не нав’язував свого способу життя, своїх поглядів
на світ. Він просто жив
і творив любов та добро,
дарував радість спілкування з ним, його бандурою і піснею.
Василь Литвин не називав себе пророком,
хоча умів передбачати
події; не називав себе волхвом, хоча ніс мудрість,
знання, світло; не називав себе цілителем, хоча
зцілював наші душі щирим словом. І його любов, світло, пісня, слово
житимуть завжди.

Екскурс у 90-ті
Найвищим своїм досягненням Василь Степанович вважав заснування
Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва, яку відкрили 1989 року на базі восьмирічної загальноосвітньої школи; адже вона
стала однією з перших
ластівок у відродженні
кобзарського мистецтва.
Ініціаторами заснування
були заслужений артист
України Василь Литвин,
письменники Борис Олійник та Олесь Бердник.
1988 року Український
фонд культури, очолюваний відомим поетом Борисом Олійником, ініціював
створення комітету з врятування української національної культури. На
перше засідання були запрошені представники
всіх творчих спілок: композиторів, кобзарів, кінематографістів, театральних діячів, архітекторів,
охорони пам’яток культури, видатні артисти, письменники, представники
творчої інтелігенції. Серед них — і бандурист Василь Литвин, який запропонував створити кобзарську школу, поки ще
живі автентичні кобзарі,
поки ще звучать струна і
голос речників духу українського народу. Робоча група комітету після обговорення відібрала найкращі пропозиції і
подала в уряд. Опісля серед небагатьох схвалених
була ідея створення кобзарської школи.
Український
фонд
культури організував концерт кобзарів під девізом
«Кобзарська дума» у Палаці «Україна». Всі присутні тоді пригадували, як

Ростили крила новій
кобзарській пісні
Як Василь Литвин разом із Борисом Олійником та Олесем Бердником
засновував на Київщині Стрітівську вищу педагогічну школу
кобзарського мистецтва
20 років тому, 1969 року,
відбулося історичне дійство — незабутній виступ
в Оперному театрі живих легенд кобзарського
мистецтва: Євгена Адамцевича, Григорія Ткаченка, Андрія Бобира, Семена Гнилокваса, Григорія
Ільченка, Якова Панченка. Виступали також молодші кобзарі: Павло Супрун, Микола Литвин, Василь Литвин. А наймолодший Остап Стахів виніс на
столичну сцену одну із заборонених пісень січових
стрільців «Повіяв вітер
степовий».
Кошти за концерт перерахували на новостворювану кобзарську школу. До збору коштів долучились багато людей
доброї волі: зокрема, Борис Степанишин із Рівного, Надія Бичек із Рахова
— колишня політв’язень
сталінських таборів, письменник Олесь Гончар,
діаспора з Канади. Всіх
не перелічити, але шана
і вдячність від рідної землі хай стане оберегом всьому роду кожного доброчинця.

Духовна Січ
із дипломом і бандурою
Нарешті настав і той
історичний день — 31
серпня 1989 року. Село
Стрітівка Київської області приймало численних гостей і дітей — майбутніх кобзарів — з усієї
України. Урочисте від-

них університетів, музичної академії, які приїздять до Стрітівки з Києва. Свої знання і досвід
студентській молоді передають заслужені діячі
мистецтв Володимир Григорович Кушпет, Йосип
Кузьмович Яницький,
заслужені артисти України Михайло Васильович Нагорний, Тарас Йосипович Яницький, Маркіян Васильович Свято,
Алла Георгіївна Алексєєва та інші. Ряди викладачів коледжу поповнили
випускники школи: Максим Воловоденко, Павло Ласкавчук, Максим
Пер’ян, Віра БагринецьВоловоденко. Викладачі
коледжу є авторами значної кількості навчальних
програм та посібників.
Очолює його з 2012 року
Світлана Григорівна Колосовська.

Гордість школи

❙ Василь Литвин.
❙ Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.
відродження національної ідеї.
Наставником і опікуном кобзарського духу
юних кобзариків став Василь Литвин.
Олексій Пилипович
Іванов, голова місцевого колгоспу імені Богуна, допоміг «виростити
крила новій кобзарській

Бути кобзарем — це змінити стиль життя.
криття школи було піднесеним і окриляючим.
Навіть прадавній обряд
посвяти в кобзарські учні
було відновлено в первісному вияві, що вразило
всіх присутніх.
Письменник
Олесь
Бердник назвав новостворену школу духовною Січчю, духовною Хортицею і
закликав юних кобзарів
пам’ятати: вони несуть у
народ слово великої історичної Правди, слово Любові, слово Єдності.
Велику організаторську роботу при створені
кобзарської школи провадив кобзар Володимир
Горбатюк. Саме він знайшов місце школі у селі
Стрітівка, де до справи
взялася смілива і рішуча жінка Галина Михайлівна Іванова, яка стала першим директором
Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського
мистецтва.
Вона не побоялася взяти
на свої жіночі плечі ношу

пісні, щоб полетіла вона
вільно по всій Україні і
далі по світу». За рік господарським методом було
збудовано гуртожиток,
створено затишні умови
проживання студентам.
Школа прокладала
свою борозну у світ духовності, національного відродження українського кобзарства. Під час
випуску кобзарі разом із
дипломом отримували і
бандуру.
Поступово у творчих
пошуках і повсякденних
клопотах, організації навчання і побуту студентів
згуртувався неординарний творчий колектив педагогів, де поруч із місцевими викладачами загальноосвітніх предметів
почали працювати фахівці-музиканти з різних куточків України та викладачі вищих навчальних
закладів Києва: народні артисти України Ніна
Байко і Анатолій Паламаренко, художник-гра-

фік Василь Вечерський,
викладач бандури та ансамблю Григорій Пелех,
викладачі музично-теоретичних предметів Веселка
та Купава Литвин, викладач української мови і літератури, доцент університету ім. Тараса Шевченка Надія Коваленко. З
перших днів у школі працювали знавці й ентузіасти кобзарської справи
подружжя Василь Степанович і Антоніна Іванівна
Литвини.
У кобзарській школі
намагалися відтворити
прадавні традиції навчання кобзарів. За зразком кобзарської школи
на Хортиці були введені
такі предмети, які сприяли розвитку в юних кобзариків володіння словом
і піснею. Тому в школі
почали викладати риторику, поетику, сценічне мовлення, основи акторської майстерності.
Цих предметів на всьому
просторі Радянського Союзу не було.
У школі від початку і
до сьогодні працює автентичний кобзар, ентузіаст
відродження гри на старосвітських інструментах
Володимир Григорович
Кушпет. Він підготував
і видав підручники-самовчителі гри на старосвітських інструментах (кобза, торбан, старосвітська
бандура, ліра).
І сьогодні у коледжі
працює добірний колектив викладачів столич-

