«Багато хлопців з числа важкопоранених
створюють сім’ї, мають дітей»

Українське насіння:
бути чи не бути

Із дипломом — на
біржу праці

Вадим Свириденко, уповноважений Президента
України з питань реабілітації учасників АТО, — про
розбудову системи відновлення бійців та вміння
жити після складної травми

Влада декларує
підтримку вітчизняного
насінництва і завзято
його нищить

У Черкасах три сотні
випускників вишів
поповнили лави
безробітних

» стор. 6—7

» стор. 10

» стор. 3
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,238 грн
1 € = 30,563 грн
1 рос. руб. = 0,414 грн

У засідці під маєтком
Невластиві для СБУ функції, зокрема протидія економічним злочинам,
призводять до неефективного витрачання її потенціалу та породжують
корупцію серед правоохоронців

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

» стор.
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«Його (Сенцова. — Ред.) політична позиція виключає можливість добровільного
прохання про помилування у президента Росії, а тим часом прес-секретар
Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сенцов зобов’язаний написати клопотання
до Путіна, якщо хоче вийти на свободу живим».

■ ПРАВА ЛЮДИНИ

■ НА ФРОНТІ

Полювання
на «інших»

Війна без вихідних

Якби поліція вчасно
не втрутилася, жертв
кривавої розправи у
таборі ромів могло б
бути більше
Тарас ЗДОРОВИЛО
Проблема взаємовідносин в Україні місцевого населення з ромами, які цілими таборами несподівано
з’являються в різних куточках країни, — актуальна. І, чого гріха таїти,
часто нахабна поведінка, кримінал і
антисанітарія, які, як правило, йдуть
слідом за табором — мало сприяють
симпатії до представників цієї національної меншини. Але це жодним
чином не виправдовує жорстокості у
ставленні до ромів, адже останнім часом напади на табори в Україні помітно почастішали.
Справжню розправу вчинила група молодиків у ніч із 23 на 24 червня.
Озброєні ножами, металевими трубами та ланцюгами особи у лісовому масиві на околиці Львова напали
на табір ромів. У результаті інциденту загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо осіб,
серед яких 10-річний хлопчик, двоє
19-річних юнаків i 30-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Вісьмох
підозрюваних, серед яких одному 20
років, а решті — по 16-17, затримано
— їм оголошено про підозру. Підозрювані визнали свою приналежність до
незареєстрованого угруповання «Твереза і зла молодь», яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic
Division.
Як повідомила старша інспекторка
Управління з додержання прав людини Національної поліції України Оксана Санагурська, восьмеро юнаків,
яким оголосили про підозру, перебувають у райвідділку поліції з батьками та дають свідчення, також їм надали адвокатів. У самій поліції додали, що нападники мали чіткий план
щодо погрому табору ромів: вони заздалегідь визначили позиції кожного
з нападників, їхні дії та завдання.
У свою чергу, голова громадської
організації «Рома України Терніпе»
Микола Юрченко сказав, що поліція
затримала нападників під час погрому, й наголосив, що якби правоохоронці приїхали пізніше, можливо,
ніхто б у таборі й не вижив.
Юрченко розповів, що в таборі
було 10 дорослих, серед яких вагітна жінка, та четверо дітей. На вагітну
жінку також напали. Після погрому
роми побоюються повторного нападу,
тож планують повернутися зі Львова на Закарпаття, звідки раніше приїхали. Представниця поліції Оксана
Санагурська повідомила, що раніше
правоохоронцям дали розпорядження патрулювати ромські поселення
у посиленому режимі, однак про цей
табір, який перебуває в лісі на околиці Львова, поліція не знала. Їй удалося швидко приїхати на місце погрому,
оскільки про напад оперативно повідомив чоловік, який став свідком нічної розправи.
Додамо, що цей напад уже став
приводом для міжнародного скандалу, адже в Раді Європи його не лише
засудили, а й чекають повного, прозорого розслідування без зволікання. ■

Дмитро Дінзе
адвокат

Українська сторона зазнала втрат: один військовий
загинув, є поранені
Ірина ЛУГОВА
Упродовж вихідних російські окупаційні війська 47 разів далися до прицільного вогню по українських позиціях.
Частину обстрілів вели із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили в прес-центрі
об’єднаних сил.
24 червня на Луганському напрямку
бойові дії точилися в районі населеного
пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях артилерію, гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Луганського та Новозванівки били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники
Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки.
На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь зі ствольної артилерії та 82-міліметрових мінометів,
автоматичних гранатометів i стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединсь-

кого зазнали обстрілів із танка та 122міліметрових артилерійських систем.
Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.
Унаслідок активних бойових дій один
український захисник загинув і четверо
військовослужбовців отримали поранення. Напередодні ще п’ятеро бійців отримали поранення.
Представники спостережної місіє
ОБСЄ зафіксували місця незаконного
зберігання зброї та техніки ворога. Зокрема, у житловому районі Донецька виявили 31 танк різної модифікації, двi самохідні гаубиці (2С3 «Акація»), три броньованi ремонтно-евакуаційні машини
(БТС-4А), два бронетранспортери (БТР80 і МТЛБ). У Перевальську Луганської області спостерігачі виявили БМ-21
«Град», 4 танки (Т-64), двi самохідні гаубиці (2С1) і двi протитанкові гармати
(МТ-12 «Рапіра»).
Важке озброєння знайшли також
поблизу населеного пункту Покровка та

■ У ПОЛОНІ

Голод — зброя
Генсек Ради Європи офіційно звернувся до Путіна
з вимогою помилувати українських політв’язнів
Ірина КИРПА
Відповідно до Європейської
конвенції з прав людини 25
липня 2018 року Турбйорн Ягланд передав
президенту Росії клопотання про помилування українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування
в катівнях російської
в’язниці.
Це сталося після
особистої зустрічі Генсека Ради Європи з
керівником російського МЗС Сергієм Лавровим та уповноваженою
з прав людини в Росії
Тетяною Москальковою.
На думку лідера
Ради Європи, справа
Олега Сенцова вийшла за рамки політики,
ставши питанням моралі та елементарного
людського співчуття.
— Олега Сенцова
треба помилувати з гуманітарних міркувань,
— заявив Генсек Ради
Європи Турбйорн Ягланд. — Зараз він перебуває між смертю та
життям i не може самостійно захищати свої
права, та за нього заступилися тисячі впливових людей мистецтва
й правозахисту в усьому світі, що свiдчить
на користь його невинності.
Уже на цьому тижні, у четвер, 28 червня,

❙ Володимир Балух схуд на понад 30 кiлограмiв.
у Страсбурзі в рамках літньої сесії Парламентської асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ)
пройдуть дебати щодо
політичних ув’язнених
з України, які потрапили під коток репресій
Кремля.
Європейські депутати обговорять погіршення ситуації на окупованому півострові
Крим, вислухають звіти правозахисників
про життя заручників
репресивної системи,
які потрапили до СІЗО
за інакомислення. Пар-

ламентарії переконані,
що необхідно домагатися негайного звільнення всіх політичних
в’язнів, які потрапили
до російських катівень
за свої погляди.
Ще 14 травня 2018
року український режисер Олег Сенцов
оголосив голодування, поставивши умовою негайне звільнення 64 українських
політв’язнів iз російських в’язниць.
— Мій підзахисний тримає голодування вже 43 дні пос-

на полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка. Уся описана техніка знаходилась поза межами місць зберігання, зазначають спостерігачі, а це — грубе порушення пункту 5 Меморандуму
Мінських домовленостей.
«Подібні дії з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації слід
розцінювати як черговий етап підготовки бойовиками збройних формувань
РФ важкої техніки та озброєння до її застосування на лінії розмежування проти підрозділів Збройних сил України та
мирного населення Донбасу, порушуючи
Мінські домовленості», — наголосили в
СЦКК. ■

■ ДО РЕЧІ
На КПВВ «Новотроїцьке» затримали чоловіка, який намагався вивезти з окупованої території
картини орієнтовною вартістю понад 3,5 млн. гривень.
Їх чоловік перевозив у своєму автомобілі.
Під час огляду представники фіскальної служби,
СБУ та прикордонники встановили, що водій мав
підробні документи на 210 картин українського художника Василя Кікіньова.
Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 204-3
КУпАП. Чоловікові загрожує штраф від десяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно переміщених товарів. Полотна вже вилучили до прийняття законного рішення.

піль, у нього серйозні
проблеми з серцем та
нирками, — розповів
адвокат політв’язня
Дмитро Дінзе. — Його
політична
позиція
виключає можливість
добровільного прохання про помилування у
президента Росії, а тим
часом прес-секретар
Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сенцов
зобов’язаний написати клопотання до Путіна, якщо хоче вийти на
свободу живим.
Український
політв’язень сильно ослаб за час безстрокового голодування, перша
криза в Олега трапилася на 26-й день відмови від їжі, коли його
ледь удалося врятувати
від смерті. Зараз медики колонії «Білий Ведмідь» чекають на другу
кризу, після якої почнеться примусове годування політичного
бранця Кремля.
Нагадаємо, що 21
червня відбулася телефонна розмова між Петром Порошенком та Володимиром Путіним, в
якій порушували теми
військових дій на Донбасі, а також обміну
військовополоненими.
На думку політологів, це говорить на користь того, що Москва
має намір обміняти українського політв’язня
Олега Санцова на головного редактора російського інформагентства «РІА Новості України» Кирила Вишинського.
Керівник Центру
прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко впевнений, що
Путін захоче продемонструвати, що Росія
своїх не кидає, та пока-

зати Заходу, як у його
країні ведуть боротьбу
за свободу «журналіста».
При цьому президент РФ не соромиться публічно називати
Олега Сенцова терористом i заявляє, що
це занадто важка стаття для того, щоб підписати наказ про помилування засудженого
до 20 років позбавлення волі українця.
А ось у Сімферополі
25 червня 2018 року
розглядали клопотання захисту про умовнодострокове звільнення
Володимира Балуха,
який також відбуває
термін за сфабрикованою ФСБ справою про
екстремізм. Український патріот теж тримає
безстрокове голодування вже майже сто днiв,
протестуючи проти незаконних арештів на
території окупованого
півострова.
«Агресивні
дії
Російської Федерації
проти України повинні бути припинені, —
заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського
народу
Ахтем Чийгоз. — Практика терору, яку взяли
на озброєння правителі
однієї сьомої частини
суші планети Земля,
має довге коріння ще
з часів СРСР i не залежить від кольору прапора над Кремлем».
Володимир Балух
відправив особистого листа Президенту
України Петру Порошенку 22 червня 2018
року. У своєму посланні український активіст висловив надію
на те, що його доля стане «гірким історичним
досвідом» для всієї світової громадськості. ■

ІнФорУМ
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ КРИМІНАЛ

А шитиме-майструватиме хто?

«Дах» приїхав

Випускники українських шкіл цураються профтехосвіти

СБУ затримала банду росіян,
які вимагали валюту в
підприємців Києва та Черкас

Тарас ЗДОРОВИЛО
Останні дзвоники віддзвеніли,
випускні вечори пройшли, й почався сезон «полювання» професійно-технічних навчальних закладів
на абітурієнтів. Але чи багато українських випускників бажає продовжувати навчання й здобувати
робітничі професії? На жаль, факти невтішні: лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують
навчання в закладах професійної
освіти (проти 40% — у європейських країнах). Цю сумну статистику озвучила міністр освіти та науки Лілія Гриневич на Форумі місцевого розвитку під час обговорення
теми «Якісна професійна освіта —
запорука успіху регіонального розвитку».
Пані Гриневич також додала, що
зараз її відомство затвердило проект
Концепції реформування професійної освіти й займається розробкою
закону «Про професійну освіту».
Більше того, МОН готує спільний
інфраструктурний проект з Європейським Союзом, а наша держава,
у свою чергу, інвестує в модернізацію професійної освіти. «Заохочення розвитку цього державно-приватного партнерства — наша мета,

Людмила НІКІТЕНКО

❙ Нема кому вчитися — не буде кому й працювати.
й ми активно шукаємо шляхи, яким
же може бути це заохочення», — зазначила Лілія Гриневич.
Також тішить і те, що перші кроки в реформуванні профосвіти роблять уже зараз: вони базуються
саме на рекомендаціях Європейського Союзу — принаймнi так стверджують у МОН.
Варто нагадати, що з цього нового навчального року технікуми й коледжі, які готують молодших спе-

■ СУМНІ РЕАЛІЇ

Із дипломом —
на біржу праці
У Черкасах три сотні випускників
вишів поповнили лави безробітних
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах три сотні
випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів за минулі
півроку пішли у безробітні.
Зі своїми дипломами вони
не змогли знайти роботи і
«стали на біржу», одержавши статус безробітних.
«Із цих 300 випускників 259 осіб закінчили вищі навчальні закла-

ди, а 41 — професійно-технічні навчальні заклади»,
— розповідають «Україні
молодій» у Черкаському
обласному центрі зайнятості.
Працівники центру наголошують, що серед випускників ВНЗ третина навчалася в галузі соціальних
наук, бізнесу та права, 16%
отримали освіту в галузі
охорони здоров’я та освіти,
14% — освоїли гуманітарні

ціалістів на базі дев’ятих класів, повинні повністю перейти на нові програми профільної середньої освіти,
котрі розраховані на два роки.
Залишається лише сподіватися,
що всі потуги МОНу не будуть даремними й відсоток молодих людей, які виявлять бажання продовжити навчатися у професійно-технічних закладах освіти, хоч трішки наблизиться до європейських
показників. ■

науки та мистецтво, 13% —
мали інженерну спеціальність, 5% — вивчали природничі науки.
Водночас, наголошують у Центрі зайнятості
Черкащини, серед випускників ПТНЗ 36% становлять робітники з обслуговування устаткування та
машин, 21% — кваліфіковані робітники з інструментом, 41% — спеціалісти та
працівники сфери торгівлі
та послуг.
Загалом, кажуть, за
шість місяців цього року
статус безробітного у Шевченковому краї мали 10
тис. 776 осіб із числа молоді. Це третина від загальної кількості безробітних,
які змушені отримувати
допомогу з безробіття.
У відділі статистики та
прогнозування Черкаського обласного центру зайнятості наголошують, що се-

ред безробітних у віці до
35 років більше 80% мали
професійний досвід — були
службовцями та займали робітничі місця. А решта — особи без професії
або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.
Втішає те, зазначають
в обласній службі зайнятості, що за перше півріччя
року вдалося знайти роботу 5 тис. 546 молодим людям.
Кожен другий із них був
працевлаштований оперативно до набуття статусу
безробітного, а профорієнтаційними послугами ми
змогли охопити 16,6 тис.
безробітних iз числа молоді, професійне навчання
на замовлення роботодавців пройшли 1 тис. 233 безробітних у віці до 35 років,
констатують у Центрі зайнятості. ■

■ ВТРАТИ

Дух, що тiло рвав до бою
Пiшов iз життя останній український
політв’язень ГУЛАГу
Інф. «УМ»
Богдан Климчак народився 22
липня 1937 року в селі Себечів на
Львівщині. Уперше за ґрати потрапив у 20 років — наступного дня після
закінчення навчання у Магаданському гірничому технікумі. Львів’янин
опинився аж у Магадані, бо всю його
родину депортували в Сибір 20 травня 1946 року. Удруге його засудили
18 червня 1979-го — до 15 років таборів суворого режиму і п’яти років
заслання «за антирадянську агітацію
і пропаганду та зраду Батьківщини»
після того, як він спробував втекти з
Радянського Союзу до Ірану.
У 1990-му постановою пленуму

Верховного Суду УРСР засудження Богдана Климчака за політичними статтями визнали безпідставним,
а його дії перекваліфікували в незаконний перехід кордону без антирадянської мети, за який передбачено
три роки позбавлення волі.
Загалом Богдан Климчак відбув за
ґратами 17 років і 40 днів. Крім цього, ще вісім років — на спецпоселенні. У числі його співв’язнів були, зокрема, ідеолог ОУН Петро Дужий, Герой України Степан Хмара, відомий
російський демократ Сергій Ковальов. Під час ув’язнення у Мордовії
в сусідній iз ним «зоні» вiдбував покарання Василь Стус.
Отримавши свободу, Богдан

❙ Богдан Климчак.
Климчак демонстративно відмовився від радянського паспорта. А коли в
прокуратурі йому запропонували подати заяву на реабілітацію, не зробив
цього, пояснивши відмову так: «Я не
хочу отримувати подачку з рук тих,
хто мене позбавляв волі за мою любов
до України».
Останні роки він виживав на мізерну пенсію, бо так і не пішов на поступки навіть владі незалежної України та відмовився від статусу реабілітованого. ■

СБУ затримала учасників організованого
злочинного угруповання на вимаганні 70 тисяч
доларів США з бізнесменів.
Про це «Україні молодій» повідомили в Черкаському обласному управлінні Служби безпеки.
За словами правоохоронців, до складу банди входило четверо громадян Росії. Її організатор та троє його спільників — уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше були судимі за
вимагання та викрадення людей. Банда діяла на
території Київської та Черкаської областей.
«Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники вимагали від київського
бізнесмена 35 тисяч доларів за нібито охорону
його готелю. Учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск,
«вибивали» таку ж суму в комерсанта з Умані,
який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва до місця
поховання їхнього духовного лідера — цадика
Рабі Нахмана», — розповідають у спецслужбі.
Співробітники СБУ затримали чотирьох
учасників угруповання у Києві під час одержання чергового «траншу» в розмірі 8 тисяч доларів
США від одного з бізнесменів.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу
України тривають слідчі дії. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з поліцією під процесуальним
керівництвом прокуратури. ■

■ ЖАХ!

Помста на крові
Чоловік, який назвався другом
сім’ї, розстріляв подружжя й
тяжко поранив їхню доньку
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Трагедія сталася в одному зi спальних
районів Харкова. Почувши постріли, до квартири забігла сусідка, яка, очевидно, одразу пригадала класичну картину з детективних фільмів: 42-річний господар та його дружина лежали мертві через вогнепальні поранення, а їхня
13-річна донька не могла покликати на допомогу, бо нападник прострелив їй ноги. Очевидці стверджують, що «швидка» прибула досить
оперативно, тому лікарі встигли зупинити кровотечу й врятували дівчинці життя. Наразі вона
перебуває в реанімації у тяжкому стані, але криза минула.
На слід чоловіка, якого підозрюють у скоєнні цього тяжкого злочину, поліцейським допомогли вийти також пильні сусіди. Вони вказали на незнайомий автомобіль Volvo синього кольору, що поспішно від’їхав від під’їзду одразу
після пострілів. Уже через дві години патрульні помітили схожу автівку біля станції метро
«Київська», на вулиці Шевченка. При обшуку
вони знайшли карабін «Сайга» і рушницю. За
непідтвердженою інформацією, в салоні була також велика сума в іноземній валюті.
Затриманий має статус приватного підприємця. Він займається заготівлею та переробкою
деревини. Чоловік добре знав родину загиблих
і йшов на злочин свідомо, керуючись «кровною
помстою». Принаймні так сказав він сам.
Що не поділили два товаришi-однолітки, наразі з’ясовує слідство. Спільний бізнес навряд
чи буде включено до списку ймовірних версій,
оскільки покійний мав фірму з виготовлення
спеціального взуття для інвалідів. Якщо вина
затриманого буде доведена, йому загрожує 15річний термін позбавлення волі. ■
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■ ДОБРА СПРАВА

■ ОВВА!

