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Полудень жнив
Ранні зернові зібрані з половини площ
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❙ На переважній частині площ під ранніми зерновими Україна вже віджнивувала. Аграрії Миколаївської, Одеської та Херсонської областей повністю завершили збирання озимого ячменю.
❙ Фото з сайта agrofond.gov.ua.
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ІнФорУМ

«...Під час виходу в море командири кораблів Mount Whitney і Porter були
вражені роботою української команди. Ми дуже добре попрацювали».

■ РЕЗОНАНС

Мінометубивця
Слідство розглядає
три версії
останнього вибуху
«Молота»
Тарас ЗДОРОВИЛО
Сумнозвісний вітчизняний міномет М120-15 «Молот»
калібру 120-мм, який вибухнув 6 липня на Рівненському
полігоні, вже вкотре опинився «під прицілом» чергової
слідчої комісії. Вона розглядає три версії, які призвели до
трагедії, внаслідок якої троє
військовослужбовців загинули на місці, дев’ятеро — отримали серйозні поранення та
контузії.
Версії оприлюднив Генеральний прокурор Юрій Луценко: порушення правил поводження зі зброєю (подвійне
заряджання), неякісні боєприпаси чи незадовільний технічний стан виробу, в тому числі
порушення під час проектування чи недотримання технологічних вимог при виробництві
міномета. Остаточне рішення в
провадженні за фактом вибуху
міномета «Молот» може бути
схвалено лише на підставі експертиз. Їх проводитиме Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Як уже писала «УМ», Президент України Петро Порошенко наказав одразу після трагедії припинити використання «Молота» й встановити причини трагедії, а
міністр оборони Степан Полторак, у свою чергу, доручив
провести додаткову експертизу металу міномета-вбивці.
Раніше в Міноборони повідомляли, що проведений 11 липня слідчий експеримент показав, що розрив міномета на
Рівненському полігоні стався
через подвійне заряджання.
Проте військовослужбовці,
які були неподалік і вціліли
після його вибуху, перебуваючи в госпіталі, категорично
відкинули цю версію.
Із моменту введення в експлуатацію «Молота» на початку 2016 року сталося вісім
його вибухів через позаштатне
спрацювання. Цю інформацію
підтвердив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил
Ігор Чепков. Тим часом парламентський Комітет iз питань безпеки і оборони оприлюднив дані, згідно з якими,
з 2016 року міномет вибухав
12 разів (із яких 7 — через подвійний заряд).
«Молот»,
виробництво
якого лобіював нардеп від
«Народного фронту» Сергій Пашинський, використовують ЗСУ через брак інших
видів даної зброї. Військові
та волонтери неодноразово за
весь час існування скандального «міномета Пашинського» скаржилися на його технічні несправності. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил
iз початку тижня залишалася
контрольованою. Доба 16 липня порівняно з попередньою
була дещо спокійнішою, ворог
відкривав вогонь по позиціях
наших військ 19 разів. Один
раз окупанти вели обстріл із
забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російські «іхтамнєти» проявляли активність на окремих
напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки,
Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. У районі Гнутового

Шон Дуейн
заступник командувача
шостого флоту ВМС США, контр-адмірал

■ НА ФРОНТІ

Тривожна акваторія
Можлива військова атака росіян
на Маріуполь
ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших
захисників три міни. Своїми
активними діями противник
намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил
відкрити вогонь у відповідь.
Унаслідок ворожого вогню було поранено одного з наших захисників, вчора зранку
один український боєць заги-

нув. За даними розвідки, отримали поранення двоє окупантів.
Упродовж останніх днів
досить тривожна обстановка
в акваторії Азовського моря.
У зв’язку з цим Президент
України Петро Порошенко
заявив: «Сьогодні я дав відповідні накази і міністру оборони, і начальнику Генераль-

ного штабу, і командувачу
військово-морських сил України, щоб ми вжили необхідних заходів, щоб припинити
ці порушення закону і зупинити російські провокації під
час проходження української
Керченської затоки».
Президент також зазначив,
що Україна зміцнюватиме захист iз моря і не миритиметься з незаконним захопленням
кораблів, які рухаються в бік
українських портів. Петро
Порошенко не виключає, що
нинішня нахабна поведінка
росіян щодо огляду та блокування входження кораблів до
українських портів в Азовському морі може свідчити про
наміри РФ здійснити військові атаки на Маріуполь. ■