За 28 років роботи закладу підготовлено близько трьохсот співаків-бандуристів, багато з яких
працюють за отриманою
спеціальністю; є концертуючими співаками-бандуристами у провідних
мистецьких колективах
Києва: Національній капелі бандуристів імені
Платона Майбороди, Академічній чоловічій хоровій капелі імені Левка
Ревуцького, Державному
театрі оперети, Оперній
студії. Окрім того, по закінченні закладу випускники працюють у загальноосвітніх школах учителями музики, у музичних
школах — викладачами
бандури.
Випускники школи є
лауреатами багатьох національних
музичних
конкурсів. Їхні голоси
звучать по всій Україні і за
кордоном — у Німеччині,
Італії, Америці, Білорусі.
Тож є ким пишатися. Серед випускників школи:
заслужений артист України Максим Куценко, брати Віталій та Роман Морози, гурт «Козаки» (Кость
Фастівець, Роман Мороз, Олег Гусар, Максим
Пер’ян), гурт «Шпилясті
кобзарі» (керівник Ярослав Джусь), Сергій Захарець, Віктор Пашник —
віртуози гри на академічній і старосвітській бандурах.
Бути кобзарем — це
змінити стиль життя. Такий урок засвоїли ті учні,
які несуть до українців
любов до рідної пісні, української культури, передають свої знання, віру
в Україну майбутнім поколінням. ■
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■ СОФІЯ

■ НОМІНАНТ

Офіційні результати Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2017». R — рейтинґ видання: кількість набраних
балів поділена на кількість експертів номінації.

«Почути Донбас»:

Філософія / антропологія / психологія

історія хвороби

2.

Карл Ґустав ЮНҐ. AION: Нариси щодо
символіки самості. – Л.: Астролябія, 432
с.(п)
Тимо
АЙРАКСИНЕН.
Щастя:
Даґ
Ейнстейн ЕНДШЬО. Секс та релігія;
Ерік СМАДЖА. Сміх: біологія, психіка,
культура.
– Л.: Видавництво Анетти
Антоненко; К.: Ніка-Центр, 208+304+160
с.(п)

3.

П’єр АДО. Покривало Ізіди. Нарис історії
ідеї Природи. – К.: Новий Акрополь, 470
с.(п)

1.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Алістер МАКҐРАТ. Небезпечна ідея
християнства. – К.: Дух і Літера, 664 с.(п)
Тарас ВОЗНЯК. Філософічні есе. – К.: Дух
і Літера, 590 с.(с)
Тарас ЛЮТИЙ. Корабель шаленців. – Л.:
Видавництво Старого Лева, 224 с.(п)
(Не)задоволення публічними просторами.
Урбаністичні студії ІІІ. – К.: Всесвіт, 342
с.(о)
Ларс
Фр.Г.СВЕДСЕН.
Філософія
самотності. – Л.: Видавництво Анетти
Антоненко; К.: Ніка-Центр, 208 с.(п)
Сібе ШААП, Наталя ПОГОЖЕВА, Олена
НАГОРНА. Detox. Діалоги з філософом:
ресентимент та політика. – К.: Бланк-Прес,
80 с.(п)
Зиґмунт БАУМАН, Леонідас ДОНСКІС.
Плинне зло. Життя без альтернатив. Сер.
Бібліотека спротиву. Бібліотека надії». – К.:
Дух і Літера, 216 с.(о)
Насім Ніколас ТАЛЕБ. Чорний лебідь. – К.:
Наш формат, 392 с.(с)
Святий АВГУСТИН. Сповідь. – Л.:
Свічадо, 356 с.(п)

Мирослав ПОПОВИЧ. Бути людиною. – К.:
Києво-Могилянська академія, 336 с.(о)
Філіп ЗІМБАРДО. Ефект Люцифера. Чому
хороші люди чинять зло. – К.: Yakaboo
14.
publishing, 584 с.(п)
* У підномінації оцінювалося 34 видання.
13.
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Політологія / соціологія
1.
2.
3.
4.

5.

Джозеф СТІҐЛІЦ. Ціна нерівності: Як
теперішнє поділене суспільство загрожує
нашому майбутньому. – К.: Темпора, 584
с.(о)
Світова гібридна війна: український
фронт. – Х.: Фоліо, 496 с.(п)
Девід САТТЕР. Доба безумства. Занепад
і кінець Радянського Союзу. – К.: Дух і
Літера, 528 с.(п)
Лариса МАСЕНКО. Мова радянського
тоталітаризму. – К.: Кліо, 240 с.(п)
Карл ШЛЬОҐЕЛЬ. Український виклик.
Відкриття європейської країни. – К.: Дух і
Літера, 356 с.(п)

10.

Олена СТРЕЛЬНИК. Турбота як робота:
материнство у фокусі соціології. – К.:
Критика, 288 с.(о)
Олександр ГРИЦЕНКО. Президенти і
пам’ять. Політика пам’яті президентів
України. – К.: К.І.С., 1136 с.(п)
Євген МАГДА. Гібридна агресія Росії:
уроки для Європи. – К.: Каламар, 268 с.(о)
Юрій ЩЕРБАК. Україна в епіцентрі
світового шторму. – К.: Ярославів Вал, 360
с.(п)
Мойсес НАЇМ. Занепад влади. – К.: Book
chef, 448 с.(п)

11.

Всеволод РЕЧИЦЬКИЙ. Конституційне
АБВ. – Х.: Права людини, 408 с.(о)

12.

Генрі КІССІНДЖЕР. Світовий порядок.
– К.: Наш формат, 320 (п)

6.
7.
8.
9.

13.

14.