Кожному райцентру —
по спортмайданчику

Програми однакові,
тільки суми інші

Олег Ляшко закликає владу вкладати кошти в спортивну
інфраструктуру по всій країні

Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Олег Ляшко відкрив новий спортмайданчик біля корюківської школи.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Політик переконаний: здорова нація — запорука сильної
країни. Тому потрібно заохочувати дітей займатися спортом.
Олег Ляшко вже не вперше вибиває гроші на ремонт спортивних
шкіл та будівництво спортмайданчиків. На минулих вихідних
народний депутат відвідав місто
Сновськ Чернігівської області,
де за його сприяння відкрилося
нове футбольне поле та відремонтована дитячо-юнацька спортивна школа на понад 1,5 мільйона
гривень. А у сусідній Корюківці біля загальноосвітньої школи на новому спортмайданчику і
сам пограв iз підлітками у волейбол.
«Усе це ми робимо заради дітей, щоб вони не тинялися по
вулицях, не пили, не курили,
а займалися спортом, ставили
рекорди, були здоровими і прославляли свою країну. Буде здо-

рова нація — буде успішна Україна! Ми добиваємося збільшення видатків на фізкультуру
і спорт, спортмайданчики, оснащення спортивних баз та шкіл.
У кожному райцентрі та селі
повинні бути стадіон, басейн,
ДЮСШ. Коли влада інвестує у
прокурорів і суддів, а забуває
про дітей, то майбутнього у країни не буде. Багатство України не
в олігархах чи президентах, а в
кожній дитині!» — переконаний
Ляшко.
Політик приїхав не з порожніми руками — привіз подарунки та смаколики. Діти від Олега
Ляшка були у захваті.
«Хочу, щоб у вас були світові
досягнення і ви були найкращими. А ми зробимо все, щоб у вас
були найкращі умови для спортивних досягнень і встановлення
рекордів. Щоб завдяки вашим
рекордам щодня на всіх змаганнях лунав Гімн України і піднімався Український прапор», —

Тарас ЗДОРОВИЛО
До «УМ» зателефонував Ігор Плохой
(військовий капелан, депутат Вилковської об’єднаної територіальної громади на
Одещині) і з обуренням розповів про інцидент, що стався вранці 17 червня у центрі столиці. До КМДА була подана заявка на проведення акції — молитовного заходу. У ній вказано чотири локації, де будуть збиратися віряни для того, щоб усю
ніч, просто неба, провести в молитві за
сім’ю та християнські цінності.
Уже пізніше правоохоронні органи говорили, що ця акція могла перешкоджати руху колони гей-параду. Але це не відповідає дійсності, тому що акція «Київпрайду» була заявлена на 9-ту ранку, а
просімейна християнська акція на той
час уже мала скінчитися. Тож ніяк апріорі вони перетнутися не могли.
«До 6-ї години ранку все було нормально: люди спілкувалися, молилися,
— розповідає Ігор Плохой. — І несподівано на початку сьомої години без усяких попереджень, у гучномовець чи інакше, біля нас вибудувалася велика група
колишніх «беркутівців» (бо ми їх добре
знаємо в лице), і ні з того ні з сього, по ко-

Про президентські амбіції співака
Іво Бобула

підкреслив Ляшко.
Здоровими і щасливими політик хоче бачити дітей не лише на
своїй рідній Чернігівщині, а й в
інших областях. Для цього добивається виділення коштів на
спортивну інфраструктуру по
всій країні.
«Відремонтовані
школи,
центри дитячої творчості, дороги. Отакою має бути вся країна.
Не тільки столицю відбудовувати, а й кожне містечко, село та
райцентр, бо з них складається
Україна. Капітальний ремонт
потрібно робити в кожному куточку країни. Німецький канцлер Бісмарк казав: «Хто не фінансує освіту — фінансуватиме
тюрми». Нам треба менше тюрм,
а більше шкіл, дитсадків, спортмайданчиків, щоб у глобальному
світі наші діти перемагали та робили нашу країну сильною. Інвестиції в кожну дитину — це інвестиції в майбутнє!» — вважає
лідер Радикальної партії. ■

Чергові вибори
Президента України, які мають відбутися 31 березня
2019 року, з кожним днем приносять усе нові й нові
сюрпризи,
адже
кількість кандидатів на цю поважну посаду росте як
на дріжджах.
До когорти кандидатів у президенти «вписався» й…
Іво Бобул. (До слова, з десяток років
тому, як брав у нього інтерв’ю, то він
справив
доволітаки гарне враження). І тут варто згадати не дуже вдалі
дебюти в політиці
наших митців: як
депутатські, так і
міністерські. Політиками і чиновниками високого рангу побували Оксана Білозір, Богдан
Ступка, Руслана
Лижичко, Святослав
Вакарчук,
Таїсія Повалій.
У своїх «травневих тезах» Іво сказав, що хоче бачити свою країну кращою й що у нього є
команда — «і дуже
серйозна». При цьому артист із впевненістю говорив,
що в сфері політики йому довелося б
не складніше, ніж у
мистецтві. «Думаєте, в мистецтві легше? Те саме. Програми всюди однакові, тільки суми
інші. Я не боюся великих грошей. Я до
них ставлюся, як до
якоїсь необхідності

■ ВІДЛУННЯ

Вибірковість сили
Чому влада вирішила, що геї кращі від християн?
манді офіцера почали бігти на нас і оточувати з боку Оперного театру. Один єдиний державний прапор, який у нас був,
вони, в традиціях дій на Майдані, зламали й потоптали ногами. Почали бити
людей, хоча ніхто з нас нікому не загрожував і не створював ніяких провокацій,
тож не зрозуміло, що викликало таку
дику, звірячу реакцію з боку «правоохоронців».
Людей почали відтісняти в бік університету ім. Т. Шевченка. Разом із націоналістичною молоддю, що стояла неподалік, почали затискати в єдине кільце. У цій своєрідній пастці декілька тисяч поліцейських почали бити декілька
сотень людей, до того ще й травлячи їх газом. Били по-звірячому: поламали ногу
(ударом кийка) неповнолітньому хлопцю
— Руслану, порозбивали людям голови,

зламали руку, дівчат тягли по асфальту.
Потім почали забирати в автозаки й відвозити на вул. Герцена, 9, до райвідділку
поліції.
Щоправда, перед цим зробили вузенький «коридор ганьби», аби потовчені
люди змогли вийти: коли ж ті йшли по
ньому, то їх штовхали й били».
«Кого не повантажили в автозаки —
почали тікати до Михайлівського собору, — продовжує військовий капелан. —
Я вже не говорю про такі «дрібниці», як
речі, — їх пропало чимало: телефони, гроші, сумки. Невдовзі нам сказали, що нібито ці речі хтось попідбирав і їх можна
забрати біля Оперного театру. Люди повірили й пішли за своїм «добром», але, як
виявилося, то була ще одна пастка. Коли
народ підійшов до Оперного, а це вже було
біля 7-ї години ранку, знову напали «пра-

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
для вирішення нагальних питань»,
— сказав Іво.
Не залишали
співака й думки про
те, як до своєї роботи сьогодні ставляться сучасні українські політики.
«Парламент зжив
себе. Він не справляється. Мало людей, які хочуть зробити щось. Три людини — партія, 20
осіб — партія. Я б
узагалі скоротив
парламент удвічі.
Багато їх дуже, а
толку ніякого. Вимагати потрібно.
Раз ти на роботі —
ходи на роботу. Не
хочеш ходити на
роботу — поклади мандат. Чому
людина, яка ходить на завод, повинна працювати

з 8 до 18.00, а депутат може просто
не прийти в Раду?
Прохідний двір, а
не парламент у нас.
Це смішно для всього світу», — обурювався співак.
Щоправда,згодом Бобул «дав задню», заявивши,
що наміри балотуватися були всього лише жартом, а
все вищесказане —
лише суб’єктивна
думка артиста. Та
чи є щирою й остаточною відмова від
президентських амбіцій колишнього
симпатика Президента Януковича —
залишається під великим питанням?
Настрої Іво Бобула
ближче до виборів
можуть знову змінитися!.. ■

воохоронці», почали бити й «запакували» в автозаки нову партію й відправили
в райвідділок».
Наголосимо, що 17 червня відбулися
дві санкціоновані акції: одна — молитовна за сімейні християнські цінності, а друга — «Київ-прайд» (гей-парад). Коли відбувався упродовж 30 хвилин гей-парад,
жодного із представників нетрадиційної
секс-орієнтації ніхто не бив, не штовхав і
не ображав. Так, вони нікого не провокували, але ж і учасники іншої акції, однозначно, нікого не провокували, але… То
чому християн, які виступали за традиційні християнські цінності, били, а інших — узагалі не чіпали?!
Що це за вибіркове застосування сили,
абсолютно не адекватне і ні на чому не
обґрунтоване?
«Я депутат об’єднаної територіальної громади на Одещині, — завершує пан
Ігор, — писатиму депутатські звернення
та клопотання в усі органи. Це безкарно
залишати не можна! Повинні бути покарані і ті, хто віддав цей злочинний наказ,
і ті, хто так рвійно його виконував. Додам, що подібні заходи ми проводимо вже
12 років поспіль, але такого варварства не
було ніколи». ■
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ПРАВО
Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр України
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«Ми внесемо обов’язково цей закон про кримінальну відповідальність за
контрабанду. І всім коням я хотів би передати слова Генпрокурора: «Ставайте
поперед воза!». І вiз має бути повний — це державний бюджет».

■ СИЛОВИКИ

Оголошена урядом війна контрабанді фактично зупинила будь-які операції
з розмитнення на кордоні

корупцією на митниці. Тим більше, що
силових методів недостатньо, щоб ефективно боротися з контрабандою. Необхідна аналітична робота, обмін даними
з сусідами, але ні того, ні іншого немає.
Приставляючи поліцейських до кожного митника, менше корупції не стане. Її
стане більше, тому що поліцейські теж
братимуть гроші. У результаті вийде, що
ціна корупції дещо збільшиться», — переконаний пан Лікарчук.
І додає, що оскільки присутність
поліцейських у зоні митного контролю
суперечить Митному кодексу, в бізнесу
буде привід оскаржити будь-які дії щодо
оформлення товарів у судах.

Іван ЛЕОНОВ

Штрафом не відбудетеся

«Хрестоносці» закрили
кордон «під ключ»
«На кордоні все «стоїть» від минулої
п’ятниці. І це вже залізно», — повідомив
у коментарі «УМ» на правах анонімності
митний брокер Микола М., який працює
в одній iз вітчизняних компаній-перевізників. За його словами, у першу чергу,
«стоять» фури з легальними вантажами
тих компаній, які розмитнюються прозоро. Тоді як перевізники, які працюють за
«сірими» схемами, а тим більше контрабандисти, затихли і вичікують. Такими є
наразі прикордонні реалії, доки основні
гравці ринку перевезень не домовилися
щодо нових правил гри, оголошених урядом на минулому тижні під гучним гаслом
«хрестового походу проти контрабанди».

На митницю їдуть ревізори Авакова
Отже, під час спільної наради на минулому тижні Кабмін разом з МВС, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, ДФС та СБУ
оголосили про плани рішуче протидіяти
контрабанді та тіньовим схемам на митниці.
«Тема на порядку денному — ефективна боротьба з контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Минулого року всі наші зусилля, які ми спрямували на детінізацію роботи митниці, дали додатково до бюджету 70 млрд.
грн.», —заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Але вже в цьому році
з’явилися нові схеми.
За його словами, силовий блок засвідчив «повну готовність і рішучість боротьби» для мінімізації втрат від контрабанди та інших «схем» на українському
кордоні. «План у нас готовий. Ми презентуємо його», — запевнив Прем’єр.
Уже минулої середи, під час засідання уряду, пан Гройсман публічно оголосив «війну контрабанді» і запевнив,
що «ця боротьба буде успішною». Бо, за
його даними, «маємо десятки мільярдів гривень, які за участю схемщиків, в
тому числі серед представників влади,
не потрапляють до держбюджету».
Згідно з планом Кабміну, лідируючі
позиції є у МВС, Нацполіції, а вже лише
потім у Державної фіскальної служби.
Відтак, того ж дня Кабінет Міністрів
розширив повноваження поліцейських
iз контролю над митниками для підвищення митних надходжень.
Вiдповiдно до постанови уряду №479
від 20 червня, яка вже набула чинностi,
поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території
України, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні формальності, з метою виявлення фактів порушення митних правил.
Також поліцейські й службовці МВС
отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006». Постановою термін такого експерименту встановлено до кінця
поточного року. Як повідомив у соцмережах в.о. голови Державної фіскальної
служби Мирослав Продан, уже з цього
тижня Нацполіція працюватиме в пунктах пропуску і разом iз митниками «вести аналітичну роботу щодо ризикових
груп товарів».
Як відбуватиметься така співпраця?
Спочатку МВС має відібрати поліцейських, які зможуть перебувати на митниці,

❙ Уже на цьому тижні на українській митниці з’являться поліцейські.
повідомивши про це ДФС і Держприкордонслужбу. Щомісяця, починаючи з вересня, МВС і Мінфін з ДФС мають звітувати про результати експерименту.
У ході спільної роботи митники і
поліцейські, приміром, будуть вносити
в базу даних авто, які документально без
товару більше п’яти разів на місяць перетинають кордон. А також контролюватимуть переміщення товарів під час
ввезення в режимі внутрішнього транзиту, щоб запобігти їх оформленню як

точки зору, і те, і те є неприйнятним. Перевіряти роботу посадових осіб ДФС, а
також правильність митного оформлення потрібно колегіально. Це єдина умова, що не буде корупційних ризиків!».
Тоді як голова Комітету ВР iз питань податкової та митної політики Ніна
Южаніна (БПП) ініціативу уряду називає «винятково піаром». Ключовим питанням, на її думку, є те, чому Прем’єр,
знаючи про наявність контрабанди та
тіньових схем на митниці, вирішив бо-

Глава МВС обіцяє тримати «жорстку позицію» щодо
контрабанди і карати всіх причетних, навіть якщо це будуть
люди «з високих кабінетів».
товарів iз низьким податковим навантаженням. Крім цього, проводитимуть
подвійний огляд товарів за ризиковими операціями на кордоні та внутрішній митниці для порівняння кількості і
якості товару.

СБУ поки що мовчить...
Утім у політичних колах неофіційно запевняють, що залучення поліції
до роботи митниці — це спроба Гройсмана і Авакова нівелювати на держкордоні роль співробітників Служби безпеки. Іншими словами, це нi що інше, як
виклик Президенту, якому підпорядковується СБУ.
Тож не дивно, що в оточенні глави
держави вже розкритикували ініціативу Прем’єра Володимира Гройсмана та
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поставивши під сумнів ефективність цих заходів. Мовляв, справжня
мета експерименту — відсунути подалі
від митниці економічні підрозділи СБУ.
Втім, швидше за все, СБУ дасть жорстку
відповідь: у перспективі варто очікувати
на численні арешти копів на митниці під
приводом будь-яких порушень.
За словами Генпрокурора Юрія Луценка, рішення уряду саме по собі законне, але поліцейські нічого не можуть робити на території митного поста, оскільки їм це забороняє стаття 332 Митного
кодексу: «У минулому році одна служба
ходила туди — СБУ, тепер інша служба
буде мати цю монополію — МВС. Із моєї

ротися з нею тільки зараз, а не два роки
тому.
«Чому саме зараз виникла така
ініціатива? Адже якщо таким чином —
без внесення змін у відповідне спеціальне законодавство — можна вирішувати
питання, то чому раніше постановами
Кабміну не вирішувалися інші нагальні питання, пов’язані з митницею?» —
обурюється пані Южаніна. І додає, що
тим самим можна спровокувати «велике протистояння всередині правоохоронних органів», тобто між СБУ і МВС.
«Якщо хтось і повинен бути присутнім у зоні митного контролю, то це тільки СБУ. Зараз це право надають Національній поліції. Питання — для чого?
Тобто зараз ці два органи будуть між
собою конкурувати, адже СБУ ніхто не
позбавив цього права, вони зможуть заходити і здійснювати свої контролюючі
функції», — пояснює голова профільного комітету Ради. На її думку, від такого
протистояння між правоохоронними органами постраждає бізнес.
А екс-заступник голови Державної
фіскальної служби Костянтин Лікарчук у коментарі РБК-Україна припустив, що рішення уряду відрядити поліцейських на митницю дійсно направлене на нівелювання ролі Служби безпеки,
або це якісь політичні ігри і перенаправлення певних грошових потоків з однієї
кишені в іншу.
«Але це не має жодного відношення
до задекларованої мети — до боротьби з

Наголосимо на ще одному важливому нюансі: з 2012 року контрабанда товарів широкого споживання в Україні
декриміналізована, тобто не є кримінальним злочином, а лише економічним митним правопорушенням. З чого
випливає, що повноваження правоохоронних органів, зокрема як СБУ, так і
МВС, iз боротьби з контрабандою — під
великим питанням.
Замість тимчасових союзів митників
і поліцейських, на думку Ніни Южаніної, владі варто створити єдиний правоохоронний орган, який би здійснював розслідування у сфері економіки, в
тому числі й ті, якими зараз займається
Служба безпеки.
Натомість Прем’єр Гройсман і
міністр МВС Аваков бажають відновити криміналізацію контрабанди товарів
широкого споживання. Пан Аваков уже
закликав уряд внести законопроект про
кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради.
За його підрахунками, подібні дії дозволять поповнити бюджет ще на 70—100
мільярдів гривень. Глава МВС обіцяє
тримати «жорстку позицію» щодо контрабанди і карати всіх причетних, навіть якщо це будуть люди «з високих кабінетів»: «Чи це будуть однопартійці з
партії або фракції, чи це будуть люди з
високих кабінетів — Кабінету Міністрів,
адміністрації Президента, люди в погонах, люди з моєї системи — ми тут станемо на дуже жорстку і формальну позицію. Я хочу, щоб усі це розуміли».
У свою чергу, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради закон про кримінальну відповідальність
за контрабанду і закликав «коней ставити поперед воза».
Ухвалення відповідного закону підтримує і Генпрокурор Луценко: «Я хочу,
щоб ми зрозуміли ключову проблему. Навіть якщо всі спецслужби з’являться на
митний пост, я маю на увазі правоохоронні служби, поліцейський, опер і слідчий, підрозділи «К» і «Е» Служби безпеки, ДФС, і навіть прокурор, якщо вони
всі там стануть і навіть виявлять контейнер контрабанди, після цього не відбудеться нічого. Негайно, поки ми ще маємо час, внести закон із трьох абзаців до
Верховної Ради, клопотати у Президента про визначення його статуса як невідкладного, і розглянути на наступному
тижні».
За словами Луценка, лише у випадку
ухвалення такого закону, спільна робота силовиків буде приводити до кінцевого покарання контрабандистів і ймовірно
пов’язаних з ними посадовців, а в іншому випадку — буде лише демонстрацією
неефективності законодавства.
І наостанок. Учора Арсен Аваков таки
відреагував на закиди, що МВС «лізе не
у свій город», тобто на митницю, написавши у Facebook: «Боротьба з контрабандою не була в сфері відповідальності
МВС і Нацполіції. Але, якщо бачу, що
найважливіша держсистема валиться під
тиском негідників, якщо від цього залежить стійкість фінансів країни — вирішив підставити плече і втрутитися!».
Міністр також закликав усіх, «хто
вписався в цей «хрестовий похід», допомагати в боротьбі з контрабандою. Далі
буде? ■
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■ НЕСКОРЕНІ
Ірина КИРИЧЕНКО

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників
АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва та інші захворювання під час перебування у зоні Антитерористичної операції, Вадим Свириденко відомий кожному українцеві як винятково мужня
людина, одним із талантів якої є любити людей, захисників Батьківщини, продукувати ідеї для створення могутнього ветеранського
руху. Зараз він створює систему реабілітації для наших ветеранів.