Сергій
ЦАПОК.
Поліетнічна
експозиція світу у фокусі сучасних
демовідтворювальних та міграційних
процесів. – Л.: Апріорі, 576 с.(п)
Володимир
ГОРБУЛІН.
Хроніки
передбачень: 2006–2017. – Х.: Фоліо, 255
с.(п)

* У підномінації оцінювали 33 видання.
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Костянтин РОДИК

Книжка «Detox» (К.: Бланк-Прес) —
зразкове влучання у мішень читацьких очікувань. В інформаційному
просторі — пересит бюрократичної
пропаганди і політичного популізму.
Навіть медіабезграмотний електорат відчуває цей сморід, і соціологічні замірювання фіксують падіння
довіри до фейк-лайнерів. Здавалося б — просто погана вистава. Аж
ні. Популізм підступний своїм тривалим хронометражем: між красивими словами на початку і кров’ю
наприкінці уміщається життя цілого покоління. Як-от в Україні, де
облудні заклики «почути Донбас»
та братання з історичним ворогом
призвели до трагедії. Наша країна
стала чи не глобальним негативним
прикладом. Бо, як значить голландський філософ Сібе Шаап, «основна загроза для західного світу, на
мій погляд, — це саме популізм».
Коли три роки тому С.Шаап написав свою
останню книжку, знайомі з рукописом очільники уряду Нідерландів просили автора не публікувати її зараз — мовляв, не розхитуй човен. Не
послухався — і дослідження здобулося на резонанс по цілій Європі. 2015-го її переклали й видали в Україні: «Мстива отрута: ріст невдоволення»
(К.: Видавництво Жупанського). Але тут її практично не помітили (як і декілька попередніх праць
С.Шаапа, випущених там же). Що й казати, уявити українського Прем’єра, що читає рукопис вітчизняного філософа, — фантастика. Народ бере
приклад iз малоосвіченої чолівки і чим далі більше перетворюється на живу картинку Бройгелевих «Сліпців».
Відтак зазнайомити масового українського читача з філософськими алярмами Сібе Шаапа — справа не проста. Видавці «Detox’у» обрали трендовий нині жанр «розмов». На відміну від
медійних інтерв’ю, котрі зазвичай відгонять піаром, такий спосіб видобування знання вимагає від
інтерв’юерів значно більшого тезаурусу, аніж досить для ранкових ефірів. Економістка Наталя Погожева та журналістка Олена Нагорна добре впоралися — їхній стиль витворює конструктивну
рамку для серйозних розмислів. Ось, до прикладу, як вони скеровують іноземного інтелектуала у
прийнятне для тутешнього читача річище: «Коли
людині добре й затишно, вона рідко ставить перед собою життєво важливі питання. Лише коли
виходимо з зони комфорту, починаємо шукати
відповіді... Революція схожа на бажання завтра
прокинутися молодим, здоровим і багатим в іншій країні... Ресентимент схожий на такі величезні
граблі, на які людство наступає, танцює на них,
калічачи себе і навколишніх».
Отже, ресентимент. Масова соціопсихічна
хвороба, коли люди впадають у розпач від нездатності щось змінити у власному житті та звинувачують у цьому будь-кого іншого, лишень не
себе. Агресивне лузерство. «Ресентимент породжує гнів, бажання помсти, він швидко поширюється... Він створює проблеми, але не приносить iз собою ніяких рішень... Ресентимент
спрямовує власний неспокій на іншого... Неспокій формує жахливе суспільство». Усім цим
поспішно й без вагань користуються політичні
популісти. Будь де — від України до європ-америк. І всюди не вистачає «влади закону для втихомирення обурених та тих, хто звинувачує».
Автори «Detox’у» тактовно обходять філософські глибини проблеми й зосереджуються
на видимих проявах, постійно підштовхуючи
С.Шаапа до українських аналогій. І тут неабияк
допомагає запрошений проілюструвати книжку
соціальний фотохудожник Олександр Глядєлов,
котрий, сказати б, укладає фото-демографічну
карту депресивних регіонів: двадцять зовні статичних, але украй неспокійних картинок, з яких,
здається, випаровують нукліди агресії. Сам фотограф визначає свою натуралістичну антропологію як «боротьбу із совєтським» (Подвижный
пейзаж. Искусство Украины между революцией

и войной. — К.: Родовід, 2015). А «совєтський
спосіб життя», за С. Шаапом, — це найрозвиненіша форма існування ресентименту.
«Для того, щоб вибратися врешті-решт з
цієї пострадянської культури, потрібно кілька
поколінь», — говорить невтішні для нашого
вуха речі голландський філософ й додає вже
геть, здається, неприйнятну пораду: «Зміни повинні відбуватися не занадто швидко, щоб не
спровокувати бурхливу реакцію старих сил».
Як на український погляд, автор занадто поблажливий до мародерів, що добулися Банкової: «Не звинувачуй їх, звинувачуй себе, що
ти не зміг себе організувати так і зробити те,
щоб вони не були при владі». Авжеж, всі на вибори! Та ось мудрація: «Голосувати, як правило, йдуть саме ті, хто налаштований агресивно
і негативно», — тобто, ресентиментний електорат, поведений на популізмі та схильний до
конформізму та колаборації. А коли С.Шаап радить «впроваджувати аристократію», — взагалі німієш: у який спосіб?!
Але формат популярної філософії не передбачає детального огляду способів протидії популістичній владі. Утім «Detox» зробив свою
справу — зацікавив філософськими парадоксами незвичної для українського суспільства аналітичної оптики. Системної детоксикації слід шукати
у спеціальній літературі; власне, метою цієї книжки й було вказати напрямок пошуку. По виході цих
стильно виданих «діалогів» на поверхню інтернету спливли свіжі згадування давніших творів Сібе
Шаапа, насамперед «Мстивої отрути» — системного дослідження ресентименту.
Психологію натовпу вивчало чимало мислителів. Найвідоміший з них, либонь, Ніцше. Шаап
— його послідовник. А відтак — непримиренний
критик марксизму. Попервах «ґротескну претензійність філософії Маркса» тодішні колеги сприймали за інтелектуальне штукарство, однак фатально помилилися: «Наслідки такої філософії
мали набагато більше впливу, ніж очікувалось».