«Багато хлопців психологічно
«занепадають»
■ Пане Вадиме, вперше я
побачила вас на міжнародній
конференції, присвяченій ветеранам, яка була ініційована
«Юридичною сотнею».
— А ще два місяці тому відбувся Всесвітній збір ветеранів
у Голландії. Там було шістнадцять країн, і ми тоді з Трастовим фондом НАТО представляли Україну. Це був для нас пілотний проект, тому в перервах
ми спілкувалися, більше слухали, набиралися досвіду, а виступити нам, на жаль, не дали можливості, бо не встигли подати заявку.
Зараз у нас ідуть перемовини
з американською стороною, щоб
наші важкопоранені хлопці їхали на реабілітацію до Америки.
■ А взагалі, хто такий ветеран?
— Учасник бойових дій — це
людина, яка побувала в боях. І
поліцейський також може бути
учасником бойових дій, якщо
під час служби були надзвичайні
ситуації. Ветераном може бути
й військова людина, яка закінчила свою строкову службу або
службу в армії.
■ Українська конференція
вам сподобалась?
— На цю конференцію, як і
на інші, приїжджають ветерани
з інших країн, які хочуть знати
все про те, що відбувається в Україні, тому що у нас п’ятий рік
війни, у них виникає дуже багато питань, і вони розносять інформацію про нас по всьому світу. Тому для нас дуже важливо, що до нас приїжджають ветерани. Вони готові долучатися,
наприклад, до справ створення
міністерства ветеранів, створення системи реабілітації. У багатьох країнах система реабілітації створена десять років тому,
тому ці напрацювання, досвід
для нас дуже важливі.
■ Розкажіть, будь ласка, про
наступні «Ігри нескорених»
(Invictus Games).
— Уже другий рік поспіль
українська армія та наші ветерани братимуть участь у цих
«Іграх». Змагання відбудуться
у Сіднеї. Торік у Канаді наша команда отримала чотирнадцять
медалей, у нас було п’ятнадцять
учасників. Цього року в нас теж
п’ятнадцять учасників, але це
абсолютно нова команда. Існують такі домовленості, що команда, яка змагалася торік, у
відборі не бере участі, вона може
тільки долучитися до підтримки, стимулювання нової команди, розповісти, як відбувалися
змагання, наскільки спортивні
досягнення важливі як стимул
для інших поранених. Зараз ми
щодня отримуємо звістку про
поранених, на жаль, багато з них
— складних, з важкими травмами. Та хоч які б були труднощі,
життя продовжується. Зараз ми
створюємо багато програм із залучення їх до спорту і навчання.
Адже поранення отримують молоді хлопці, і мені не хотілося б,
щоб їхній психологічний стан
був пригнічений, тому завдяки
цим програмам ми показуємо
цінність як навчання, так і спорту. Багато хлопців психологічно
«занепадають», вважають, що

■ ДОСЬЄ «УМ»
Свириденко Вадим
Васильович, 45 років
Закінчив медичне училище, працював фельдшером у психіатричній лікарні ім. Павлова. Має також економічну освіту, до війни працював у видавничій сфері.
Мобілізований влітку 2014-го. Як
військовий медик, брав участь у боях
за Щастя та Дебальцеве в складі 128-ї
бригади. В одному з боїв під Дебальцевим зазнав поранення — потрапив
у зону вибухової хвилі снаряда танка. Евакуаційна команда 16 лютого
2015-го зазнала обстрілу терористів.
На 20-градусному морозі кілька діб
переховувався й чекав на допомогу;
єдиний вижив, усі поранені побратими
замерзли. Потім потрапив у полон. Переданий українській стороні з обмороженнями 4-го ступеня, сепсисом. Втратив кисті рук та стопи ніг.
У 2016 році Вадим Свириденко
представляв Україну на 41-му марафоні Морської піхоти США у Вашингтоні, де став призером, пробігши 10
км.
Указом Президента України від
1 грудня 2016 р. Свириденка призначено на посаду уповноваженого з питань реабілітації учасників АТО.
У вересні 2017-го на «Іграх нескорених 2017», що проходили у Торонто,
здобув бронзову нагороду в змаганнях
із веслування на тренажерах.
Одружений, виховує двох доньок.
не зможуть зустрічатися з дівчатами, бо вони на протезі… Проте у нас багато прикладів, коли
молоді хлопці з числа важкопоранених створюють сім’ї, мають
дітей — життя продовжується.
Ми діємо завдяки нашим і
державним програмам — у них
задіяні багато відомств, і Міністерство оборони, і Міністерство
соціальної політики, адміністрація Президента. До нас приїздять і допомагають з багатьох
країн — Великої Британії, Америки, Португалії, Австралії. Ми
аналізуємо їхній досвід, узагальнюємо і розробляємо свої програми, адже держава має надати шанс людині, а чи використає
його людина — це вже залежить
від роботи психологів.
■ Хто працює у цих програмах?
— Перш за все це мають бути
фахівці, тому що аматори можуть зашкодити. Тому ми дивимося на професійність людей.
Ветерани теж працюють, і вірять
їм найбільше, адже вони самі побували в АТО і знають психологію ветерана. Але долучаються
і професійні психологи, фахівці
Міністерства оборони.

«Взяв бронзу.
Це спорт — всяке буває»
■ Повернімося до «Ігор нескорених»…
— На сьогодні вже відбувся відбір, створена команда з
п’ятнадцяти осіб, які наприкінці жовтня полетять у Сідней. Протягом цього часу будуть три підготовчі спортивні
періоди, де кожен з учасників
пройде підготовку з тренером.
Це тренери з Міністерства оборони, які торік теж мали можливість пройти практику з іншими ветеранами, і на сьогодні
вони мають великий досвід ро-

❙ Вадим Свириденко.
❙ Фото з сайта hromadske.ua.

«Багато хлопців з
створюють сім’ї,
Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань
реабілітації учасників АТО, — про розбудову системи відновлення
бійців та вміння жити після складної травми
боти з травмованими.
Це змагання з шести видів
спорту, але кожен ветеран може
обрати для себе до трьох видів.
Це легка атлетика, де є 100, 200,
400 метрів бігу, півтора кілометра, штовхання ядра, стрибки в
довжину. Потім пауерліфтинг,
роулінг (це веслування на концепті — на тренажері), стрільба
з лука, плавання та велосипед.
І, до речі, цього року буде пілотний проект: у нас Саша Чалапчій їхатиме на адаптованому триколісному велосипеді —
у нього висока ампутація ніг,
тому він буде крутити педалі руками. Він уже торік брав участь
у Марафоні морської піхоти, де
подолав дистанцію у 42 кілометри. А цього року він виборов собі

планується у нас велика регата з Києва до Одеси, веломарафон у Мукачево. Планується великий міжнародний марафон у
Києві разом з Run Ukraine, підписані вже договори з Федерацією футболу України, де будуть змагання з футзалу, ми
будемо розігрувати Кубки між
ветеранами, далі на Марафон
морської піхоти буде відбір на
початку липня, так що ми програму тільки розширюємо. Хочемо створити те, що по всьому
світі вже є. Наприклад, хокей
на санчатах, такий пілотний
проект може стартувати вже восени цього року в Харкові.
■ Торік вам доводилося на
тренажері приліплювати скотчем протези рук…

«Система реабілітації, побудова реабілітаційних
центрів потрібні не тільки ветеранам, а й цивільним.
Тому що втратити здоров’я можна і внаслідок
нещасного випадку в мирному житті — це з кожним
може статися».
місце у команді, буде представляти Україну на такому велосипеді, і я сподіваюсь, що в нього
буде гарний результат, тому що
він фізично дуже сильна людина
і психологічно теж.
Додам, що ми зараз запроваджуємо дуже багато спортивних змагань. Наприклад, 9 червня у нас була регата як подія у
спортивній реабілітації, усі могли долучитися, прийти на Поштову площу, — там було 25 яхт,
ми підписала договір з яхт-клубами, — хлопці та їхні сім’ї могли взяти участь у спортивній реабілітації, поплавали на яхтах,
покерувати ними, а власне, це
були змагання на Кубок. І ще

— Це на тренуванні, тому що
до змагань я отримав спеціальний протез, мені його з Канади надіслали, щоб тренуватися і виступати на цьому тренажері. Тоді ще не було спеціального протеза, а зараз уже маємо,
і на сьогоднішній день завдяки
цим «Іграм» й іншим змаганням, завдяки допомозі Міністерства соціальної політики ми
добилися того, що вже розроблені спортивні протези і хлопці
зможуть в Україні за державний кошт отримувати їх, уже
виділено кошти. Долаючи цей
певний психологічний бар’єр,
хлопці будуть фізично себе піднімати. А хто захоче — ще й

братиме участь у змаганнях.
■ У «Фейсбуці» я бачила, що
ви брали участь у збиранні коштів для придбання спортивного
протеза Ользі Бенді.
— Не тільки для неї. Ми разом з Соломією Вітвіцькою у
програмі з реабілітації військових бігали марафони в Run
Ukraine, де збирали кошти і для
Воропая, і для Бенди, і для багатьох інших військових. Олі
Бенді вже зібрали кошти, і вона
матиме спортивний протез. Оля
брала участь у відборі на «Ігри
нескорених», але, на жаль, у
команді тільки п’ятнадцять
місць, я в комісії був, відстоював її, але не всі потрапили.
Сподіваюся, що Оля не закінчить свою спортивну кар’єру,
бо я її сам дуже стимулював до
цього, щоб вона брала участь у
змаганнях, — як дівчинка, як
мама, яка своїм прикладом показує іншим, що треба боротися, змагатися. Вона, до речі,
працює сьогодні у Святошинському військкоматі, не так давно вийшла заміж, має сина від
першого шлюбу, так що в Олі
все чудово. Будуть нові змагання, і я вважаю, вона зможе ще
не одну дистанцію пробігти,
ще не одну медаль взяти. Вона
дуже психологічно сильна.
■ А дуже багато таких психологічно сильних, витривалих
людей серед військових?
— Бажаючих представляти Україну було 170 осіб, вони
брали участь у відборі. І з кожним роком їх стає все більше і
більше. І це у нас не одні змагання. У нас є футбол. Дуже багато тих, хто на Invictus Games
не заявлявся, прийшли на футбол. Хтось бере участь в «Іграх
Героїв» із кросфіту.
Ми створили громадську
спілку, яка називається «Наці-

ГАРЯЧА ТЕМА
ональна рада спортивної реабілітації захисників України»,
— там п’ять асоціацій зі спорту: це літні види спорту, зимові, легка атлетика, силові
та ігрові види спорту. Ми хочемо отримати державну фінансову підтримку і зробити великий ветеранський рух. Створити спортивні зали. До речі, нещодавно Президент підписав
указ про створення спортивної
реабілітації №123, де завдяки
місцевій владі, очільникам областей мають створюватися на
місцях спортивні зали для того,
щоб ветерани, навіть без поранень, могли прийти і займатися
спортом. Завдяки цьому президентському указу ми зараз розширюємо спортивну реабілітацію.
■ Ви будете цьогоріч брати
участь в «Іграх нескорених»?
— Ні, бо брав участь минулого разу.
■ Ви ж у багатьох видах спорту брали участь...
— Так, але медаль маю тільки з греблі. Йшов на срібну медаль, та в мене протез злетів,
відстебнувся… Взяв бронзу. Це
спорт — всяке буває.

як сам, і швидко вирішити його
проблему. Сподіваюся, що й очолить відомство теж ветеран.
Як показала практика, дуже
багато функцій у нас розкидані по
багатьох міністерствах — від Мінкультури і Мінохоронздоров’я до
Міноборони та Мінсоцполітики, тому має бути одне відомство, яке має опікуватися ветеранами комплексно. Сподіваюся,
що в найкоротший термін — до
осені, максимум у вересні — нам
таки скажуть, коли буде Міністерство у справах ветеранів та до
кінця року воно отримає фінансування. Першого січня міністерство запрацює юридично, а до цього вже має бути прописана концепція, створені департаменти,
тобто має бути проведена велика
робота.

«Складні сучасні біонічні
«руки» вже роблять і в нас»
■ Наскільки якість протезів
сьогодні відповідає вимогам
часу?
— Зараз ми зробили дуже
великий крок уперед. До нас
їдуть фахівці з багатьох країн,
вчать наших протезистів, ще не
все досконало, одразу вам ска-

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЧЕРВНЯ 2018
Військовий, який отримав ампутацію, має право сам обрати,
який для нього кращий протезний завод, і це може бути у будьякому місті, де він забажає. Немає
такого, як раніше: ти маєш прийти на конкретний завод і там отримати протез. Сьогодні все інакше: підписується тристороння
угода, і поки військовий не буде
задоволений протезом, він не підпише папірець, щоб держава за
нього заплатила.
Я проходив реабілітацію в
Америці: там, поки я не скажу,
що все о’кей і мене все влаштовує, ніхто не проплатить кошти.
Ця система запроваджена і в нас.

«Спортивна реабілітація —
найефективніша»
Ми будемо розширювати
наші можливості, щоб створити потужний ветеранський
рух, але все-таки нам потрібне
фінансування. Фінансування
і допомога держави. Зараз ми
подаємо наші проекти в Мінсоцполітики і чекаємо, що нас
підтримають. Бо, на мій погляд, спортивна реабілітація —
найефективніша, і держава тут
має докласти всіх зусиль.

числа важкопоранених
мають дітей»

проблеми, вчиняли самогубство). Тому маємо стимулювати
хлопців. Система реабілітації,
побудова реабілітаційних центрів — вони цивільним також
потрібні. Тому що випадків таких багато і на дорогах, і в житті
— з кожним може статися. Ми
маємо будувати таку систему в
Міністерстві охорони здоров’я і
в Міністерстві соціальної політики.
■ Які ідеї ваші?
— З побудови спортивної реабілітації, побудови психологічної реабілітації та зі спортивного протезування. Це навіть,
я вам скажу, не те що ідеї….
Коли я повернувся з Америки
і вже показав себе у марафоні,
в інших видах спорту, мав такі
думки: «Бачите мене? Спробуйте і нашим хлопцям зробити
таку систему реабілітації, щоб
після важких поранень вони
перейшли в нормальне життя. Зробіть це саме в нас, в Україні!». І це головна ідея щодо
нашої реабілітації.
■ Скільки часу ви були в
Америці?
— Вісім місяців. У мене
було таке велике бажання ходити, що я, в принципі, їхав
туди і вже міг ходити. Але того,
чому я навчився в американців і
хочу впровадити тут, на той момент мені в Україні не зробили б. Сьогодні це вже можливо.
Відтоді, з лютого 2015 року, ми
здійснили дуже велику роботу,
зробили великі кроки вперед. Я
знаю, що ми це зробимо, подолаємо всі перепони і створимо
систему реабілітації в Україні.

«Ветерани — це рушійна сила
в Україні»
■ Ви — людина з необмеженими можливостями.
— Ні, я звичайна людина.
■ Слова «інвалід» ви не любите?
— Якщо хтось хоче це слово
вживати, хай вживає, а я вважаю, що обмеження — це тільки в голові у когось. Я можу по-
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дуже багато тягне проектів, іде
до ветеранів, допомагає їм, так
що від мене дуже велика шана
йому. А у нас, до речі, дуже
багато зараз психологів, які
вийшли з ветеранського середовища і допомагають іншим колишнім бійцям, і це дуже позитивна робота. Зараз навчається
на психолога Вадим Довгорук,
який отримав потрійну ампутацію, він хоче повернутися до армії, зараз чекає тільки на зміни
в законодавстві. Я вважаю, що
ветерани — це рушійна сила в
Україні.
■ Це найдієвіші люди, найбільш патріотичні українці.
— Я вважаю: так, тому
що чотириста тисяч людей
пройшли АТО і ще там доводять, що Україна не байдужа
нікому, великим є наш волонтерський рух, і я переконаний:
перемога буде за нами.
Зараз нам потрібне фінансування. І, до речі, тут нам дуже
багато партнерів допомагає, у
тому числі й Трастовий фонд
НАТО, який і мені допоміг на
той момент, допомагає багатьом
пораненим, і продовжує робити
це як вкладання коштів у нашу
систему. Дев’ятого червня почався новий проект Трастового
фонду НАТО разом з адміністрацією Президента, коли протягом двох років 250 військових, ветеранів зможуть пройти реабілітацію у Болгарії. Ми
таку допомогу сприймаємо. Їдемо до Болгарії, до інших країн,
дивимось, як вони організовують систему реабілітації, і тоді
робимо так само в нас або навіть ще краще, адже в багатьох
питаннях ми навіть пішли вперед.
■ У 43-му Марафоні морської
піхоти у Вашингтоні ви будете
брати участь?
— Я двічі вже брав участь,
дуже хочу насправді. Я сподіваюсь, що на початку жовтня
в Києві буду брати участь у нашому марафоні, ми ще не дали
йому назви, це буде разом з Run

«Вважаю, що обмеження — це тільки в голові
у когось. Я можу подолати десять кілометрів,
залишаюсь вдома сам, готую — мені створили всі
умови, щоб я був повноцінною людиною».

❙ Символ «Ігор нескорених 2017» — Вадим Свириденко.
❙ Фото з сайта stb.ua.
«Сподіваюся, до осені
нам скажуть, коли буде
Міністерство у справах
ветеранів»
■ Якими функціями ви наділили б майбутнє Міністерство у
справах ветеранів?
— Я сподіваюсь, це міністерство буде створене, перш за
все, воно нам потрібне для того,
щоб дуже швидко вирішувати питання ветеранів, тому що
на сьогоднішній день їх у нас
більше мільйона — це не тільки АТОвці, це і ветерани Афганістану й інших війн, ветерани Великої Вітчизняної війни. З досвіду інших країн знаємо: доки не були створені такі
міністерства у справах ветеранів, доти не було можливості
швидко вирішувати їхні питання. У цьому міністерстві повинні працювати як мінімум 50 відсотків ветеранів, адже тільки
ветеран може зрозуміти такого,

жу... Але практика вже багата,
і на сьогодні наші хлопці потрапляють за кордон на протезування у випадку, якщо наші фахівці ще не стикалися з такими
проблемами.
■ А протези рук — їх найкраще роблять за кордоном?
— У нас на сьогоднішній
день вже багато фахівців мають ліцензії, протезисти є в
Харкові, Львові, вже роблять
«руки» і в нас. Ви маєте на увазі,
мабуть, складні сучасні біонічні «руки». Там найголовніше —
правильно зробити культеприймач, щоб був гарний рух і майбутнє обслуговування. На сьогоднішній день їх уже роблять, і
практика показує, що добре. Але
коли щось не виходить, звертаємось до іноземних фахівців. Весь
світ купує комплектуючі на відомих заводах за кордоном. А наші
протезисти їх уже збирають і обслуговують.

У створенні системи психологічної допомоги, в спортивному протезуванні, у створенні
спортивних майданчиків має
брати участь кожен голова облдержадміністрації. Не сидіти і
чекати, що до нього прийдуть
ветерани, візьмуть його в облогу і почнуть щось вимагати,
а він сам має іти до ветеранів,
якщо він дійсно патріот нашої
країни.
■ Тому що з ветерана дуже
багато можна взяти.
— Можна. Очікуємо, щоб у
побудові цієї системи все вирішувалося дуже швидко. Кожен
чиновник має іти до ветеранів,
робити якісь додаткові стимулювання для ветеранів, в усьому світі ветеран — перш за все.
Він ішов на війну іншою людиною, а повернувся покалічений,
не тільки фізично, а й психологічно (ми знаємо випадки, коли
хлопці, які мали психологічні

долати десять кілометрів, я залишаюсь удома сам, я готую —
мені створили всі умови, щоб я
був повноцінною людиною.
■ Те, що ви — людина з необмеженими можливостями,
каже ваш друг, військовий психолог Андрій Козінчук.
— Я йому кажу, чому ти
всіх стимулюєш, а мене ні? А
він відповідає: «Ти для мене —
сам стимул». А насправді для
мене великий стимул, коли до
мене, як оце на Invictus Games,
один хлопець підходить і каже:
«Коли я поранений лежав, ти
до мене прийшов і сказав: я
тебе запрошую на Іnvictus, але
треба зробити такі-то і такі-то
рухи, провести таку-то і такуто роботу, — а зараз я стою перед тобою і я тобі дякую». Для
мене це надзвичайно великий
стимул. Я знаю тоді, що ми цю
роботу робимо недаремно.
А щодо Козінчука — це дуже
позитивна людина. Мені подобається, як він працює з ветеранами. У нього великий досвід,
він сам побував в АТО, і я знаю
його історію, ми зустрілися на
одному з проектів. Його досвід,
його розум — надзвичайно важливі для нас, навіть тим, що він
дійсно ветеран, ветеран, який
розуміє іншого ветерана. Він

Ukraine, і там будуть благодійні дистанції. Минулими роками збирали кошти на спортивне протезування, а цього року,
можливо, — на реабілітацію.
Там передбачено 42 кілометри, 24 кілометри, 5 кілометрів
і благодійна дистанція 2 кілометри, де можуть бігти поранені, діти, навіть необов’язково
бігти чи показувати якийсь час,
лише треба закінчити, довести
свою незламність і те, що Україна та українці — найсильніші.
■ А ви виступите на якій дистанції?
— Я ще не знаю, візьму або
«десятку», або «п’ятірку». Підготуватися треба.
■ Спочатку цей марафон, а
далі — Вашингтон?
— А далі, якщо я не поїду до
Австралії (хочу підтримати нашу
команду), маю думку поїхати у
Вашингтон і подолати цю дистанцію. І це важлива політична
складова, тому що, дивлячись на
наших військових, спортсменів
із числа важкопоранених, американська сторона підтримує нас у
реабілітації коштами, дає розвиток нашим програмам. Весь світ
спілкується з нами, бачить результати, і не ми вже йдемо, а до
нас ідуть ті, хто готовий нам допомагати. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Бійня між фермерами
і кочівниками

Як Ердоган султаном став

У Нігерії запровадили комендантську годину після того, як на вихідних у штаті
Плато внаслідок сутичок між фермерами і
напівкочовими пастухами загинули щонайменше 86 людей, а понад 50 селянських будинків у шести селах були спалені. Поліція
і військові намагаються припинити насильство. Конфлікти між представниками різних народностей на території Нігерії — найбільш населеної країни Африки (тут мешкає понад 140 млн. людей) — спалахують
постійно. Вони ведуть боротьбу за право користуватися і розпоряджатися землею і природними ресурсами. Крім того, конфлікти в
цьому регіоні спалахують і на етнічному та
релігійному ґрунті, а їх жертвами за довгі
роки стали тисячі людей. Нинішній спалах
насильства, за даними нігерійської влади,
виник після того, як фермери з племені Бером напали на пастухів із племені Фулані,
повідомляє «Німецька хвиля».

Саміт ЄС щодо біженців:
є воля, та нема результатів
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель
позитивно оцінила неформальний саміт ЄС
iз питань міграції, у якому в неділю, 24 червня, у Брюсселі взяли участь глави держав та
урядів 16 країн ЄС. Попри певні розбіжності у
поглядах, під час переговорів було виявлено
«багато доброї волі» для пошуку рішення, зазначила вона. «Ми всі погоджуємося в тому,
що хочемо скоротити нелегальну міграцію,
що хочемо захистити наші кордони і що ми
всі несемо відповідальність за ці питання»,
— цитує Меркель агентство dpa. Вона додала, що не можна залишати країни, до яких
прибувають мігранти, з проблемою наодинці. Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат
зазначив, що переговори «були кращими, ніж
очікувалося, вдалося досягнути певного прогресу». А іспанський прем’єр Педро Санчес
наголосив, що «зустріч дала надію»: «Я вважаю, що це була відверта дискусія, в якій ми
побачили, що нас об’єднує, але також і деякі
розбіжності. Це був хороший крок уперед». ■
Петро НЕСТЕРЕНКО
Щира, добра гостинність українців приваблює не тільки туристів, а й мотивує окремих громадян пострадянських держав
мігрувати в Україну. Однак цим
зловживають і особи з «темними плямами» в біографії. Посилаючись на орієнтованість нашої
країни на загальновизнані демократичні цінності, вони представляють себе політично переслідуваними особами і вимагають від української влади притулку.
Нинi Державна міграційна служба України змушена доводити в судах законність свого
рішення про відмову в наданні
притулку громадянці Казахстану Жанар Ахметовій.
Влада Казахстану звинувачує
її в шахрайстві на підставі статті 177 Кримінального кодексу.
Захист не заперечує, що вона не
зовсім чиста перед законом, але
наполягає на тому, що Жанар
уже була засуджена на підставі
цієї статті і не може бути притягнута до відповідальності вдруге
за один і той же злочин.
За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, в період iз березня 2005 року по жовтень 2008 року Жанар Ахметова обдурила людей на більш ніж
50 млн. тенге за претензіями на
виплату з відсотками. У зв’язку
з цим у 2009 році вона була засуджена за шахрайство. Однак через
наявність у неї малолітньої дитини судовий орган у серпні 2010
року застосував статтю 72 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, і виконання покарання
було призупинено до досягнення
її сином 14-річного віку, а це —
до 5 листопада 2021 року.
Однак Жанар Ахметова, незаконно покинувши межі Рес-

Чинний президент Туреччини виграв вибори і керуватиме
країною з необмеженими повноваженнями
Інна СТЕПАНЧУК

Минулої виборчої неділі, 25 червня, в Туреччині вирішили вбити
одразу двох зайців: переобрати і
президента, і парламент. Дива не
сталося: вже вчора місцева влада повідомила, що на виборах
президента впевнено лідирує
чинний очільник країни Реджеп
Тайїп Ердоган, а на парламентських з найкращим результатом
фінішувала очолювана ним же
Партія справедливості і розвитку. Вже вночі на честь цієї перемоги у небі турецької столиці
гриміли салюти.

«Ані вільні, ані чесні»
У понеділок вранці голова
Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Ґювен оголосив, що Ердоган обійшов свого найближчого суперника з «абсолютною
більшістю голосів». За його словами, вже пораховані 97,7% голосів виборців. А те, що залишилося підрахувати, суттєво на результат виборів не вплине. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли,
що чинний президент Ердоган
набирає 53% голосів, а отже, є
переможцем вже за підсумками першого туру виборів. Його
головний опонент, лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримує 31% голосів.
Партія справедливості і роз-

❙ Прихильники Ердогана святкують перемогу.
витку, лідером якої є Ердоган,
за результатами підрахунку
97% бюлетенів здобуває 42,5%
голосів. Разом із союзною їй
Партією
націоналістичного
руху вони впевнено здобувають
більшість у новому парламенті,
отримавши, відповідно, 293 та
50 місць з 600. Результат «Національного альянсу» в складі
трьох партій — близько 34 відсотків. Потрапляє до парламенту і прокурдська Демократична партія народів з 11 відсотками. До слова, прохідний бар’єр
у Туреччині — 10 відсотків, він
є одним із найвищих у світі, зазначає «Німецька хвиля».
Голова
німецько-турецької парламентської групи Бундестагу Севім Дагделен заявила
агенції dpa, що вибори в Туреччині не були «ані вільними, ані

чесними». «Ердоган досягнув
своєї мети — авторитарної президентської системи, через маніпуляції, що почалися задовго до
дня виборів», — цитує пані Дагделен «Радіо «Свобода».

Без шансів на останній шанс
Нагадаємо, що оголошені в
квітні цього року Ердоганом президентські й парламентські вибори стали певною несподіванкою і
для самої Туреччини, і для світу.
Адже вони мали відбутися на 17
місяців раніше. Проте внаслідок
схвалених на референдумі змін
до конституції (згідно з ними, Туреччина перейшла від парламентської системи до президентської)
наступний президент отримує
значно ширші повноваження. І
чинному главі держави Реджепу
Ердогану кортіло якнайшвидше

взяти владу в свої руки вже за новими правилами (вони дозволяють президенту виконувати функції глави виконавчої влади — призначати міністрів без згоди парламенту, мати вплив на силовиків
та суди). Пан Ердоган править
країною вже понад 15 років —
з 2003-го, коли став прем’єр-міністром, а в 2014 році був обраний
президентом. Ухвалені конституційні зміни дозволять йому залишатися при владі до 2029 року.
Щоб не допустити безпрецедентної концентрації влади
в руках Реджепа Таїпа Ердогана та скочування країни в авторитаризм, опозиційні партії
об’єдналися в «Національний
альянс», який висунув єдиного кандидата Мухаррема Індже. Головна обіцянка, з якою
йшов на вибори Нацальянс, —
скасувати конституційні зміни
2017 року, які є серйозною загрозою демократичному поступу країни. Аналітики називали
ці вибори останнім шансом для
Туреччини, яким вона, втім, не
скористалася.
Переможець виборів Реждеп Таїп Ердоган зазначив, що
настав момент, аби зосередити
увагу на майбутньому країни.
«Від завтра ми почнемо працювати над обіцянками, які дали
своєму народу», — зазначив
він і додав, що діятиме більш
рішуче проти терористичних
організацій і звільнить більше
території в Сирії, щоб дозволити «гостям» Туреччини (біженцям) повернутися додому. Водночас його суперник Мухаррем
Індже, який учора визнав свою
поразку на виборах, закликав
Ердогана покласти край «риториці розколу» та стати президентом усієї нації, а не тільки своїх виборців. ■

■ ОБОРУДКИ

«Злодій в опозиції»
Шахрайка приміряє на себе личину опозиціонера і просить притулку в Україні
публіки Казахстан навесні 2017
року, порушила умови відбування покарання. Розуміючи наслідки своїх дій, вона відразу ж попросила політичного притулку,
заявивши про те, що є активним
блогером у соціальній мережі
Facebook, опозиційним журналістом під псевдонімом Жанна Бота. При цьому приховала,
що блогерством і жуналістикою
вона почала займатися набагато
пізніше пiсля її засудження за
цілком реальні злочини.
Наприклад, співвітчизник
Ахметової — Райхан Айтпай
стверджує, що Ахметова позичила в нього 20 000 доларів і не повернула їх. І таких «кредиторів»
у Жанар Ахметової чимало.
Казахстанська журналістка Фаріда Батирбаєва також постраждала від схем Жанар Ахметової на ринку нерухомості.
Вона була подругою Жанар і,
довіряючи їй, втратила велику суму грошей і підірвала своє
здоров’я. Починалося це невинно, з жіночої дружби: наприкінці 1990-х років Жанар Ахметова
здійснювала низку освітніх проектів у Казахстані. У 2006 році
Жанар Ахметова почала займатися нерухомістю і розповіла
подрузі про отримання кредиту
на покупку квартири для дочки
Фаріди Батирбаєвої в Алмати.
Піддавшись на умовляння, вона
(Батирбаєва) взяла кредит на загальну суму 79 000 доларів США

Політичний притулок

в банку під 19% річних. Їх Жанар Ахметова використовувала
у своїх фінансових цілях і схемах. Як виявилося пізніше, таких обдурених у Жанар Ахметової багато. За чужі гроші Жанар
придбала собі квартиру вартістю півмільйона доларів у центрі Алмати. У той же час жертві
шахрайки доводилося працювати вдень і вночі, понаднормово,
щоб своєчасно виплачувати кредити і уникати штрафів.
Знадобилося два роки, щоб
фінансовій поліції, Генеральнiй
прокуратурi Казахстану разом iз
жертвами фінансової аферистки
поставити її перед судом.

Суд засудив Жанар Ахметову до семи років позбавлення волі, але незабаром вона
була звільнена, вирок був скасований, «поки дитина малолітня». Незважаючи на вирок, засуджена нічого не повернула своїм кредиторам. Навряд чи ошукані на величезні
суми грошей люди повернуть
своє ... Але вони ніколи не зможуть змиритися з тим, що держава не змогла забезпечити
ефективний захист тим, хто постраждав від незаконних дій
шахрайки.
Особливий акцент навколо Жанар Ахметової виникає

у зв’язку з її підтримкою в Україні з боку Фонду «Відкритий
діалог», який забезпечує її фінансовими засобами, в тому числі при оплаті адвокатських послуг. У свою чергу, «Відкритий
діалог», як показують результати журналістського розслідування польських ЗМІ, фінансується
особами, афільованими з російським Оборонпромом. У зв’язку
з цим, з огляду на істину «хто
платить — той замовляє», виникає питання: чи не є Жанар
Ахметова «троянським конем»,
якого під виглядом борця за демократію хочуть «подарувати»
Україні?! ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

За старою совковою традицією,
що місцями досі зберігається
у нашій державі, хто чим займається, той це і має. Якщо ти,
наприклад, борешся з економічною злочинністю, то можеш
дозволити собі «кришувати»
цю саму злочинність. У подібних оборудках журналісти та
активісти звинувачують Службу
безпеки України. Точніше, один
із її підрозділів — так званий
відділ «К»: підрозділ із боротьби з економічними злочинами
та протидії корупції.

СБУ як гальмо для отримання
коштів Євросоюзу
Існування подібного відділу в структурі СБУ — спецслужбі, яка, за логікою, мала би боротися із шпигунами та диверсантами, на думку українських та
міжнародних експертів, є анахронізмом. Який прийшов до нас
ще з радянських часів і який сьогодні виглядає особливо дивно: на
тлі воєнного конфлікту з Росією,
неоголошеним тероризмом з боку
цієї держави, які вимагають від
вітчизняних спецслужбістів особливої уваги та дають їм величезний обсяг роботи.
Натомість свій потенціал СБУ
чомусь намагається використовувати у зовсім іншому напрямку,
яким, окрім неї, у державі займаються інші правоохоронні структури. Як відомо, за останні кілька
років в Україні створено кілька
нових правоохоронних органів,
які займаються, зокрема, й виявленням та розслідуванням антикорупційних злочинів. А Служба безпеки таким чином використовує свій величезний інтелектуальний потенціал, стріляючи з
гармати по горобцях.
Такої ж думки і міжнародна
спільнота. Служба безпеки України не повинна розслідувати економічні та антикорупційні злочини, наполягають у Брюсселі. Так
вважає, наприклад, в.о. голови
Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) Фредерік Весслау.
Відсутність чіткого розмежування функцій між правоохоронцями різних відомств уже не раз
призводила до гучних конфліктів і публічних «розборок» між
керівниками органів, які мали б
співпрацювати одне з одним. Але,
як зазначив Весслау, від таких
конфліктів виграють лише злочинці.
Як відомо, одним із завдань
Служби безпеки України (СБУ) є
протидія корупції, попри те, що
це є безпосередніми функціями
Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та новоствореного Державного бюро розслідувань
(ДБР). У Брюсселі наполягають,
що боротьба з корупцією та економічною злочинністю не властива
для служби внутрішньої безпеки,
тому СБУ має сконцентруватися
на виконанні виключно трьох завдань: захисті державної таємниці, контррозвідці та запобіганні тероризму. «Якщо відповідні
зміни з цього приводу не будуть
зроблені, то це може стати на заваді подальшій фінансовій допомозі Україні», — заявив посол ЄС
у Києві Хюг Мінгареллі.
Такої ж позиції дотримуються і в НАТО, що допомагає у реформуванні СБУ. За словами голови представництва НАТО в
Україні Александера Віннікова,
міжнародна консультаційна група разом з українською стороною
у 2015 році розробила концепцію
з реформування СБУ відповідно
до західних стандартів. Концепція серед іншого передбачала й
відмову від дублювання функцій
інших правоохоронних органів,
зокрема в частині боротьби з ко-
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■ ПРАВИЛА ГРИ

У засідці під маєтком
Невластиві для СБУ функції, зокрема протидія економічним злочинам, призводять
до неефективного витрачання її потенціалу та породжують корупцію серед правоохоронців
рупцією, і мала бути реалізована
до 2020 року. Проте Президент
України свого підпису під цим
документом ще не поставив. Натомість українська сторона запропонувала нові варіанти концепції
з реформування СБУ, «які не відповідають стандартам НАТО у
цій сфері». «Тож, ми констатуємо, що прогресу в цьому питанні
немає», — сказав Вінніков. Він
також наголосив: якщо реформа СБУ не відбудеться, то «НАТО
вважатиме, що Україна втратила
цю можливість».
Фредерік Весслау резюмує:
лише чітке розмежування компетенцій між правоохоронцями
зробить СБУ «сучасною, надійною та ефективною службою».
«Це позиція, якої ми дотримуємося вже тривалий час, і ведемо
з цього приводу діалог не лише з
СБУ, а й з представниками президентської адміністрації та народними депутатами», — сказав єврочиновник.