У новому часі ресентимент найпотужніше
вибухнув жахіттями «великої» Французької
революції. Маркс ретельно вивчив її механізми, що перетворювали людську спільноту на
зграю, готову вбивати, і винайшов матрицю
мстивого ресентименту. «Маніфест комуністичної партії» — це зведена у бойовий стан
пружина тоталітарної помсти.
Сібе Шаап пише, що «філософія завжди
звільняє джина з пляшки». Але той джин може
бути лагідним Хоттабичем, а може — Лєніним.
Останній і перетворив химерно-агресивну Марксову ідею «Хто був нічим, той стане всім» на
одержиму політичну релігію, на ейфорійне
сп’яніння помстою. Назагал кажучи — це формула кочівництва. Й Лєнін заходився нищити традиційний лад осілої культури у спосіб,
справжнім винахідником котрого його можна
вважати — тероризмом. Лєнін сам був інфікований ресентиментом (після страти старшого брата за тероризм), а відтак «керівний принцип його моралі полягав у тому, що дозволено
все, що може слугувати досягненню цілей». Результат приголомшив людство: «Нікому не вдавалося вивільнити стільки терору та спричинити такої великої кількості жертв».
Коли зібрати до купи всі оцінки Сібе Шаапом
лєнінського інструментарію, раптом чітко бачимо, що Путін робить те саме, хіба з поправкою на
рахунки «сім’ї» в закордонних банках. Крізь оптику ресентименту добре видно стан нинішнього
російського суспільства: «У публічному просторі
домінують жертви, вороги та обурення... Ресентимент не може визнавати правду... Нездатність
сприймати факти переростає у небажання сприймати реальність... Вигадується виправдальна,
отруйна історія... Домінує аспект віри... Факти
вже нічого не значать, використовуються лише
з метою підсилення певних фантазій... Мстива
брехня формує нову реальність». Головною цінністю у тій новій реальності стає централізований захист від зовнішньо-внутрішніх ворогів;
«безсила людина шукає сили, щоб компенсувати своє безсилля». Такою «силою» і є Путін, усе
заокруглено-логічно.
Із брехнею, до речі, не все так просто. «Готовність людей повністю зануритися у брехню та йти
за лідером величезна», — але це не є ознакою
організаційних здібностей ватажка. «Пошук істини є ризикованою справою», а отже некомфортною. Людина уникає цих пошуків рефлекторно, бо
«істину іноді важко сприймати», а «брехня приємніша за правду.... Чому тоді не надати життєрадісного характеру брехні?».
Які плоди дає тривала життєрадісна брехня, ми пересвідчилися на Донбасі. Спочатку
тамте населення переконали, що воно є жертвою «київсько-западенського націоналізму»,
а тоді для них «відчуття себе жертвою робить
мстиву реакцію законною». Взагалі «Мстива отрута» — ефективний дешифратор багатьох українських проблем; як сьогоднішніх, так і тих, що
підступно чекають на свою чергу. «Ресентимент
спричинює появу нового ресентименту», — значить С.Шаап і змушує замислитися над майбутньою реакцією тисяч і тисяч українських бійців,
що стикалися з ОРЛДлою. «Покарання має передбачати відновлення рівноваги, а не акт помсти», — неодноразово наголошує С. Шаап і принагідно згадує досвід Південно-Африканської
Республіки: «Було обрано середину між переслідуванням та амністією: а саме право на амністію,
за умови, що злочинці зізнаються у всіх своїх
злодіяннях і назвуть усіх своїх поплічників».
Навіть коли це спрацювало у ПАР, не факт, що
може здійснитися у нас — «поплічники», схоже,
не лише за літописною річкою Калкою, а й у стольному граді Києві. Ресентимент, або ж «інфекційна
злість зі сплесками ненависті» — то така небезпечна епідемна хвороба, що лікування її вельми проблематичне. Тож головне — профілактика і швидка
локалізація спалахів: «На найгірші прояви ресентименту потрібно відповідати найсуворіше. Втеча від
них є гіршою за суворі заходи у відповідь».
Це те, чого Україна не зробила навесні 2015го. Коли, до речі, книжка-попередження Сібе Шаапа уже була в продажу. ■
* Рецензії на книжки номінантів також
опубліковані: Тарас Лютий, «Корабель шаленців» (Л.: Видавництво Старого Лева) —
«УМ» від 13.02.2018; «Світова гібридна війна: український фронт» (Х.: Фоліо) — «УМ»
від 01.08.2017; Євген Магда, «Гібридна агресія Росії: уроки для Європи» (К.: Каламар)
— «УМ» від 24.10.2017; Всеволод Речицький,
«Конституційне АБВ» (Х.: Права людини) —
«УМ» від 28.11.2017.
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 КВІТНЯ 2018

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Львів’янка Лідія Нестеренко-Ланько — письменниця, новеліст,
автор дитячих казок, поетеса. Чимало її книжок уже полюбилися романтичній молоді, малечі й дорослим, які обрали читання,
що спонукає думати. Але є в письменниці книжка, не видана
поки що, яка вражає мене не менш за художні, це — книга кулінарних рецептів.
Перед рецептами — історія кожного продукту, його поживна
цінність і користь, цікаві новелки, пристрої і девайси для приготування конкретної страви, навіть кулінарні анекдоти. А власне
рецептів дуже багато, вони — ніби ланки всієї нашої кулінарної
історії, відомі й улюблені, нові й оригінальні, виписані покроково, інгредієнти вирахувані з філігранною точністю.
Усе, що я вирішила приготувати, щоб «передати досвід далі»,
вдалося з першого разу, смачно, ніби я тільки тим і займалася, що це готувала. Тому попросила рецептів ще більше. Ними
письменниця поділилася і зі мною, і з читачами «України молодої».

«Я маленька господинька,
кухонька, горщик —
то мій рай»
«Це — пісня мого дитинства, — розповідає письменниця про те, як їй вдалося поєднати літературу і кулінарію.
— Запам’ятався лише цей рядочок. Я народилася у Львові
й була в родині найменшою. У
п’ять років мене навчили читати, а коли виповнилося шість,
то сказали, щоб сама себе розважала. Та мені було сумно одній, і я стала маминим і татовим
«хвостиком» — куди вони, туди
і я.
Тато був ресторатором і готував різні страви з м’яса. Він закінчив польський харчовий ліцей. Був професіоналом. Мав за
панської Польщі свій ресторан,
а мама — пекарню. Я росла у
сім’ї, де завжди пахло смачною
випічкою і м’ясними стравами.
Не було дня, щоб я не допомагала мамі або татові. У мої скромні обов’язки входило щось помішати, помолоти, потримати шворку для перев’язування
ковбаски.
Батьки, хоч і не мали свого
підприємства за часів радянської влади, але завжди мали замовлення від знайомих, друзів
готувати на весілля, на свята,
уродини і хрестини. Мама пекла, а тато вигадував різні страви з м’ясопродуктів, копченину. Я все життя приглядалася
до їхньої роботи, і це стало моїм
справжнім хобі, бо з дитинства
навчилася куховарити, і так по
життю. Я мріяла стати письменницею, бо скоро почала писати
маленькі оповідання, складати
вірші, а згодом поступила на філологію, хоча тато мріяв, щоб я
закінчила Київський інститут
харчової промисловості, адже
з дев’ятого класу пішла вчитися у вечірню школу і на кондитерську фабрику «Світоч», —
ще одна із моїх стихій юності.
Я часто записувала татові і мамині рецепти.
Одного дня він посадив мене
за стіл і ми почали писати книгу
«Гриль — кухня для чоловіків».
Тато сказав, що це знадобиться
мені у житті, бо всяке буває. У
мене вже були мамині рецепти
з випічки, а ще вона дуже гарно
товаришувала з Дарією Цвек,
відомим кондитером Львова.
Вони часто зустрічалися і чарували над тортами, львівськими
пляцками.
Кухня завжди мене приваблювала, я любила готувати. Навіть чоловік одного разу обмовився, що я його приворожила смачною їжею. «Справжнє
кохання чоловіка до жінки починається з їжі», — жартувала
мама, і це виявилося правдою.
Мій чоловік готувати не
вміє, але любить смачно поїсти.
Одного разу мені треба було поїхати по роботі в столицю на місяць. Вдома залишила чоловікові четверо синів і онуку. Через три дні почула плач у труб-

ці: «Мамо, приїжджай, бо тато
таке готує, що ми не можемо це
їсти». Виручили мої кулінарні
записи, і старші самі почали готувати.
Сьогодні мої хлопці й онука
Ірина готують краще за мене,
а невістки їм не поступаються.
Але найкраще у нас виходять
шашлики, і, коли починається тепла весна, у вихідні ми готуємо шашлик, кожен за своїм
рецептом . Згодом визначаємо,
чий кращий, і робимо подарунок за його бажанням».
Отож страви-гриль, які можна приготувати на природі зараз, коли все починає квітнути
і буяти, запозичимо з книжки
письменниці і кулінарки Лідії
Нестеренко-Ланько.

Гриль для чоловіків
Прочитавши цю книжку,
я впевнено можу сказати, що
вона і для жінок також. Можливо, навіть більше для жінок, але
історія кулінарії — річ уперта,
і пані Лідія детально описує це.
Та підсумовує, що «готування
страв на решітці та рожні є чи
не найраціональніший спосіб
термічної обробки продуктів.
До того ж, страви, що приготовані у такий спосіб, мають надзвичайно високі смакові якості.
У них найбільш повно збережені поживні речовини, що
містяться у харчових продуктах. Цей спосіб дозволяє кулінарам компонувати найрізноманітніші продукти при приготуванні страв, чим урізноманітнюється наше щоденне меню».
На лоні природи, впевнена письменниця, дуже смакуватимуть котлети натуральні
з решітки з цибулею. Потрібно: 600 г корейки (без кісток),
160 г ріпчастої цибулі, чорний
мелений перець та сіль — за
смаком.
М’ясо миють, розрізають на
чотири рівних шматки та добре
відбивають, періодично змочуючи його при цьому холодною
водою. Ріпчасту цибулю чистять та дрібно нарізають, солять і витримують упродовж
30 хвилин.
Підготовлені напівфабрикати котлет кладуть на розігріту решітку та грилюють над
жевріючим деревним вугіллям
або в електрогрилі, декілька
разів перевертаючи, до повної
готовності.
Доведені до повної готовності
котлети, злегка посолені та добре поперчені, перекладають шаром цибулі і подають із хлібом
як закуску, або з відповідним
гарніром як основну страву.
Свинина з рожна під гірчичним соусом — також чудовий
варіант смачного відпочинку.
Інгредієнти: 250 г свинячої корейки, 250 г свинячої печінки,
червона і жовта перчина, 12 невеличких малосольних огірочків (корнішонів), 2 столові ложки олії, щіпка солі і щіпка чорного перцю.

Грильовані смаколики
не лише на природі
Львів’янка Лідія Нестеренко-Ланько
ділиться родинними рецептами ще не
виданої книжки

❙ На грилі найбільше корисного зберігається і у м’ясі, і в рибі.
❙ Фото з інтернету.
Для соусу потрібно: 2 яйця,
чайна ложка столової гірчиці,
столова ложка цукру, зубець
часнику, щіпка солі, декілька
краплин соку цибулі, 3 столові
ложки олії, 150 г сметани, столова ложка білого сухого вина,
декілька краплин лимонного
соку.
Яйце кладуть у воду і варять близько 10 хвилин. М’ясо
та печінку швидко миють у холодній воді, добре висушують,
усувають плівки та сухожилки
і нарізують кубиками однакової величини. Перчини миють,
розрізають на половинки, вибирають насіння та серцевину і
розрізають на 8 частин.
На підготовлені рожна наколюють поперемінно м’ясо та печінку, перець та огірки. Олією,
змішаною з сіллю та перцем натирають окремі порції м’яса.
Грилюють близько 8 хвилин на
вугільному або електричному
грилі, під час якого рожен часто повертають і м’ясо змащують
олією.
Зварене яйце зразу ж охолоджують, очищають і ріжуть
маленькими шматочками, які
розтирають до однорідної маси.
З масою змішують гірчицю, цукор, часник, сіль, сік цибулі,
олію, сметану та біле сухе вино,
наприкінці вводять лимонний
сік. Одержаний соус подають як
пікантний додаток до грильованого м’яса. Гарніром може бути
салат із білокочанної
капусти та білий хліб.
Для тих, хто полюбляє курятину, також є кілька гарних рецептів — хоч на щодень, хоч на
свято.
Приготуйте курячі стегенця
з решітки — вони святкові! Потрібно: 8 курячих стегенець, 1
склянка олії, 50 г білого сухого
вина, по щіпці солі та чорного
меленого перцю, чайна ложка
сушеного розмарину. Олію змішують із білим сухим вином,
сіллю, чорним меленим перцем
та розмарином і доводять до кипіння.
Цим охолодженим приготовленим маринадом заливають курячі стегенця і залишають їх на годину в холодному
місці. Курячі стегенця, вийнявши з маринаду і досуха витерши, розкладають на решітці

❙ Лідія Нестеренко-Ланько.