❙ Маєтки на Рівненщині...

«Є дві Служби безпеки…»
Такої ж думки дотримуються
і працівники новостворених антикорупційних органів, зокрема
НАБУ. «Чинна редакція статті
216 КПК про підслідність справ
досить чітко розмежовує компетенцію слідчих органів. Але водночас у деяких силових структурах усе ще залишаються підрозділи, які виконують тепер уже не
властиві цьому органу функції, і
цю помилку треба виправляти»,
— сказав керівник НАБУ Артем Ситник, маючи на увазі саме
СБУ.
На думку народного депутата Сергія Лещенка, за останній
час Служба безпеки України перетворилася на комерційну фірму з елементами колектора. «Є
дві СБУ. Одна бореться на фронтах, виявляє диверсантів і шпигунів, а інша займається мародерством у тилу. Один із обурливих прикладів такого рекету — це
наїзд на українських виробників
коньяку. Три роки (!) СБУ розслідувала справу про імпорт коньячних спиртів, що само собою
уже смішно: де тут інтереси спецслужби, незрозуміло?» — написав він на своїй сторінці у «Фейсбуці». Нардеп зазначив, що спецслужба три роки відволікала ресурси на розслідування.
«У підсумку справу закрито Генпрокуратурою за статтею
«Відсутність складу злочину» та
постановлено повернути вилучене власникам. Промишляв цим
усім департамент «К» СБУ на
чолі з улюбленцем журналістіврозслідувачів Павлом Демчиною
(сьогодні від перебуває під слідством НАБУ. — Ред.). Але Демчина — це просто подовжувач для
рук громадян із прізвищами Кононенко та Грановський, які особисто підбирали як його на посаду, так і його заступників», — заявив Лещенко. На думку депутата, у нинішньому вигляді СБУ
має припинити своє існування.
«Їх треба позбавити повноважень розслідувати економічні
злочини. І не кажіть, що ми нічого не робимо, крім викриттів, —
законопроект 8057 уже кілька
місяців тому подали в Раду, і він
здобув підтримку Прем’єр-міністра України Володимира Гройс-

❙ ...А також у Петропавлівській Борщагівці, які належать родичам
❙ першого заступника голови СБУ Павла Демчини.
мана. Правда, залишилося домогтися відмашки з Банкової, а це
означає, що хлопцям доведеться
перерізати собі корупційний кисень», — додав нардеп.

«К» проти Гройсмана
Про тиск «есбеушників» на
бізнесменів заявила навіть далеко не остання людина в державі
— Прем’єр–міністр Володимир
Гройсман. Пообіцявши нещодавно жорстке покарання за порушення закону «Маски–шоу
стоп», очільник Кабміну вирішив
піти далі і заявив: «В Україні настав час для «чистки» правоохоронних органів і перевіряючих,
які можуть чинити тиск на бізнес».
Голова уряду зазначив, що Кабмін уже почав аналізувати ефективність проведення перевірок
підприємств, щоб виявити зловживання чиновників і силовиків.
«Я хочу зробити аналітику, де
дурість кожного правоохоронного органу буде абсолютно очевидною. Також я хотів би, щоб поруч
із цими порушеннями були конкретні прізвища посадових осіб,
які відповідають у тих чи інших
правоохоронних органах за цю
всю історію», — сказав Гройсман.
Крім того, Прем’єр ініціює перевірки і в поліції, а також у податкову службу. «Я вважаю: настав час для чищення самої правоохоронної системи зсередини
... Наполягаю на тому, що я готовий вичищати систему Держфіскальної служби, і я переконаний
в тому, що мене повністю підтримає в цьому питанні уряд ... Я готовий повністю вичищати систему Національної позиції ... Також потрібно вичищати і прокуратуру, СБУ, все, що стосується
економіки, й інші правоохоронні структури, які ходять і займаються питаннями тиску на еконо-

міку», — резюмував Володимир
Гройсман.
Більше того! Прем’єр-міністр
заявив: структури главку «К»
Служби безпеки України готують провокації проти уряду. «Я
просив би, щоб мене персонально
почули сьогодні всі ті, хто кришує
нелегальний бізнес, контрабанду,
нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я наголошую, що
вони носять сьогодні погони, вони
є чинними представниками правоохоронної системи. Я знаю, що
ви обговорюєте мої слова і мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте
провокації проти Прем’єр-міністра, уряду і міністрів», — заявив
Прем’єр.
У самій СБУ про подібні провокації тільки розводять руками.
За словами працівників «контори», Прем’єр Гройсман не звертався до Служби безпеки України із повідомленнями про можливі провокації. «Це я вчора прочитав, сам із преси дізнався. Він
не звертався в СБУ з конкретними якимись питаннями, це я
знаю. Усе, що було озвучено на
Кабінеті Міністрів, — це загальні фрази. Силовиків у нас скільки
структур?» — сказав один із головних фігурантів скандалу заступник голови Служби Павло Демчина.

Маєтки на відпускні
Що ж стосується намагання
суспільства реформувати Службу, то й у цьому питанні її представники непохитні: вони не готові відмовитися від функції розслідування корупційних злочинів.
Журналісти програми «Схеми» намагалися показати, чому
відділ «К» дотримується такої
позиції. За їхніми даними, незаможні родичі першого заступника голови СБУ Павла Демчи-

ни обзавелися дорогими маєтками, а сам він купив спортивний
«Рендж Ровер» вартістю понад 30
тис. доларів. Причому, сталося це
вже тоді, коли пан Демчина перебував під слідством НАБУ! Вони
сфотографували будинок площею
160 квадратних метрів у селі Стара Рафалівка Рівненської області, у якому, за документами, проживає 60-річний Віктор Воловчук, родич впливового заступника голови СБУ Демчини.
Поряд — ще один будинок,
оформлений на простих селян.
«Сестра цієї хазяйки живе в
Києві, і її чоловік в якихось там
таких органах юридичних... і вже
вони гроші сюди присилають», —
розповідають журналістам місцеві. З’ясовується, що будинок
площею майже 300 квадратних
метрів на початку 2017 року оформив на себе чоловік сестри Ольги
Воловчук — Віктор Дуброва, ще
один родич пана Демчини.
Мати трьох його дітей, Ольга Воловчук, мешкає ось у цьому
розкішному маєтку у Петропавлівській Борщагівці, під Києвом,
у будівлі, що за розмірами за шиком затьмарює всі попередні. У
володінні сім’ї також дорогі іномарки.
Пікантності ситуації додає той
факт, що декларації співробітників СБУ вважаються секретними. «Проте їхні статки дуже часто
викликають багато питань, — пояснює юрист ГО «Центр протидії
корупції» Олена Щербан. — Коли
ж з’явилася система декларування, декларацій працівників і посадовців СБУ там не виявилося.
Вони намагаються прикритись
тим, що нібито весь абсолютно
склад є секретними співробітниками, оперативниками, які не
повинні бути публічними. Але це
не правда, тому що все керівництво СБУ — центрального апарату,
голова, заступники — це публічні люди. Вони апріорі не можуть
бути такими секретними співробітниками. Більше того, вони
зобов’язані показувати свої статки і показувати свій спосіб життя
суспільству».
Проте старанно ухиляються
від цього обов’язку. А коли їхні
статки стають відомими суспільству, це починає викликати чимало запитань. Особливо, якщо
співставити цю інформацію із
фактами тиску на бізнес, за якими можуть критися багатотисячні хабарі. ■
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■ ДИСОНАНС

Українське
насіння: бути
чи не бути
Влада декларує підтримку
вітчизняного насінництва
і завзято його нищить
Оксана СИДОРЕНКО
Ті, хто бував у «Музеї хліба» під Переяславом-Хмельницьким, мабуть, звертали
увагу на цікаву карту світу, де були позначені маршрути експорту насіння зернових,
виведеного українськими селекціонерами.
Густе павутиння сотень стрілочок вкривало всі континенти, уникаючи хіба вкритих
льодовиками. Але то було давно — ще за радянських часів. А нині «динозаври» з числа науково-господарської еліти змушені
пробиватися на світовий ринок не стільки
крізь конкурентне середовище, скільки через внутрішню бюрократію, корупцію і рейдерство, активно підтримувані діючою судовою системою. Але українські селекціонери примудряються виживати і розвивати вітчизняне насінництво навіть за таких
умов. Підтвердженням тому став Міжнародний день поля, який пройшов 21 червня
у Виставково-інноваційному центрі НААН
на Київщині. Участь у вітринному заході
взяли чиновники галузевого міністерства,
президент НААН Ярослав Гадзало, народні
депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних інститутів.
«На сьогодні вітчизняна селекція за багатьма культурами може конкурувати з іноземною селекцією та займати великі посівні
площі, — не сумнівається перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк. —
Тому нам необхідно зробити напрацювання української аграрної науки комерційно
привабливими та збільшувати використання саме українських сортів».
Україна справді має потужний потенціал для нарощування виробництва та експорту насіння. Протягом останніх років
галузь інтенсивно розвивається — створюються селекційні центри, будуються сучасні насіннєві заводи, зростають обсяги інвестицій. На Міжнародному дні поля представили чимало сучасних селекційних досягнень українських науковців. Учасники
заходу мали змогу ознайомитися з новими сортами озимих та ярих зернових культур, лікарських рослин, картоплі та ріпаку, з роботою сучасної метеостанції. Цього
року наші науковці змогли представити понад тисячу сортів та гібридів української селекції, серед яких 104 сорти озимої пшениці, 50 сортів ярого ячменю, 30 сортів вівса,
20 сортів ярого ріпаку, по 18 сортів ярого
тритикале та гірчиці.
Важливим завданням заступник міністра назвав популяризацію насіння української селекції та вихід його на зовнішні ринки
збуту. Але не менш, а може, й більш важливими є підтримка і дієвий захист уже наявних експортерів, які самотужки пробилися
на ті ринки, від внутрішніх винищувачів.
Наша газета вже писала про цілеспрямовані руйнівні наїзди на експортерів насіння
судово-податкових покручів. Тоді вони діяли у тандемі з «дозвільними» підрозділами Мінекономіки, яким не указ ні закон, ні
здоровий глузд державника. Після несуттєвого послаблення ручного режиму дозвільної системи за насіннєвиків Полтавщини та
Дніпропетровщини (зокрема — найбільшого в Україні виробника та експортера насіння кукурудзи, компанію «Рост Агро») щільно взялися суди, начхавши навіть на рекомендації бізнес-омбудсмена: вже другий рік
примушують оплачувати недешеві адвокатські послуги, відбиваючись від рейдерства
під егідою податківців. Тому хотілося б знати, які конкретні кроки, крім красивих гасел, уряд таки зробить для підтримки українських насіннєвиків хоча б у внутрішньому правовому полі. ■

■ ЖНИВА 2018

Олена ЯРОШЕНКО
Станом на 22 червня українські аграрії намолотили 1,1 мільйона тонн
зерна нового врожаю. Зібрано воно з
349 тисяч гектарів при середній врожайності 31,6 центнера з гектара. Крім
південних областей, де збирання трохи
пригальмував дощ, активно жнивувати минулого тижня почала також Вінниччина.
Згідно з інформацією Мінагрополітики, в розрізі культур на кінець минулого тижня було зібрано 211 тисяч
тонн озимої пшениці (з 73 тисяч гектарів при врожайності 29,1 центнера з
гектара), 877 тисяч тонн озимого ячменю (з 269 тисяч гектарів при врожайності 32,6 центнера з гектара), 13 тисяч тонн гороху (з 7 тисяч гектарів при
врожайності 17,9 центнера з гектара).
Також продовжується збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 36,5 тисячі гектарів. При середній
врожайності 17 центнерів із гектара
його вже зібрали 62 тисячі тонн.
За офіційними даними, для внутрішнього споживання українцям цілком достатньо п’ятої частини очікуваного врожаю пшениці. ■

Перший мільйон
Урожайність стартового збіжжя трохи перевищує
30 центнерів

❙ У першому мільйоні зернових — левова частка озимого ячменю.
❙ Фото з сайта agropolit.com.

■ ДЕРЖІЛЮЗІЇ

Початківець-фермер — не голий король
Якщо отримати задекларовані Кабміном кошти неможливо — для кого програма?
Оксана СИДОРЕНКО
Фермер-початківець із Волині Володимир Шегедин не
зміг стати учасником державної програми підтримки фермерів для розвитку свого новоствореного господарства.
«Щоб створити фермерське господарство, треба мати земельну ділянку.
В мене було сім соток присадибної землі. В березні минулого року з них і розпочав свою справу. Почав потрошку з людьми спілкуватися. За рік зібрав 50 гектарів
Оксана СОВА
Свинарники, курятники та інші нежитлові приміщення, що належать селянам на праві власності,
не повинні обкладатися
податком на нерухомість.
Ініціатором законопроекту «Про внесення зміни до
статті 266 Податкового кодексу України» (№8484)
виступив позафракційний
нардеп Юрій Дерев’янко.
Останніми роками Державна фіскальна служба України приймає протиправні рішення про
визначення податкового
зобов’язання з податку на
нерухоме майно, яке перебуває у власності фізичних
осіб, відмінне від земельної
ділянки, оскільки неру-

землі, — розповідає Володимир. — Прем’єр-міністр
Гройсман сказав, що чи не
мільярди передбачено для
допомоги фермерам. Я подумав: нехай хоч малесенька
частинка цього пирога дістанеться і мені. Першим стояло питання купівлі трактора, бо без трактора — нікуди. Урядовою програмою передбачено компенсацію 40
відсотків на придбання техніки. Супер! Почав шукати,
де можна взяти кредит. А у
банках кажуть: «Ми не кредитуємо новостворені госпо-

дарства. Треба, щоб було два
повних роки діяльності».
Тобто фермеру-початківцю
банк не допоможе ніяк!».
Володимир Шегедин позичив гроші у знайомих, але
з ідеєю купити трактор за державною програмою не розпрощався. І тут виникла друга перепона на шляху до урядової допомоги: виявилося,
що компенсацію дають лише
на трактори Харківського
тракторного заводу, які надто потужні (від 150 кінських
сил і вище), а тому дрібному
виробнику не потрібні.

■ ІНІЦІАТИВИ

Податок на саж
Місце утримання домашнього поросяти
прирівняно до свинокомплексу
хоме майно, яке належить
фізичним особам на праві
власності, не є об’єктом
оподаткування, бо використовується позивачем безпосередньо у сільськогосподарській діяльності. Тим
часом у деяких статтях Податкового кодексу сказано,
що платниками податку на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в

тому числі нерезиденти, які
є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Виходячи з положень
Державного класифікатора будівель та споруд,
затвердженого наказом
Дер ж стандарту України у
2000 році, до будівель сільськогосподарського призначення, лісівництва та
рибного господарства на-

Шегедин розпрощався з
мріями про держдопомогу
і самостійно купив двадцятирічного трактора. «Урядові програми підтримки
фермерів тільки декларуються. Може, хтось під ці
програми і добіжить різними шляхами, але я маю
і досвід, і освіту юридичну, і зв’язки, та скористатися ними не можу. Поки
врахуєш усі нюанси, виконаєш усі умови, позбираєш
потрібні папери, глянув — а
щось уже знову змінилося»,
— розводить руками. ■
лежать і ті, що їх використовують у сільськогосподарській діяльності, — наприклад корівники, стайні, свинарники, кошари,
кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики,
зерносховища, склади та
надвірні будівлі, підвали,
винокурні, винні ємності,
теплиці, сільськогосподарські силоси. Нардеп
каже, що це правило автоматично поширюється й на
селян, які не є юридичними особами, оскільки люди
використовують такі нежитлові приміщення для
розведення свиней, корів
тощо. Вважаючи це несправедливим, він і запропонував додати таке уточнення до статті 266 Податкового кодексу. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Термінал готують на осінь
Проект будівництва зернового терміналу
Cargill і компанії MV Cargo в порту «Південний» реалізовано на 80 відсотків. Завершили реалізацію
першої фази — будівництво станції розвантаження
вагонів, станції розвантаження автомобілів, складу підлогового зберігання на 80 тисяч тонн зерна, а також допоміжної інфраструктури. Зводиться друга лінія силосів, які зможуть прийняти зерно вже в жовтні 2018 року, а також добудовується
причал №25. MV Cargo — компанія, створена для
реалізації інвестиційного проекту, який передбачає будівництво нового зернового терміналу, що
зможе забезпечувати до 10 відсотків українського
експорту зернових. За попередніми оцінками, ро-

бота терміналу приноситиме державі як мінімум
600 мільйонів гривень щорічно. На підприємстві
буде створено 500 робочих місць. Cargill Inc. —
найбільша світова приватна компанія, що інвестує
в харчове виробництво. Вона працює в 68 країнах
світу, займається продажем зерна, олії, цукру та
інших продуктів. Також є найбільшим виробником
сільськогосподарської продукції. Дохід корпорації
в 2016 році склав $107,1 мільярда.