гриля внутрішньою стороною
вниз і грилюють їх протягом 25
хвилин, через кожних 5 хвилин
перевертаючи та змащуючи залишком маринаду.
Курячі грудки з решітки —
такі ж легкі, соковиті й апетитні! Візьміть: 8 великих курячих
грудок, 1 склянку розтопленого
вершкового масла, 1,5 склянки
борошна, сіль, та чорний мелений перець — за смаком.
Курячі грудки миють і, добре висушивши, змочують у розтопленому маслі та обвалюють
у борошні, змішаному з сіллю та перцем. Обкачані грудки
розкладають на решітці та поміщають у нагрітий гриль. Грилюють 10-12 хвилин з кожного
боку. Під час грилювання поливають залишком масла.
Куряче філе-гриль — це
класика грильованої курятини. Потрібно: 4 шматки м’якоті
(філе з грудки та стегенець без
кісток) курятини, олія, біле
сухе вино, сіль — за смаком.
М’якоть курятини тонко відбивають, поливають сухим білим
вином, скроплюють олією, солять та залишають у холодному
місці. Грилюють філе на решітці у добре нагрітому гриль-апараті — по 4 хвилини з кожного
боку. Готову страву подають із
відвареною картоплею та овочевим салатом.

Що там у фользі смачного?
«Чудо»-посуд — так називають поливану фольгу, яку останнім часом усе активніше застосовують в кулінарії, особливо в домашній. І справді, в
куховарській справі вона стала ідеальним, незамінним матеріалом, який спростив процес готування, особливо при таких способах теплової обробки,
як смажіння, запікання, тушкування», — пише Лідія Нестеренко-Ланько. І пропонує у
книжці великий перелік рецептів овочів у фользі, навіть від
прочитання яких з’являється
нестримний апетит.
Картопля-гриль — один із
таких рецептів. Інгредієнти:
1,2 кг картоплі, лаврове листя,
сіль, мелений чорний перець,
вершкове масло, сичужний сир.
Відбирають однакової форми,
середньої величини непошко-

джені картоплини, старанно
миють, осушують. Кожну картоплину надрізають вздовж і в
щілину вкладають один лавровий листок. Підготовлені картоплини викладають на деко
та поміщають у добре розігріту камеру гриля чи духовки.
Печену картоплю викладають
на підігріту таріль, вистелену
серветкою, кінці якої загинають до середини, прикриваючи
страву.
Як додаток до картоплі подають окремо вершкове масло,
мелений чорний перець, сіль
і тертий сичужний сир. Їдять
картоплю разом зі шкірою, посипаючи сіллю, тертим сиром
та чорним меленим перцем.

Море грильованих
морепродуктів
І справді, грилювати можна усяку рибу: морську, озерну, річкову — свіжу та морожену, будь-якої форми. Вона
має відповідати лише одній вимозі — бути абсолютно свіжою,
не зіпсованою і цілою, без найменших пошкоджень (це відноситься до прісноводних риб), —
говориться в книжці.
Скумбрія з решітки — чудовий варіант риби на природі.
Потрібно: 800 г риби, 2 столові ложки вершкового масла, 0,5 лимона, зелень петрушки та кропу, сіль — за смаком.
З кожного боку, починаючи з
хребта, очищених та випотрошених рибин роблять два поздовжніх надрізи, у які поміщають шматки вершкового масла, перемішаного з дрібно січеною зеленню петрушки та
кропу. Рибини розкладають на
решітці, яку ставлять у камеру гриля чи духовки з верхнім
обігрівом. Під решітку для збору соку поміщають деко. Грилювання ведуть при нормальному нагріві, аж поки рибини
не зарум’яняться.
Готові рибини розкладають
на підігріті тарілки і поливають
їх зібраним соком, змішаним із
лимонним соком. Приготовлена таким чином скумбрія дуже
ніжна на смак і не потребує
жодних приправ та соусів. Так
можна готувати свіжого оселедця, лобана, форель та інші.
Смачного! ■
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«У своєму тренувальному таборі я отримав травму ліктя, тому бій 11
травня не відбудеться. Це спорт, таке інколи трапляється. Друзям і
фанатам спасибі за підтримку. Трохи почекайте. Світ любить сильних».

Олександр Усик
український боксер-професіонал

■ БОКС

«Усе має бути правильно»
Через травму ліктя Олександр Усик
не зможе в травні провести бій
за звання абсолютного чемпіона світу
проти росіянина Гассієва
Григорій ХАТА
Було б занадто просто, якби
за нинішніх геополітичних обставин українсько-російський
фінал прем’єрного сезону Всесвітньої боксерської суперсерії
Олександр Усик — Мурат Гассієв пройшов без жодних ексцесів. Відтоді, як стали відомими імена фіналістів у важкій категорії, практично одразу між
командами-суперницями розгорілися баталії, пов’язані з вибором приймаючого вирішальний бій WBSS міста.
Представники Гассієва заявили, що зроблять усе можливе, аби фінал відбувся в Росії.
Мовляв, абсолютно не проблема перекупити у Саудівської
Аравії запланований на 11 травня «вечір боксу». Водночас для
команди Усика ідея боксувати
в Росії виглядала не надто привабливою.
Зрештою, вийшло так, що
за місяць до доленосного в контексті розподілу одразу чотирьох чемпіонських поясів — за
версіями WBC, WBO, WBA, IBF
у першій важкій вазі — німецькі промоутери Всесвітньої боксерської суперсерії, брати Кал-

ле та Нісс Зауерланди заявили,
що запланований на весну фінал Усик — Гассієв, а разом iз
ним і вирішальний бій у другій
середній вазі між Джорджем
Гроувсом та Каллумом Сміттом,
переноситься на літо. «Зважаючи на значущість поєдинків, ми
хочемо зробити все правильно.
Завершуємо узгодження нової
дати та місця, де буде розіграний Кубок Мухаммеда Алі», —
написали в своєму «Твіттері»
брати Зауерланди.
Минуло кілька днів і український фіналіст першого сезону WBSS Усик розповів про
причини скасування травневого
бою: «У своєму тренувальному
таборі я отримав травму ліктя,
тому бій 11-го травня не відбудеться. Проінформуємо організаторів, як тільки ми будемо готові. У команди Гассієва прошу
пробачення за незручності. Це
спорт, таке інколи трапляється. Друзям і фанатам спасибі за
підтримку. Трохи почекайте.
Світ любить сильних».
Як уточнив промоутер Усика Олександр Красюк, попри
травму, його підопічний до останнього сподівався, що зможе
вийти на ринг 11 травня. Од-