Лейкоз на Сумщині
Жителі села Марчихина Буда в Ямпільському районі вимушені здавати худобу на забій. Там
53 корови захворіли на лейкоз. Кров на аналіз
ветеринари відібрали 11 травня та відвезли до

Шосткинської міжрайонної лабораторії Держспоживслужби. Результати щодо одного стада отримали майже одразу, а щодо інших трьох людям
довелося чекати понад місяць. Тому селяни піддають сумніву правильність результатів та вимагають зробити повторний аналіз. У деяких людей
корови хворіли й минулого року. Селяни говорять,
що м’ясокомбінатам таких тварин здають по 6-9 тисяч гривень. Здорова корова коштує вдвічі більше
— 18-20 тисяч. Місцеві депутати вже звернулися
до заступника голови Сумської обласної державної адміністрації з проханням підготувати зміни до
Програми агропромислового комплексу, щоб компенсувати господарям вартість корови. Наполягатимуть на 10 тисячах гривень. ■

РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЧЕРВНЯ 2018

11

■ ЗООКУТОЧОК

■ РЕЗОНАНС

Вітром
занесло

За димовою
завісою

Сиваш прикрасили рожеві
фламінго

Геннадій Кернес
звинуватив місцеве
Управління СБУ
у бездіяльності

Ірина КИРПА
Херсонська область
Уперше за тридцять років озеро Сиваш
облюбувала ціла зграя рідкісних рожевих фламінго. Екзотичних птахів помітили на солоному озері біля острова Чурюк
у районі Азово-Сиваського національного
парку, а також поблизу села Генгірка Генічеського району. За словами орнітологів,
Херсонську область облюбували не менше
двох десятків рожевих фламінго. Востаннє таке заморське диво в Україні бачили
тільки в середині 80-х років, коли в одному з передмість Львова місцевим жителям
удалося сфотографувати пару дивовижних птахів.
Зараз iдеться про порівняно велике поселення рожевих фламінго, яке може навіть розширитися, але лише у випадку,
якщо люди не втручатимуться в життя
екзотів. Поки що орнітологам не вдалося знайти нові гнізда рожевих фламінго,
що свiдчить на користь того, що обережні
птахи з заморських країн лише придивляються до красот півдня України.
«На Херсонщину фламінго в буквальному сенсі цього слова занесло попутним
вітром, — пояснює співробітник АзовоЧорноморської орнітологічної станції,
кандидат біологічних наук Юрій Андрющенко. — Рiч у тiм, що інтенсивні по-

Поліцейські Київщини ліквідували міжрегіональну мережу виїзних борделів: затримано злочинну групу сутенерів — шість громадян, які організували в столиці, Київській, Дніпропетровській і Херсонській областях сексуальні
послуги громадянам за 1500—5000 тисяч гривень за годину. Для цього залучили до свого бізнесу понад 40 повій різного
віку та здійснювали за ними цілодобовий
контроль. Також збували клієнтам наркотичні засоби — амфетамін та канабіс.
Викрили та задокументували організаторів злочинного бізнесу оперативники Управління боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, поліції
Київщини спільно з працівниками Вишгородського відділу поліції та місцевої
прокуратури. Для прикриття своєї протиправної діяльності інтимні послуги
надавалися винятково «на виїзд» — за

Неадекватний алкоголік
напав на 30-річного Максима Середу на території першої міської лікарні саме в
той момент, коли хлопець
спокійно повертався додому
з кардіологічного відділення лікарні, куди ходив на обстеження. П’яниця спочатку вдарив випадкового перехожого кулаком в обличчя, потім повалив на землю
та почав добивати ногами й
душити за горло. У той момент, коли неадекват скакав
на грудній клітці уже непритомного хлопця, його безрезультатно спробували зупинити медсестри відділення
наркології.
Однак буйний пацієнт
пригрозив, що буде розправлятися з усіма, хто посміє до нього наблизитися.
Надіти наручники на 45річного злочинця вдалося
лише після того, як до місця події під’їхало три наря-

❙ На Херсонщину залетіло близько двох десятків екзотичних птахів.
❙ Фото з сайта uain.press.
токи повітря під час зміни антициклону
на циклон здатні збивати з курсу перелітних птахів. Ми періодично фіксуємо
приліт незвичайних заморських птахів
під час масової міграції. Якщо пернатим
сподобається на півдні України, вони й
надалі iз задоволенням повертатимуться на Херсонщину щороку. Головне, щоб
люди з розумінням поставилися до рідкісних птахів i не заважали їм спокійно
жити».
Ще один iз факторів ризику — небезпечне сусідство причорноморських
територій Херсонщини з рисовими
плантаціями. На початку нинішнього
року вчені зафіксували масовий мор диких птахів (лебеді, крижень, чайки та
баклани) через отруєння пестицидами й
гербіцидами, що накопичилися у воді за
зиму. Особливу небезпеку для рожевих

фламінго представляють і браконьєри,
які можуть захотіти отримати унікальний трофей.
Незважаючи на всі небезпеки та ризики, орнітологи сподіваються, що в
майбутньому зграї рожевих фламінго
займуть місце однієї з кращих пам’яток
краю, посиливши туристичну привабливість Херсонщини.
Із вільної енциклопедії можна дізнатися, що фламінго утворюють міцні
пари на все життя та живуть колоніями
по кілька сотень i навіть тисяч пар тісно один з одним. За рік кожна пара здатна виростити не більше трьох пташенят, а принести перше потомство молодий птах зможе, доживши до віку п’ятишести років. У дикій природі фламінго
живуть у середньому 30 років, а в неволі
доживали й до рекордних 84 років! ■

■ КРИМІНАЛ

Тарас ЗДОРОВИЛО

Ірина КИРПА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Послуги за викликом
Правоохоронці «накрили» мережу виїзних борделів
місцем проживання або тимчасового перебування клієнтів.
Під час 10 санкціонованих обшуків
поліцейські виявили та вилучили: гроші, отримані злочинним шляхом, наркотичні засоби, банківські картки, на які
перераховувалися вищевказані кошти,
засоби зв’язку, записники зі списками
клієнтів і їхніми адресами та сумами отриманих від них коштів, а також графіки чергування дівчат.
Наразі триває комплекс слідчих дій.
Підозрюваних затримано за ст. 208 КПК
України. До обрання міри запобіжного

заходу вони перебуватимуть в ізоляторі
тимчасового утримання.
Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження
за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією)
та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання
наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до 7 років
позбавлення волі. ■

■ ЖАХ!

Алкоголь затуманив розум
У Миколаєві пацієнт наркології забив на смерть юнака
ди поліції. «Брати» неадекватного алкоголіка довелося
відразу ші стьом співробітникам правоохоронних органів.
Постраждалого юнака доставили до відділення нейрохірургії ЛШМД каретою
швидкої допомоги. Медпрацівники константували в
пацієнта численні забої тіла
та страшну рану на голові з
проламаною основою черепа.
Отримані травми виявилися несумісні з життям. Максим Середа пролежав у комі
дев’ять днів i помер, не приходячи до тями.
Співробітники правоохоронних органів розповіли,
що агресивний пацієнт нар-

кологічного відділення самовільно залишив палату. Медперсонал не став перешкоджати буйному пацієнтові,
хоча й бачив, що чоловік
перебуває в неадекватному
стані. До лікарні запойного
алкоголіка доставила дружина, яка до цього три тижні терпіла щоденні п’янки.
У відділі комунікацій
Головного управління Нацполіції у Миколаївській області розповіли, що годиною раніше затриманий влаштував дебош на парковці
таксі. Він свідомо розбив капот однієї з машин, завдавши
збитків водієві, після чого
поліз до нього битися.
Проти злочинця поруше-

но справу відразу за кількома статтями, серед яких
і 115 стаття КК України
(«Умисне вбивство»). Затриманий перебуває у СІЗО
Миколаєва.
Криміногенна ситуація
у місті Миколаїв різко погіршилася за останній рік,
часто антигероями кримінальної хроніки стають
алкоголіки. Головною причиною трагедій є соціальні
фактори: тотальне безробіття після закриття великих
суднозаводів, відсутність
перспектив на майбутнє, а
також велика кількість незареєстрованої зброї, яка
з’явилася з початком воєнних дій на сході України. ■

Як відомо, чергова спроба харківської мерії «протиснути» на засіданні
міськради непопулярне у місцевої громади рішення завершилася сутичками
із застосуванням димових шашок та
сльозогінного газу. Дісталося на горіхи і заступнику міського голови Андрію Руденку, який вийшов утихомирити пікет, але потрапив до... сміттєвого баку.
Конфлікт виник через задум чиновників звести біля стадіону «Металіст» громіздкий комплекс багатоквартирних будинків. Противники ідеї
вважають, що новобудова явно порушує вимоги УЄФА щодо безпеки спортивного об’єкта. Тому Харків — після завершення будівництва — може
більше не отримати дозвіл на проведення престижних футбольних матчів міжнародного рівня. Саме тому до
патріотичних організацій приєдналися місцеві ультрас, додавши протестній акції ще більшого радикалізму.
Пік протистояння стався у момент,
коли чиновники та депутати пропустили до зали лише тих членів громади,
які подали заявки раніше. Для решти
не знайшлося місць. Пікетники силою
прорвалися до будівлі, де на них уже
чекали кремезні хлопці з прикритими обличчями. Вони збудували з меблів барикаду на другому поверсі, аби
не пропустити пікетників до зали засідань. Коли у хід пішли файєри та
димові шашки, адміністрація мерії
викликала пожежників, які евакуювали з приміщення близько 300 осіб.
Якийсь час мер Геннадій Кернес
продовжував вести засідання, а потім
таки погодився з пропозицією опозиційного депутата Ігоря Черняка відкласти голосування спірного питання
до того часу, коли активісти, чиновники та забудовники остаточно вирішать долю новобудови. Не виключено,
що наступний раунд ухвалення непопулярного проекту станеться вже на
наступній сесії міськради.
Тим часом сама подія викликала у
Харкові чималий скандал. Геннадій
Кернес того ж дня звинуватив місцевих правоохоронців замалим не в організації резонансної акції протесту.
«Була отримана команда нашої СБУ,
яку очолює Андрій Носач, на формування якихось груп, що, так би мовити, вирішили по «бєспрєдєлу» зайти
до Харківської міської ради, — сказав він. — Міська рада всіма способами, передбаченими українським законодавством, оскаржуватиме злочинну
бездіяльність працівників харківської
СБУ, прокуратури та поліції».
В Управлінні Служби безпеки України у Харківській області вже відреагували на резонансне звинувачення. «Хочу
наголосити, що до правопорушень, які
сталися сьогодні у будівлі Харківської
міської ради, обласне Управління СБ
України не має жодного стосунку, —
повідомив начальник прес-центру Владислав Абдула. — Звинувачення на адресу Управління є безпідставними та
брудними. Управління завжди працює
винятково в рамках чинного законодавства України».
Після сесії поліція Харківської
області відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», але
поки що ніхто з учасників пікету не
був затриманий. ■
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■ ТАКЕ КІНО

У пошуках любові

Після АТО закохуються

Олексій Богданович у «Війні» зіграв звільненого
військовополоненого

На благодійних показах на підтримку Олега Сенцова
показали «Осінні спогади»
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ «Війна»: Батько (Олексій Богданович) з молодшою донькою (Христина Федорак).
❙ Фото Театру імені Івана Франка.
Валентина САМЧЕНКО
Про біль не мислять
категоріями «подобається». Його проживають.
Навіть якщо це — не
власний досвід, дякувати
Богу, а лише відтворення
чужого горя, на сцені.
Шведський поет, сценарист, драматург і театральний режисер нині 74річний Ларс Нурен написав п’єсу «Війна» у 2004му. Вона відображає час
воєнного конфлікту в Косово на Балканах, хоча автор ніде не згадує ні дат,
ні географічного розташування. Тому прем’єрну
постановку «Війни» на
Камерній сцені Національного
академічного драматичного театру
імені Івана Франка кожен
глядач сприймає по-своєму: одні бачать нові грані
жахів сучасного сходу України, інші доповнюють
уявлення про небойові
будні Другої світової, з
голодом, постійною наругою над дітьми і жінками
та намаганням вижити у
нелюдських умовах.
«Війна» — це розповідь про сім’ю. Батько
був у таборі військовополонених. У його повернення вірила лише молодша
донька-підліток. Дружина не те щоб не хотіла бачити чоловіка — боялася
його появи вдома, бо багато помінялося за його відсутності. Старша донька торгувала своїм тілом,
щоб разом із матір’ю і з
сестрою не померти з голоду, бо ж навіть домашнього собаку в якийсь момент довелося з’їсти... Ще

старша мріяла, що вдасться виїхати кудись у забезпеченішу Німеччину.
А батько повернувся,
сліпим.
На київській сцені
«Війну» поставив молодий режисер Давид Петросян, сценографія та
костюми — Петра Богомазова. Сцену не полишає напівморок, по центру — стіл із дощок, по боках — чорні від кіптяви
балки, на підлозі — старий матрас і страшне простирадло, яке давно слід
було поміняти, з дірявого
даху капає вода...
Саме у «Війні» розкривається багатогранний талант народного артиста Олексія Богдановича. Виконавець ролі
Батька — апріорі захисника, а в реальності незрячого каліки — у постановці передає страшну
суть поствоєнного синдрому: складність повернення до мирного життя, яка
обтяжується пережитим
особисто і лихом, яке випало на долю рідних. Усі
прагнуть любові: від батька, дружини, доньок. Натомість не в силах нею обдаровувати, розуміти,
пробачати і зважати на
жахіття воєнного часу.
Ларс Нурен виразно
показує, що війна ще більше розмиває і так нечіткі визначення таких понять, як «вірність», «відданість» і навіть «честь».
А ще робить майже усіх
жорстокішими. Наприклад, найлегше засудити жінку, яка піддалася
словам підтримки і лестощам брата чоловіка (Ос-

тап Ступка) у найскладніший час. Навіть побачивши, що ловелас через деякий час так само готовий
втішати і свою племінницю. І після зізнання жінки, що ніколи добре із законним чоловіком їй не
було, — навіть від глядачок героїня заслуженої
артистки Інни Капінос отримує вирок: сама винна.
І лише одиниці наважуються поглянути на ситуацію з позиції того, що
Мати — жертва обставин.
Повернення чоловіка з
війни лише посилює психологічний тиск на неї: бо
муж заявляє своє право
поводження з дружиною
як з власністю, незважаючи на її переживання,
думки і почуття. Фізичного насилля вдається
уникнути лише тому, що
чоловік незрячий...
Вистава демонструє,
що війна калічить усіх,
утім, найуразливіші —
жінки і діти. Бо з цікавості наївна юнка може
самовільно піти до місця,
де її ницо згвалтують. У
прем’єрній виставі двох
сестер зіграли Віра Зінєвич та Христина Федорак
(акторка театру «Золоті
ворота», виконавиця доброї Аньки у виставі «Тату,
ти мене любив?»).
Давид Петросян насамкінець пропонує глядачам «Війни» тест на
людяність: надає можливість самостійно домислити, уб’ють чи ні Батька
найрідніші.
Приймати глядацькі
овації Олексій Богданович виходить на сцену з
«сім’єю». ■

У рамках Тижня українського кіно
на підтримку Олега Сенцова в столичному кінотеатрі «Ліра», де завжди можна
подивитися українські фільми, нещодавно відбувся благодійний показ вітчизняних стрічок. Небайдужі глядачі
мали можливість внести пожертви для
підтримки українських сімей, чиї рідні є політв’язнями й перебувають у тюрмах Росії.
Один із цих фільмів — драма «Осінні
спогади» — цікавий тим, що є першим
досвідом широкого недержавного міжнародного співробітництва: створений
у ко-продукції: Україна—Іран—Чехія.
Жодної української копійки на картину не витрачено — бюджет фільму повністю формувався іноземними продюсерами, без залучення українських спонсорів. Прем’єра стрічки відбулася ще восени 2016 року, але, на жаль, прокатна
історія фільму досить сумна, адже наші
кінотеатри його фактично не брали, бо:
«Фільм не касовий, не комерційний».
Тим часом «Осінні спогади» об’їздили
вісім міжнародних фестивалів й отримали відзнаки у різних номінаціях.
Режисер фільму Алі Фахр Мусаві—
молодий іранець, раніше фактично весь
час працював у США, Британії та Чехії.
Саме Мусаві придумав канву історії до
фільму, тим паче, що його дружина —
українка. Сценарій, крім Мусаві, писали чех Віктор Вілгелм (у якого дружина також українка) й українка Катерина Турчанікова. Усі орієнтуються в нашій ситуації.
Автори фільму пропонують глядачеві замислитись над тим, як за будьяких обставин не втратити здатність любити, співчувати, мріяти. Тобто назавжди залишатися Людиною. Стрічку зроблено з глибокою повагою та любов’ю до
українського народу та розумінням ситуації, в якій сьогодні знаходиться наша
країна. На перший план у стрічці виходить кохання, яке змусить головних героїв рухатись вперед і жити — попри
все. Ні вік йому не завадить, ні культурні розбіжності, ні мовне питання.
Віктор Вілгелм виступив ще й у ролі
продюсера фільму, в якому було задіяно
українських акторів: Олександра Ігнатушу, Тетяну Юрікову, Галину Яблонську, Олексу Кравчука та Дмитра Лінартовича. Грала у фільмі й зірка іранської
кіноіндустрії — Назанін Ахмаді Шахпурабаді, яка жодного слова по-українськи не знала й не розуміла. Зіграла Назанін сліпу біженку, яка намагалася з
родиною транзитом через Західну Україну потрапити в Європу, але знесилену її покинули в Карпатах.
Наскільки історія правдива? Можливо, когось розчаруємо, ця історія —
вигадана, але має й реальне підґрунтя. Взагалі, спершу іранський режисер
хотів знімати стрічку у Франції, адже
його душа боліла за своїх біженців. Але
в процесі опрацювання матеріалу — разом з Вілгелмом вирішили «перемістити» події в Україну.
Герой Дмитра Лінартовича — колишній «атошник», котрий після поранення волею долі потрапив у карпатське село й закохався в екзотичну біженку, яку місцеві жителі знайшли у лісі і
принесли у своє село. Цікавим є те, що
Дмитро в реальному житті був мобілізований, пройшов вишкіл на Чернігівщині у славнозвісній «учебці» «Десна»
й от-от його мали відправити на фронт
— саме тоді надійшла пропозиція знятися у фільмі. Дмитро сказав: «Я не можу,
адже служу в армії!» .
Допомогло вирішити проблему лише
звернення продюсера до Міноборони України: Дмитру оформили відрядження
на військове телебачення, й лише тоді
йому дозволили зніматися у фільмі. У