❙ Наразі Олександр Усик (ліворуч) та Мурат Гассієв провели між собою лише дуель поглядів.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
нак обставини склалися дещо
інакше. Важко сказати, що стало вирішальним у зміні календарного плану WBSS, але з огляду на розмови, котрі активно розпочалися після скасування раніше обумовленої дати, не
тільки в травмі Усика справа.
«Ніхто не може змусити Усика боксувати проти Гассієва в
Росії», — наголосив Красюк,
даючи зрозуміти, що бажання
російської сторони провести в

рідних стінах поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в
першій важкій вазі залишається
занадто сильним. Хоча позиція
українського боксера виглядає
вельми категорично: «Бій може
пройти й у Росії, але без Усика».
Не виключено, що останнє слово в цьому «протиборстві поза рингом» можуть сказати політики. Поки ж, як свідчить Красюк, промоутерська
компанія «К2» своєї згоди на

проведення фіналу в Москві чи Сочі, як того палко прагнуть у російському боксерському світі, не давала. Щодо нової
дати бою, то найбільш вірогідним часом для його проведення
сторони називають літні місяці
— червень або липень. У таборі
Усика сподіваються, що до цього часу Сашко залікує травму й
на піку форми підійде до вирішального поєдинку Всесвітньої
боксерської суперсерії. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Не стрибаючи вище голови
Переможець регулярного чемпіонату в чоловічій суперлізі не зміг
у найкоротший термін пробитися до фіналу «плей-оф»
Григорій ХАТА
На відміну від чвертьфінальної серії, де для
визначення переможця
суперники грали до двох
перемог, півфінали чоловічої суперліги розраховані дещо на довшу ігрову дистанцію. Як вважають у спортивному
світі, серія до трьох перемог, на відміну від «урізаної версії», позбавлена випадковостей. Іншими словами, результат
протистояння, проведеного за подібним форматом, виглядає закономірним, а фактор везіння,
коли раз на рік і аутсайдеру вдаються перемоги над
лідерами, суттєво мінімізується.
Коли баскетболісти
«Миколаєва» сенсаційно вибили в чвертьфіналі «плей-оф» суперліги
«Будівельник», без сумніву, однозначних трактувань фіаско минулорічного переможця ЧУ не
було. Для одних — особливо фанатів «Будки», —

невдача столичного клубу
вважалася випадковістю,
інші ж — як-то наставник
«Черкаських мавп» Максим Міхельсон — назвали здобуток «Миколаєва»
закономірним наслідком
роботи, проведеної новим
наставником «корабелів»
Володимиром Полюхом.
Подібні епітети на адресу свого майбутнього
опонента в спорті — не
рідкість. Кілька компліментів своєму візаві, в
якійсь мірі, можуть заколисати його увагу. Утім,
не виключено, подібні
слова — жест тренерської
ввічливості або ж елементарна констатація фактів, котрі є невід’ємним
атрибутом передматчевих
прес-конференцій.
У будь-якому разі дуель другої та шостої команд «регулярки» не
обіцяла запеклої дуелі.
Негативний
показник
«Миколаєва» в контексті виграних та програних
поєдинків (а він складав
10 матчів проти 18) свідчив про наявність у ко-

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. Півфінальна
серія (до трьох перемог). «Черкаські мавпи» — «Миколаїв» —
91:78, 83:54, 59:57 (рахунок у серії — 3:0). «Дніпро» — «Хімік» —
96:62, 67:62, 81:99 (2:1).
манди Полюха слабких
місць.
А от «Черкаські мавпи» в поточному сезоні
демонструють неабияку
потугу. Надто підопічні Міхельсона розігралися наприкінці регулярного сезону, коли в боротьбі
за другу позицію обійшли
«Будівельник».
Звісно, вітчизняні шанувальники баскетболу з
нетерпінням чекали в півфіналі «плей-оф» дуелі
«мавп» та «гладіаторів»,
проте спортивна доля розпорядилася інакше.
Утім, що для одних —
розпач, для інших — прекрасна нагода на помірних обертах, економлячи, так би мовити, сили,
дістатися «золотої» серії.
А те, що в протистоянні з «корабелами» «Чер-

каські мавпи» діяли не
на максимумі, сумніватися не доводиться. Коли
на твоєму боці клас, не
обов’язково для перемоги стрибати вище голови.
Зрештою, для виходу у фінал черкаському колективу знадобилася мінімальна кількість поєдинків.
А от дорога до «золотої» серії головного фаворита чемпіонату країни —
«Дніпра» — складається
не так легко. Після двох
домашніх перемог від підопічних Дениса Журавльова очікували швидкого завершення півфінальних баталій у Южному.
Нічого зверхнього, просто в нинішньому сезоні
— ані в Кубку, ані в суперлізі — «Хімік» не перемагав. Однак, як виявилося, «порохівниці» у

❙ У третьому матчі півфінальної серії «Хімік» дав справжній
❙ бій «Дніпру».
❙ Фото з сайта ФБУ.
баскетболістів з Южного аж ніяк не порожні. У
третьому півфінальному
поєдинку, що завершився з рахунком 99:81 на
користь господарів, підопічні Віталія Степановсь-

кого продемонстрували
серйозність своїх намірів
у питанні, як мінімум,
повторення свого минулорічного здобутку, коли
«хіміки» стали віце-чемпіонами країни. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Писати — читати — допомагати
Казкарка Олена Осмоловська придумує історії про особливих героїв, щоб підтримати дітей
з особливими потребами