❙ Тетяна Юрікова і Дмитро Лінартович.
❙ Фото з сайта bystryi.at.ua.
картині було використано фотографії,
які Лінартович зробив із побратимами
на полігонах «Десни»: з тими, хто готувався до відправки на передову, й тими,
хто вже встиг повоювати.
У Рівному фільм відкривав фестиваль «Країна мрій», на якому було чимало іноземців. Люди дякували знімальній групі за те, що це перший фільм, у
якому з’являється на екрані головний
герой — ветеран війни на сході України. Фільм не про війну, втім Дмитро Лінартович майстерно передав образ колишнього учасника бойових дій — бійця, котрий ще в госпіталі рветься знову
на передову, адже додому вороття немає
— бо його мала батьківщина окупована
ворогом. Війна на рівні підсвідомості не
відпускає глядача впродож усього фільму, нагадуючи, що вона зробила з людьми, які її пережили.
У картині також опосередковано зачеплено не лише події на Донбасі, а й показано епохальні проблеми: люди різної
віри та уподобань страждають однаково.
Зазначимо, що знімався фільм лише упродовж 40 знімальних днів, а його бюджет
склав близько 200 тисяч євро (для порівняння у Європі подібна «повнометражка»
обійшлася б утричі дорожче).
Після перегляду одна з акторок стрічки — Тетяна Юрікова — розповіла про
певні нюанси, що запам’яталися зі зйомок. Їй не було важко спілкуватися з
іноземцями на знімальному майданчику, адже вільно володіє англійською мовою. По-особливому знімали сцени з українськими чоловіками і мусульманкою
Назанін Ахмаді. Наприклад, коли, за
сюжетом, лікар мав оглянути очі незрячої біженки, то міг лише ледь торкнутися хустки. Поряд з акторкою постійно був
співпродюсер-іранець Aмiр Сейед Задех,
який дивився, аби до співвітчизниці, не
дай Бог, не торкнулися; спостерігав, чи не
виглядала з-під сукні або хустки недозволена канонами частина тіла (навіть вушко). Був навіть конфуз на початку зйомок,
коли іранську акторку привезли, а хтось
із наших хлопців подав їй руку, помагаючи вийти з авто... Незважаючи на ці нюанси, акторці дуже сподобалася наша місцевість і процес зйомок.
Продюсер фільму Віктор Вілгелм,
коли до «Осінніх спогадів» відпочивав у
Трускавці, поблизу міста облюбував для
зйомок мальовничу місцевість невеличкого села Доброгостів. Саме там відбулися основні зйомки; у фільмі знялися також звичайні місцеві селяни. Знімальна
група харчувалася й орендувала в Трускавці будинки, її обслуговували місцеві
водії. ■
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Мудра внучка
Ярослава Мудрого
Акторка Ірма Вітовська стала французькою королевою Анною Київською
Євдокія ФЕЩЕНКО
У Києві, на Михайлівській площі, на внутрішньому подвір’ї Міністерства
закордонних
справ, відбувся уже традиційний, четвертий, МЗС
Open Air 2018. Цього разу
темою стало вшанування європейської історичної спадщини України, а
також гендерна рівність
і, зокрема, роль жінки в
суспільстві в історичному контексті. Партнером
цьогорічного МЗС Open
Air став Міжнародний
фестиваль мистецтв Anne
de Kyiv Fest із прем’єрою
історичного перформансу «Едігна. Донька Анни
Київської і Генріха І. Початок славного служіння».
Едігна — онука Ярослава Мудрого. Роки її життя — 1055 — 1109. Легендарна історична постать,
донька Анни Київської і
короля Франції Генріха І.

За істрично не доведених
обставин, у юному віці,
близько 1074 року, залишила батьківській дім. Існує багато версій причин
цього вчинку. Серед основних— бажання здійснити паломництво до Святої землі, повернутись на
батьківщину матері, протест проти політичного
шлюбу. У результаті ланцюга обставин Едігна опинилась поблизу міста Пюх
у Баварії, що за 30 км від
сучасного міста Мюнхен
(Німеччина), оселилася
у дуплі старої липи і прожила в ньому, як черниця
в келії, більше тридцяти
років. Навчала дітей читанню і письму, лікувала
людей і звірів . Слава про
Едігну ширилась тогочасною Європою.
Своє шляхетне походження Едігна зберігала
в таємниці, воно стало відоме лише після її смерті.
У 1600 році римо-католицька церква проголосила

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА
Другий мистецький пленер «Кращий
художник» завершився у Вінниці. Цьогоріч конкурс набув статусу міжнародного, адже участь у ньому взяли художники не лише з України, а й з Грузії, Китаю,
Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Вірменії. Загалом на участь у пленері
подали заявку 540 художників, серед яких
журі відібрало двадцятку кращих. За умовами конкурсу, впродовж п’яти днів художники повинні були намалювати п’ять
полотен із пейзажами, історичними місцями та архітектурними пам’ятками Вінниччини й області, адже метою пленеру є, зокрема, й формування іміджу Вінниці як європейського міста. Художників возили по
мальовничих селах та містах — доставляли на певні локації, а потім кожен із митців шукав власне місце для душі, свій мотив для написання.
«У Вінниці мені дуже сподобалася історична вулиця Соборна — там багато гарних будівель, а також Вінницькі Мури із
залишками стін. Дуже мальовниче село
Печера. Писали й у Барі. Окрім цього, у
Вінниці прекрасна набережна, писала
звідти один мотив», — розповідає «Україні молодій» студентка Архітектурнохудожнього інституту в Одесі, художниця з Ізмаїла Злата Шишман. — Я відкрила для себе Вінниччину і вражена нею! Під
час роботи найскладнішим, мабуть, був
пошук мотиву. Якщо ти знайшов мотив і
він тебе не залишив байдужим, то, можна сказати, що зроблено половину роботи.
Тому першого дня я півтори години ходила містом, поки знайшла таке місце».
Злата Шишман працює у техніці олійного живопису, найчастіше у жанрі імпресіонізму. На пленері у Вінниці Злата вперше, але свою майстерність зуміла підтвердити одразу: за рішенням журі (до скаду якого
ввійшли, зокрема, міністр культури України Євген Нищук, ініціатор пленеру, народний художник України Володимир Козюк,
голова Вірменської національної спілки художників Карен Агамян), дівчина посіла
друге місце в головній номінації «Кращий
художник 2018».
Цьогорічна церемонія нагородження
художників була напружено хвилюючою
не лише через очікування результатів, а
й через різке погіршення погодних умов.

Едігну блаженною, тобто
святою. Доля Едігни надихала багатьох художників, літераторів, музикантів.
Літературна основа
представленого глядачам
перформансу
«Едігна.
Донька Анни Київської і
Генріха І. Початок славного служіння» — драматична поема сучасного
українського письменника Олександра Ірванця. У
ролі Едігни — Анастасія
Блажчук із Молодого театру. Вона каже: «Роль
Едігни для мене — це фантастична можливість дослідження трансформації характеру дівчинкипідлітка, яка в абсолютно
несприятливих для жіночої самореалізації умовах
досягла власної свободи.
Дівчинки, пам’ять про
яку люди зберігають ціле
тисячоліття!».
У ролі Анни Київської
— Ірма Вітовська-Ванца.
Виконавиця ролі короле-

ви Франції, матері Едігни,
про свою героїню каже:
«Для мене Анна Київська
— приклад успішної, модерної українки, яка творила власну долю, незважаючи на обставини!»
Також у проекті були
задіяні Євген Нищук,
Федір Стригун, Остап
Ступка, Олексій Березнюк, Тарас Компаніченко. Так, у виставі «Едігна.
Донька Анни Київської і
Генріха І. Початок славного служіння» Федір Стригун виконав одну з ключових «віртуальних» ролей — Ярослава Мудрого
(на екрані показували анімаційний образ, який говорив голосом народного
артиста України, актора
і головного режисера Національного академічного
українського драматичного театру імені Марії Заньковецької). Роль батька
Едігни — Генріха І озвучував нині міністр культури Євген Нищук. Ре-

❙ Ірма Вітовська — Анна Київська.
❙ Перформанс про Едігну — внучку Ярослава Мудрого.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
алізацією проекту (постановкою і продюсуванням)
займався Федір Баландін.
Перфоманс «Едігна.
Донька Анни Київської і
Генріха І. Початок славного служіння» одночасно став відкриттям IV
Міжнародного фестива-

■ КОНКУРС

Зловили фрагмент щастя
У Вінниці завершився другий мистецький пленер
«Кращий художник»

❙ Володимир Козюк, Жанібек Суйунбеков і Валерій Шматько.
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
Під час виставки робіт вітер поскидав із
мольбертів картини, які, втративши рівновагу, падали, мов доміно. Хтось із численних гостей одразу пожартував: «Падають, значить швидко продадуться!».
А сильна гроза раптово вивела з ладу все
технічне спорядження й світлову мережу і «зіпсувала» ідею проведення церемонії, як і годиться пленеру, — open air.
Прийшлося переїхати під дах, але, попри
всі пригоди, святкова частина відбулася
на найвищому рівні й переможці отримали свої нагороди. Нагородження проходило у двох рівноцінних між собою номінаціях: «Кращий художник» серед учасників з України та The best artist — серед художників з інших країн.

Українським «Кращим художником»
став Валерій Шматько з Харкова. Митець
працює у жанрах тематичної картини,
пейзажу, натюрморту. Найбільше на створення картин його надихає краса природи. «Однією з головних умов пленеру була
робота з натури разом з іншими художниками. Ми слідкували за тим, щоб усі працювали чесно, у рівних умовах. Ніхто не
намагався їх порушити. Зібралася дуже
хороша команда, всі художники відповідально ставилися до роботи», — розповідає Валерій Шматько.
Першим у The best artist став художник із Киргизької Республіки — 28-річний Жанібек Суйунбеков. Митець в Україні вперше. І хоч приїхав на пленер із

лю мистецтв Anne de Kyiv
Fest. Цього року фестиваль відбувається за підтримки Київської міської
державної адміністрації,
Міністерства закордонних справ України, посольств Франції, Бельгії,
Канади, Мексики, Кіпру,
Таїланду. ■

запізненням на один день, встиг намалювати навіть не п’ять полотен, встановлених умовами конкурсу, а вісім.
«Цей пленер багато значить для мене,
для моєї особистої творчості та зростання.
Я приїхав і для того, щоб побачити себе серед інших країн, порівняти свої роботи з
роботами інших художників. Мені дуже
близькі міські пейзажі. Оскільки я люблю їх писати, то дуже сподобалася Вінниця, бо тут багато цікавої архітектури
та історичних місць, а ще дуже ввічливі
та гостинні люди», — ділиться враженнями з «Україною молодою» художник.
Єдині труднощі, які виникали у митця —
це пристосування до кліматичних умов у
спекотні дні.
Також у рамках пленеру було вручено спеціальну премію імені Валерія Гегамяна — нагороду за високий художній і
смисловий рівень полотен. Її отримав заслужений художник України Антон Ковач із міста Ужгород.
Ініціатор пленеру, художник із Вінниччини Володимир Козюк, наголошує, що не
важливо, хто є переможцем, хто скільки
картин написав у рамках конкурсу, важливо, аби всі художники й надалі залишилися великою родиною, зловили фрагмент
щастя і понесли те щастя по світу. «Багато разів художники малювали один і той
самий пейзаж, одну й ту ж архітектурну
пам’ятку, але суперечок не виникало. Ще
в перший день ми говорили митцям, що
вони мають бути однією родиною, допомагати, вчити, підказувати і ні в якому разі
не заздрити один одному, тому що, підтримуючи один одного, різні країни, всі наберуться досвіду і допоможуть один одному»,
— каже Володимир Козюк.
На думку художника, проведення
подібних пленерів, конкурсів дає можливість популяризувати українських художників і їх картини у світі та рухатися до того, щоб вітчизняні роботи частіше
з’являлися у світових музеях.
За умовами конкурсу, художники передають дві власні картини у фонд проекту «Кращий художник/The best artist».
Одна з них стане експонатом у новоствореному Музеї історії Вінниці, іншу отримають меценати конкурсу. Окрім цього,
заплановані виставки у вінницькій «Галереї ХХI» та на майдані Незалежності Вінниці на День міста. ■
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■ «МУНДІАЛЬ»

Григорій ХАТА
Після двох турів групового раунду ЧС2018 шість національних збірних — Уругваю, Росії, Франції, Хорватії, Бельгії та
Англії — достроково здобули путівки до
«плей-оф». При цьому вісім команд — Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко, Перу,
Коста-Рики, Панами, Тунісу та Польщі —
заключні матчі у своїх групах проводитимуть без турнірної мотивації, оскільки з
шансами на 1/8 фіналу вони розпрощалися, програвши два стартові поєдинки.
Серед числа невдах зовсім несподіваним виглядає перебування збірної Польщі. Будучи єдиним представником європейського футболу в квартеті «Н», саме
«червоно-білі» виявилися першими зайвими в боротьбі за дві путівки до стикових
матчів. Спочатку мінімально програвши
посередньому Сенегалу, а потім зазнавши
розгрому від непередбачуваних колумбійців, за яких виступають добре знані в Європі Радомель Фалькао та Хамез Родрігес, польські футболісти повністю втратили шанси на вихід із групи. І дарма, що
в складі «кадри» грає кращий бомбардир
«Баварії» та німецької бундесліги Роберт
Левандовський — самотужки досвідченому капітану польської збірної виявилося
не під силу перевести свою команду через
груповий бар’єр.
Так само на талант та потуги одного лише футболіста в перших двох ігрових турах була розрахована й гра збірної Аргентини. У нічийному матчі проти
Ісландії п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» Ліонель Мессі не забив пенальті. У грі ж з хорватами, котра завершилася з непристойним для віце-чемпіонів
світу-2014 рахунком (0:3), уславленого за виступами в «Барселоні» аргентинця взагалі не було видно. Як результат, із
фаворита своєї групи збірна Аргентини
перетворилася на її аутсайдера, серйозно ускладнивши собі завдання з виходу
до «плей-оф». І якщо помилки голкіпера
«біло-блакитних» Віллі Кабальєро зіпсували лише підсумок дуелі аргентинців iз
хорватами, то чергова безбарвна гра Мессі неабияк підмочила його реноме одного
з кращих футболістів планети. Як влуч-

Лідерська ставка
Збірна Польщі стала першою європейською збірною, котра достроково втратила
шанси на потрапляння до «плей-оф» ЧС-2018
■ ТАБЛО

❙ Чинні чемпіони світу перебували за крок від дострокового завершення боротьби
❙ за нагороди ЧС-2018.
❙ Фото з сайта www.dfb.de.
но зауважив екс-футболіст аргентинської
збірної, а нині головний тренер мадридського «Атлетико» Дієго Сімеоне, Мессі добре грає лише там (тобто в «Барселоні»), де
його оточують неймовірні футболісти. Натомість у збірній Аргентини, котру на ЧС2018 очолює професор фізичного виховання Хорхе Сампаолі, за словами Сімеоне,
панує хаос і анархія. Дійшло до того, що
після розгрому хорватам аргентинські
збірники забажали, аби на вирішальний
матч групового раунду проти Нігерії їм
змінили головного тренера.
За мить до провалу на російському
«мундіалі» перебували й чинні чемпіони

світу — німці. Якби на останніх секундах поєдинку зі шведами «реаліст» Тоні
Кроос не забив красивий гол зі штрафного, вирвавши таким чином для своєї команди перемогу, «бундестім» також би
достроково долучилася до когорти збірних-невдах групового турніру ЧС-2018.
«Думаю, в Німеччині було багато тих,
хто зрадів би нашому ранньому вильоту з «мундіалю». Але ми не хотіли, щоб
усе завершилося так швидко й просто»,
— заявив Кроос.
На тлі збірної Німеччини, котра, без
сумніву, на цьогорічному планетарному
форумі довго запрягає, вельми пристой-

Чемпіонат світу. Груповий раунд. 2-й тур.
Група С. Данія — Австралія — 1:1, Франція —
Перу — 1:0.
Турнірне становище: Франція — 6, Данія
— 4, Австралія — 1, Перу — 0.
Група D. Аргентина — Хорватія — 0:3, Нігерія
— Ісландія — 2:0.
Турнірне становище: Хорватія — 6, Нігерія
— 3, Ісландія, Аргентина — 1.
Група Е. Бразилія — Коста-Рика — 2:0, Сербія — Швейцарія — 1:2.
Турнірне становище: Бразилія, Швейцарія
— 4, Сербія — 3, Коста-Рика — 0.
Група G. Бельгія — Туніс — 5:2, Англія — Панама — 6:1.
Турнірне становище: Англія, Бельгія — 6,
Туніс, Панама — 0.
Група F. Південна Корея — Мексика — 1:2,
Німеччина — Швеція — 2:1.
Турнірне становище: Мексика — 6, Німеччина, Швеція — 3, Південна Корея — 0.
Група Н. Японія — Сенегал — 2:2, Польща —
Колумбія — 0:3.
Турнірне становище: Японія, Сенегал — 4,
Колумбія — 3, Польща — 0.
ним стартом у Росії можуть похвалитися
команди Англії та Бельгії, хоча вони й не
входили до числа головних фаворитів турніру. Перебуваючи в одній групі разом iз
Панамою та Тунісом, обидва європейські колективи достроково оформили свій
вихід до «плей-оф». При цьому їхні забивні форварди вийшли в лідери бомбардирської гонки «мундіалю» — на рахунку капітана англійців Харрі Кейна п’ять
влучних ударів, в активі Ромелу Лукаку
з Бельгії чотири голи. ■

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Не трансфер — джек-пот
«Зоря» отримала непогані кошти для подальшого розвитку,
а Лунін — шанс закріпитися у найсильнішій команді Європи
Олексій ПАВЛИШ
Показуючи високі результати в УПЛ та гідно представляючи Україну в Лізі Європи (минулого сезону — участь у груповому раунді з перемогами над
«Гертою» та «Атлетиком»), луганська «Зоря» веде й успішну
трансферну політику.
Але, продаючи форвардівіноземців (Болі, Бонавентуре,
Юрі), «чорно-білі» раніше погоджувались на першу-ліпшу
фінансово вигідну пропозицію
(як з переходом Юрі в Об’єднані
Арабські Емірати), то минулого тижня вони, по суті, зірвали
джекпот — Андрій Лунін став
гравцем мадридського «Реала».
19-річний голкіпер лише за
два сезони професійної кар’єри
зумів вразити скаутів переможця трьох останніх розіграшів
ЛЧ. За інформацією ЗМІ, мадридці не пошкодували дев’ять
мільйонів євро, до того ж «Зоря»
зможе отримати ще чотири
мільйони бонусами. Таким взаємовигідним для клубу і гравця фіналом можна виправдати
тривалу трансферну сагу навколо Луніна, яка розпочалася ще
взимку.
Спочатку головним претендентом на воротаря був «Реал
Сосьєдад», згодом — «Інтер»
та «Наполі», а потім за спра-