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 КВІТНЯ 2018

■ ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ

Багата і знаменита
Найбільш високооплачуваною
акторкою 2017 року виявилась
Емма Стоун
Американський часопис «Форбс», який
любить рахувати чужі гроші, оприлюднив
рейтинг акторів і акторок світу з найбільшими доходами за минулий рік. На чолі списку з 30 персон перебуває американський
актор Марк Уолберг, який заробив за минулий рік 66 млн. доларів. А найдорожчою
серед акторок виявилася американка Емма
Стоун, статки якої поповнилися за минулий
рік на 26 млн. доларів. 29-річна Емілі Джин
Стоун, як звучить її повне ім’я та прізвище,
здобула світову славу завдяки обсипаному
найрізноманітнішими кінонагородами трагікомедійному мюзиклу «Ла-Ла Ленд». За
роль головної героїні Мії Долан у цій стрічці
вона була, зокрема, відзначена «Оскаром»,
«Золотим глобусом», премією Гільдії кіноакторів США та вищою британською кінопремією БАФТА.
Минулорічний фінасовий успіх і вивів її
в лідери серед актрис. Хоча Емма Стоун не
з’явилась «нізвідки». Ще 2013 року американський тижневик «Тайм» назвав її однією
з найталановитіших акторок свого покоління. Ще до «Ла-Ла Ленду» вона була відзначена «Золотим глобусом» за роль у підлітковій комедії «Відмінниця легкої поведінки»
та премією БАФТО у категорії «Молода зірка». Показово, що Емма Стоун не належить
до категорії акторок блискучої вроди, вона
схожа на звичайних дівчат, яких ми щоденно помічаємо (чи не помічаємо) на вулиці чи
Інф. «УМ»
На сміливий вчинок зважився переможець
Євробачення-2014 Томас Нойвірт. Співак, який
виступає в образі «бородатої кралечки» Кончіти Вурст, повідомив, що є ВІЛ-позитивним і
вже кілька років отримує регулярне лікування. 29-річний співак розповів, що не хотів оголошувати про це публічно, але його колишній
хлопець «погрожував усе оприлюднити». «Я
нікому не дозволю мене залякувати і впливати на моє життя, — написав Нойвірт в «Інстаграм». — Розказати самому краще, ніж коли
це зробить хтось інший».

роботі.
Але часопис «Форбс»
у своєму аналізі звертає
увагу не стільки на особисті
якості 30 акторів з найбільшими заробітками, як на різницю в оплаті
акторів-чоловіків
і ак-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №43

❙ Емма Стоун.
торів-жінок. Емма Стоун з її заробленими за
минулий рік 26 млн. доларів посідає лише
15-ту сходинку акторської топ-тридцятки.
Перед нею — 14 акторів-чоловіків зі значно більшими заробітками. Назагал у списку
— лише 10 жінок. «Форбс» підрахував, що
чоловіки-актори з перших 10 місць рейтин-

гу заробили сукупно 488,5 млн. доларів, а 10
актрис списку — 172,5 млн. доларів — майже втричі менше. Більше того, підраховано,
що жінки отримують у голлівудських фільмах лише 28,7% відсотка ролей iз текстом.
Решта — чоловіки. Ось така вона, гендерна
нерівність, на широкому екрані... ■

■ КАЖУ, ЯК Є

Негатив від позитиву
Кончіта Вурст зізналася, що має ВІЛ
Томас-Кончіта додав, що терапія є успішною: вірус настільки вдалося придушити, що
його навіть не знаходять у крові, а отже, він не
може нікому передатися, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Свою подальшу творчість і громадську діяль-

ність співак планує скеровувати на підтримку
людей з ВІЛ. Адже дискримінація цих людей
призводить до стигматизації — заперечення
ними своєї хвороби або приховування її навіть
від своєї родини. ■

19 квiтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Миргород: невеликий короткочасний дощ. Уночi +7...+9,
удень +11...+13.
Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. Уночi +7...+9, удень
+12...+14.
Одеса: невеликий короткочасний дощ. Уночi +7...+9, удень
+13...+15.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +5...+7, удень +15...+17. Моршин: уночi +5...+7,
удень +15...+17.

площі. 11. Тверде тіло, що має природну форму багатогранника. 12.
«..., ..., від сусіда до нас. Сусідський легіню, сусідський легіню, чом
не йдеш до нас?» (Народна пісня).
13. Лікар. 14. Позашлюбна дитина
європейської середньовічної знаті.
18. Головний міністр і радник східного монарха. 19. «Тому десь років
з двадцять п’ять там, де зливаються й шумлять, радіючи, мов дві сестри, ... струмені й Кури, був монастир» (Михайло Лермонтов). 21.
Озеро в Канаді та США, четверте за
площею у групі Великих Озер і п’яте
за об’ємом. 23. Окремий загін спеціального призначення Нацгвардії.
25. Річка, що протікає через Рівне.
26. Головна прикмета Буратіно. 27.
Один із циклопів. ■
Кросворд №42
від 17 квітня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ.
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +7...+9,
удень +11...+13.

По горизонталі:
2. Народний обранець. 6. Частинки тіла християнського святого.
9. Обрій, горизонт. 8. Чвари, сварка, ворожнеча. 11. Поліцейський в
Америці. 13. Відомий львівський художник першої половини ХХ століття. 15. Малюнок-штамп, який ставлять на книжках як знак приналежності до авторської книгозбірні. 16.
Протоптана людьми чи тваринами
доріжка в горах чи в лузі. 17. Давньоримський імператор, на честь
якого названо один із літніх місяців. 20. Розширення артерії внаслідок змін або пошкоджень її стінок.
22. Вузький отвір у стіні, паркані.
24. Старовинна міра ваги, що дорівнює 16 кілограмів. 26. Один із найбільших у світі водоспадів. 28. Грузинське місто, де народився Йосип
Сталін. 29. «Третя ...», автобіографічний роман Володимира Сосюри.
30. Слов’янський бог вітрів, один із
трьох Сварожичів.
По вертикалі:
1. Індивідуальний виступ співака чи танцюриста на фоні хору
чи кордебалету. 2. Старокиївський
князь, брат Аскольда. 3. Історична область в Італії із центром у місті
Перуджа. 4. Єгипетський бог мудрості. 5. Одна із двох найбільших річок Месопотамії. 9. Російське місто
в Сибіру. 10. Давня британська міра

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+4…+9
+9…+14

+3…+9
+13…+18
Схід

хмарно

Центр

+4…+9
+9…+15

+4…+9
+9…+14

дощ
сніг

Південь +5…+10
+12…+18
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Чоловік дарує жінці шубу.
— Любий, це ж кролик, у ній
буде холодно.
— Нічого, кролик ходив у ній
усе життя i не замерз.
***
Життя вдалося — це коли в
п’ятницю ввечері виходиш iз дому
повечеряти і про всяк випадок береш закордонний паспорт.
***
Хлопець звертається до дівчини:
— Дівчино, ви мені сподобалися, давайте з вами зустрінемося завтра.
— Що ви, я заміжня. Давайте
сьогодні.

***
Якщо тобі хочеться виговоритися, вивали все чоловікові. Він нікому
не розповість, бо все одно не слухає.
***
Чоловік приходить додому, дружина з подругами за столом iз келихами «Мартіні».
— Що святкуєте?
— Покупку обмиваємо.
— Що купили?
— Три «Мартіні».
***
В темному провулку:
— Ви не бачили поблизу полiцейського?
— Нi.
— Тодi знiмайте шубу.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
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«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
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Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами
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