ву взявся один із найбагатших
клубів світу. «Усі знають, що в
нас було три тисячі варіантів.
але я дуже давно мріяв виступати за мадридців. Навряд чи я
буду основним голкіпером одразу, але дуже хочу ним стати, щоб
виграти багато трофеїв», — розповів Андрій, який підписав із
«Галактікос» контракт на шість
років.
Зважаючи на тривалий контракт та роботу «Реала» на перспективу, українець, скоріш
за все, наступний рік проведе в
оренді — у Прімері чи в Сегунді.
Проте в пресі з’являються чутки, що новий наставник «вершкових» Хулен Лопетегі візьме
Луніна на передсезонні збори,
після яких той може залишитися третім воротарем із регулярною практикою у «Кастільї»
(фарм-клуб «Реала», через який
проходять усі вихованці академії). Та й місце на роль третього голкіпера, схоже, звільняється, — Лука Зідан покидає Мадрид разом із батьком.
Змінити клуб найближчим
часом може і Андрій Ярмоленко — як пише німецька преса,
на нього не розраховує новий
тренер дортмундської «Боруссії». Екс-капітана «Динамо» нібито готовий орендувати турецький «Фенербахче», а англійський «Евертон», подейкують, не

проти оформити і повноцінний
трансфер за 23 мільйони євро.
28-річний форвард переїхав у
Дортмунд минулого літа, і з того
часу провів за «джмелів» 26 матчів (6 голів, 6 передач). Спочатку він грав в основі, але потім випав на три місяці через травму.
Активно працюють на трансферному ринку й українські
учасники ЛЄ. «Зоря», яка стартує з третього кваліфікаційного раунду, після вигідної продажі продовжила контракт iз тренером Юрієм Вернидубом та повернула двох гравців — Дмитра
Хомченовського та Віталія Вернидуба. Полтавська «Ворскла»,
яка відразу потрапила до групового етапу, зберегла у складі
основних гравців — Кобахідзе,
Чижова, Сапая, Скляра і Ребенка та підписала захисника Євгена Мартиненка з «Чорноморця».
А «Маріуполь», на якого чекає дуель зi шведським «Юргорденом» у другому раунді відбору
ЛЄ, підсилився півзахисником
«Зірки» Павлом Полегеньком.
***
Уже традиційно за кілька
тижнів до старту чемпіонату відкритим залишається питання
про його учасників. ФК «Полтава», яка виборола місце в УПЛ у
стикових матчах, вирішила знятися зі змагань. Більше того, пре-

❙ Молодий український голкіпер Андрій Лунін підписав шестирічний
❙ контракт iз найкращим футбольним клубом планети.
❙ Фото з сайта realmadrid.com.
зидент клубу Леонід Соболєв оголосив про розпуск команди. Головна причина, за його словами,
— неможливість виконання вимог Прем’єр-ліги щодо усунення недоліків на стадіоні «Локомотив».
Соболєв повідомив, що полтавчани могли зіграти два-три
матчі на арені «Ворскли», а проводити матчі в інших містах не
планують, бо «виступають насамперед для своїх фанатів». Після зняття «Полтави» та минулорічного конфлікту з недопуском «Десни» (яку замінив «Верес», котрий посів лише п’яте
місце у Першій лізі) виникає багато питань як до доцільності
«плей-оф», так і до готовності
команд з нижчих дивізіонів до
підвищення та регламенту цього
підвищення взагалі.
Зараз керівництво Прем’єрліги обирає між двома невдахами минулого сезону УПЛ — «Зіркою» та «Чорноморцем», які,
схоже, замінять полтавчан. Водночас припускають, що підняти-

ся у класі може петровський «Інгулець», який у Першій лізі фінішував четвертим, а одесити нібито не готові брати участь в УПЛ
— зараз у їхніх планах зменшення бюджету та виховання молоді.
Інші переможці минулого сезону Першої ліги — «АрсеналЦСКА» і «Десна» — вирішують
зовсім інші проблеми. Чернігівці
автивно підсилюються гравцями
з досвідом гри у вищому дивізіоні
(Люлька, Паст, Гітченко), а кияни уклали угоду з «Динамо» про
проведення домашніх матчів на
стадіоні імені Валерія Лобановського та змінили тренера.
Новим наставником столичних став зірковий у минулому
футболіст Фабріціо Раванеллі.
Раванеллі відомий виступами
за «Ювентус» і збірну Італії, але
майже не має тренерського досвіду — у червні-листопаді 2013
року він безуспішно працював
у Франції з «Аяччо», а ще раніше очолював юнацьку команду
«Юве». ■
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«Це був найкращий Гран-прі Франції у моїй кар’єрі».

британський гонщик команди «Мерседес»
Григорій ХАТА
Відносна крихкість конструкцій «формулічних» болідів,
нічим не захищені й виступаючі вбік колеса з оголеними елементами підвіски, регламентна
заборона на «прямий контакт»
— усе це зробило «Формулу-1»,
по суті, безконтактними автоперегонами.
Загалом, у минулі роки конструктивні характеристики болідів кардинальним чином не змінилися, а маршали й надалі продовжують штрафувати пілотів за
навмисні «сутички» на трасі —
проте контактів, які трапляються під час з’ясовування гонщиками стосунків у перегонах, значно
побільшало.
Не виключено, що причиною
збільшення частоти подібного
роду аварій стала серйозна робота директорату «Ф-1» над безпекою «королівських» болідів.
Зокрема, поява над «кокпітом»
пілота захисної арки під назвою
«гало» могла додати гонщикам
сміливості та впевненості.
При цьому раніше холоднокровні та обачні пілоти «Ф-1» у
нинішньому сезоні почали дозволяти собі певні вільності.
Чи не першим, кого за агресивні витівки, котрі межували,
а часом і переходили за межі
фолу, почали називати «ненормальним», став другий пілот
«Ред буллу» Макс Ферстаппен.
У свої 20 років, маючи статус
наймолодшого переможця етапу «Формули-1», молодий гонщик узявся активно малювати
для себе образ «летючого голландця». Як результат, на старті сезону Макса — за його нерозважливий стиль водіння — критикував уже не один суперник, зокрема й чинний чемпіон світу Льюїс
Хемілтон, котрий у нинішньому
році не проти виграти п’ятий за

■ «ФОРМУЛА-1»

Помилкова траєкторія
Після першого за останні десять років Гран-прі Франції в «королівських» перегонах
знову змінився лідер
■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. 8-й етап. Гранпрі Франції. 1. Хемілтон («Мерседес») — 1:30.11,385. 2. Ферстаппен
(«Ред булл») — відставання 7,090 сек.
3. Райкконен («Феррарі») — +25,888.
4. Рікк’ярдо («Ред булл») — +34,736.
5. Феттель («Феррарі») — +1.01,935.
6. Магнуссен («Хаас») — +1.19,364.
7. Боттас («Мерседес») — +1.20,632.
8. Сайнс («Рено») — +1.27,184.
9. Хюлькенберг («Рено») — +1.31,989.
10. Леклер («Заубер») — +1.33,873.
Особистий залік пілотів:
1. Хемілтон — 145. 2. Феттель — 131.
3. Рікк’ярдо — 96. 4. Боттас — 92.
5. Райкконен — 83.
6. Ферстаппен — 68.
7. Хюлькенберг — 34. 8. Алонсо — 32.
9. Сайнс — 28. 10. Магнуссен — 27.
Кубок конструкторів: «Мерседес» — 237, «Феррарі» — 214, «Ред
булл» — 164, «Рено» — 62, «Макларен» — 40, «Форс Індія» — 28,
«Хаас» — 27, «Торо россо» — 19,
«Заубер» — 13, «Уїльямс» — 4.
ліком чемпіонський титул.
Після Гран-прі Франції,
котрий після десятирічної перерви повернувся до календаря «Ф-1», британець знову вийшов у лідери загального заліку пілотів. І знову, як тріумфатор Гран-прі, був змушений
критикувати колег-опонентів
за небезпечний пілотаж. Цього

Григорій ХАТА
На відміну від вітчизняних тенісисток їхні колеги-співвітчизники в
нинішньому сезоні демонструють вельми скромні результати. Якщо в першій
сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації Україна має одразу чотирьох своїх
повпредів — Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Катерину Козлову та Катерину
Бондаренко, то в «топ-100» Асоціації
тенісистів-професіоналів фігурує лише
один українець. В оновленому «табелі
про ранги» АТР перша ракетка України Олександр Долгополов додав одну
позицію й піднявся на 63-тю сходинку.
У порівнянні зі своїми найкращими роками нині 29-річний тенісист відверто
буксує. Утім, якщо зважити на хронічний характер травми робочої руки,
котра останнім часом Сашкові взагалі
не дає спокою й через яку він узагалі
може дочасно завершити кар’єру, стає
зрозумілим невисокий рейтинг найсильнішого тенісиста України.
Не так давно другий за рейтингом
тенісист країни Ілля Марченко нині перебуває наприкінці третьої сотні АТР.
На шляху його професіонального зростання також постала травма.
Тривалий час у пошуках своєї гри
перебував і ветеран українського тенісу Сергій Стаховський. Його навколоспортивні коментарі подекуди звучали
значно потужніше, ніж повідомлення
про спортивні успіхи. Утім днями 32річний Стах продемонстрував, що його
зарано ще списувати з рахунків. І нехай турнір у британському місті Ілклі носив усього лише статус «Челленджера», статус його переможця, без сумніву, додасть Сергію додаткових балів. І
це не тільки кілька десятків тисяч євро
призових. Тут тобі й стрибок на 31 ща-

❙ Аварія «Мерседеса» Вальтері Боттаса та «Феррарі», за кермом котрого був Себастьян Феттель.
❙ Фото з сайта motorsport.com.
разу дісталося досвідченому Себастьяну Феттелю з «Феррарі»,
котрий на старті перегонів врізався в партнера Хемілтона по
«Мерседесу» — Вальтері Боттаса. «Я припустився помилки, не
розрахувавши траєкторії входу
в поворот», — німецький гон-

щик пояснив стартовий «прокол», який коштував йому лідерства в чемпіонаті. Діставшись фінішу лише п’ятим, Феттель дозволив Хемілтону на 14
очок відірватися в чемпіонській гонці. «Французька траса
— складна. На ній важко про-

їхати ідеальне коло, а в окремих місцях складно обрати правильну траєкторію», — резюмував лідер «Феррарі». До слова,
20-річний Ферстаппен на малознайомій «формулічному» старожилу Феттелю трасі «Поль
Рікар» фінішував другим. ■

■ ТЕНІС

Почерк майстра
Вигравши скромний трав’яний турнір, ветеран українського тенісу здобув
перепустку до основного раунду Уїмблдону

❙ Сергій Стаховський iз Кубком переможця «Челенджера» в Ілклі.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
бель угору в рейтингу АТР (на 109-й рядок), і пропуск у вигляді «уайлд-карт»
до «основи» Уїмблдону, й, звісно, додатковий психо-емоційний заряд.

Цікаво, що в Ілклі представники українського тенісу могли зробити чемпіонський дубль, але юній Даяні Ястремській не вдалося підтримати пере-

можний заспів Стаховського. У фіналі
18-річна українка в напруженій боротьбі поступилася чешці Терезі Смітковій — 6:7, 6:3, 6:7. Водночас «стотисячник» у Ілклі Ястремська завершила з персональним рейтинговим рекордом, піднявшись в оновленому «табелі
про ранги» WTA на 127-му сходинку,
ставши при цьому шостою ракеткою
України.
Щодо останніх здобутків лідерів
українського жіночого тенісу, то, готуючись до трав’яного «шолома», дві
перші ракетки України змагалися на
представницькому турнірі в Бірмінгемі й обидві завершили його на чвертьфінальній стадії. Еліна Світоліна програла своїй нещодавній кривдниці на
«Ролан Гарросі» — румунці Міхаелі
Бузарнеску — 3:6, 2:6, а Леся Цуренко поступилася місцем у півфіналі Барборі Стрицовій з Чехії, відмовившись
через травму дограти другий сет — 5:7,
0:3.
Відзначимо, що з початком нового
тижня четверо представників українського тенісу — Марченко, Марта Костюк, Ястремська та Ангеліна Калініна
— розпочали кваліфікаційний відбір
на Уїмблдон, основний розіграш якого стартує 2 липня. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Доки йде війна, доти буду з хлопцями»
Народний депутат і волонтер Оксана Корчинська — про трьох своїх синів, проблеми поранених бійців
та героїв, за яких варто боротися

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЧЕРВНЯ 2018

■ НА РУШНИЧОК

«Догралися» до весілля
Службовий роман зірок «Ігор престолів» закінчився шлюбом
Адреналіна ШУГАЙ

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №68

❙ Роуз Леслі та Кіт Харінгтон: тепер подружжя.
док Роберт Кейтсбі був організатором невдалої так званої Порохової змови в 1605 році, метою
якої було підірвати парламент
разом із королем-протестантом
Яковом I, який втратив повагу
народу через гоніння на католиків. У 2017 році Кіт Харінгтон навіть зіграв свого далекого предка
в міні-серіалі «Порох».
Весілля 31-річних Кіта та
Роуз — це наразі єдина хороша
новина зі знімального майданчика «Ігор престолів». Адже його
творці заявили, що на восьмому
сезоні ставлять крапку в історії
«Престолів», яка розпочалася
ще в 2011 році. Проте за деякими

даними — це лише піар-хід продюсерів. І продовження серіалу
вийде на екрани в 2019 році. Та
чи з’явиться в ньому Кіт Харінгтон? Адже актор нещодавно відверто казав, що йому страшенно
набридло ходити в образі благородного Джона Сноу та понад усе
він мріє збрити бороду і коротко
постригтися. А ще — спробувати
себе в якійсь новій ролі. Бо попри вдячність образу, який приніс
йому популярність, він мріє створити на великому екрані щось
кардинально інше. Поки що в
доробку актора — ролі винятково в історичних та фантастичних
стрічках. ■

27 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Північ
мінлива
хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +29...+31.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +13...+15, удень +26...+28.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень хмарно
+27...+29.
25 червня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 20-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва —
22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +20...+22. Моршин: уночi
+12...+14, удень +20...+22.

матер», старовинна назва університетів. 5. Чоловічий теплий шалик. 8.
Білоруський просвітник і першодрукар. 9. Твердий матеріал, який застосовують при шліфуванні заліза, скла, алмазів. 10. Крій одягу чи
манера одягатися. 12. Французький актор, зірка фільмів «Укол парасолькою» та «Високий блондин
у чорному черевику», який є шанувальником гарного вина. 15. Новонавернений послідовник якої-небудь
релігії. 17. Молода трава, яка виросла на місці скошеної. 18. Давньогрецьке чоловіче християнське ім’я,
яке перекладається як «впертий»,
«наполегливий». 19. Жарт, веселий
розіграш. 20. Відома гора в Криму,
біля якої розташований «Артек». ■
Кросворд №66
від 20 червня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний. Температура вночi +14...+16, удень +28...+30.

По горизонталі:
2. Третє за населенням місто
Японії. 6. Стан напівсвідомості, гіпнотичного сну, коли людина не контролює себе і не пам’ятає, що з нею
відбувається. 7. Особистий представник Папи Римського в інших країнах
чи в іншій частині католицької церкви. 8. Інтервал у музиці величиною в
сім тонів. 10. Кінний екіпаж, який використовували як таксі до винаходу
автомобіля. 11. Військова розвідка
і контррозвідка Третього Рейху. 13.
Давньогрецький філософ, якому
приписують фразу: «Обов’язково
одружуйтеся! Пощастить — будете
щасливою людиною. Не пощастить
— станете філософом». 14. Популярний радянський дитячий гумористичний кіножурнал. 16. Ім’я відомої радянської актриси, зірки
фільмів «Комісар» та «Діамантова
рука». 19. Грошова одиниця багатьох арабських країн. 21. Популярний
радянський співак і композитор. 22.
Родичі подружжя. 23. Французький
поет, перший чоловік музи Сальвадора Далі Гали. 24. «Після нас хоч
...» — крилата фраза, яку приписують французькому королю Людовику XV .
По вертикалі:
1. Нижня частина спини; поперек. 2. Місто і річка на Чернігівщині.
3. Непрофесіонал, любитель. 4. «...-

Захід

+11…+16
+26…+31

+10…+15
+20…+25
Схід
Центр

+11…+16
+26…+31

+18…+23
+31…+36

дощ
сніг

Південь +18…+23
+31…+36
дощ,
гроза

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

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

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Твердження, що джентльменів
не зустрінеш у наш час, несправедливе! Сьогодні я, наприклад,
бачила, як чоловік тримав парасольку над дружиною, поки та міняла колесо.
***
— Мамо, можна мені скупатися в морі?
— Ні в якому разі, дивись, які
хвилі.
— Але ж тато купається!
— Йому можна — він застpaхований.
***
Електрик — учню:
— Ваню, візьми який-небудь
iз тих двох дротів.

— Узяв.
— Ти нічого не відчуваєш?
— Нічого.
— Тоді інший дріт не чіпай —
там 2000 вольт.
***
— А ти сподобалася моїм
батькам, вони сказали, що ти розумна й мила.
— Дуже приємно це чути.
— Але я не витримав і сказав,
що вони погано тебе знають.
***
Оголошення: «Шукаю хлопця,
міцної статури, приємної зовнішності, вольового i впертого... для
спiльного обробляння городу».
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У суботу в старовинному замку Уордхілл, що на півночі
Шотландії, побралися актори Кіт Харінгтон та Роуз Леслі.
Пара познайомилася шість років
тому на зйомках популярного телесеріалу «Ігри престолів». Там
Кіт і Роуз зіграли закоханих: він
— головного героя із заплутаним
походженням Джона Сноу, вона
— руду бестію Ігрітт із племені
дикунів. «Коли вам хтось подобається, а в фільмі ви граєте закоханих, закохатися в реальному
житті дуже легко», — зізнавався
потім актор. Найкращі його спогади про серіал — тритижневе
перебування в Ісландії, коли знімався другий сезон. «Тому що та
країна прекрасна, тому що північне сяйво — магічне, і тому що
саме там я закохався», — розповідав Кіт Хірінгтон. Через два роки
зйомок Роуз Леслі пішла з серіалу — її героїня трагічно загинула.
А Кіт продовжує зніматися дотепер, він — єдиний з акторського
складу, хто знявся в усіх восьми
сезонах цього телефентезі. Через
весілля навіть довелося призупинити зйомки: пара хотіла бачити на важливій події свого життя багатьох тих, хто причетний
до створення «Ігор престолів», а
зйомки могли б цьому завадити.
Тож, окрім родичів закоханих,
на весіллі були присутні актори
Софі Тернер, Пітер Дінклейдж,
Малін Акерман, Емілія Кларк,
Мейсі Вільямс та Джек Доннелі.
Замок, у якому відбулося
весілля, належить родині Роуз
Леслі уже майже 900 років. Наречена походить із давнього шотландського клану Леслі. З нього
вийшло багато військових, політичних і державних діячів. Наречений — теж благородної крові.
Його батько — баронет Харінгтон, нащадок короля Карла II
в 10-му поколінні. А мати — із
роду Кейтсбі. Її далекий пре-