■ НАВЧАННЯ

Штурм терористів
Тридцять бойових кораблів
iз 19 країн світу на «Сі Бриз»
Ірина КИРПА
Херсонська область
На Херсонщині проходять українсько-американські навчання «Сі Бриз-2018». У
районі Тендрівської коси військовослужбовці двох країн
відпрацьовують повномасштабний комплекс висадки десанту з боку моря, повітря та
військових кораблів. Маневри міжнародного масштабу
«Сі Бриз» стали вже щорічною традицією для південного регіону нашої країни та
проходять в акваторії Чорного моря.
Загальний план військових навчань включає відпрацювання комплексу заходів
з умовного захоплення терористів, штурму ворожих плавучих засобів, а також координацію спільних дій сухопутних та морських піхотинців ВМС ЗCУ.
Уперше до програми навчань включили висадку підготовлених бійців iз вертольота
на палубу військового корабля.
Висадка піхотинців iз борта вертольота — досить небезпечний, але необхідний захід,
уточнюють фахівці Державної

прикордонної служби України. Учасники військових операцій повинні навчитися враховувати силу вітру, а також
напрямок повітряних мас під
час польоту вертольота, вірно
розрахувати спуск особливих
механізмів та зробити при цьому поправку на хвилювання
моря.
Складні для сприйняття солдатiв елементи навчання проходитимуть під контролем досвідченiших бійців
спеціальних підрозділів при
службі Морської охорони Держприкордонслужби, а також
ВМС ЗCУ.
У нинішньому році військовослужбовці особливо ретельно відпрацюють затримання екіпажу судна-порушника, яке нелегально перетинає кордон України. Згідно з
легендою, у заданому районі
виявлено корабель, який не
підкоряється наказам прибережної охорони, а його екіпаж відверто ігнорує всі правила міжнародного морського
права.
Військовослужбовці відпрацьовують порядок затримання правопорушника з метою усунення навігаційної небезпеки у морській акваторії,

❙ Тривають українсько-американські навчання «Сі Бриз-2018».
❙ Фото з сайта narodna-pravda.ua.
а також відновлення порядку
морського судноплавства.
Особлива група морських
прикордонників робить висадку з борту вертольота на
корабель-порушник, штурмує небезпечне судно та нейтралізує вороже налаштований екіпаж. Навчальна операція проводиться в умовах,
наближених до максимальної реальності, та має особливу актуальність для безпеки
морських кордонів України.
Нинішнього року українсько-американські навчання
«Сі Бриз-2018» стартували
9 липня, а закінчиться міжнародна кампанія 21 липня.
У навчаннях беруть участь
тридцять бойових кораблів iз
дев’ятнадцяти країн світу, у
тому числі й турецький під-

■ РОЗСЛІДУВАННЯ

«Рука Москви» і в ОБСЄ?
Німецькі журналісти встановили, що ФСБ могла отримати
доступ до внутрішніх звітів місії
Олег БОРОВСЬКИЙ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ
в Україні може опинитися в центрі шпигунського скандалу, повідомляє «Німецька хвиля». Внутрішні документи
місії, ймовірно, потрапили до російських
спецслужб. Про це йдеться в розслідуванні телепрограми FAKT німецького телеканалу ARD, яке мали показати увечері
17 липня. Стислий опис результатів розслідування опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk
(MDR) у понеділок, 16 липня.

У розпорядженні німецьких журналістів опинилася копія цифрового
носія, на якому збережені внутрішні
звіти місії про події на окупованих територіях сходу України. Носій, зокрема, містить міні-досьє на членів місії.
Там описані риси характеру, схильність
до вживання алкоголю, фінансове становище, які типи жінок їм подобаються
тощо. За даними розслідування FAKT,
вся ця інформація була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки РФ. «Розслідування показує, що
документи могли бути передані росій-

водний човен.
Керівником навчань з української сторони виступає
контр-адмірал Олексій Неїжпапа, а з американської — капітан першого рангу Метью
Лиман.
Особливістю «Сі Бриз2018» є той факт, що багатонаціональний штаб контролює дії морських, повітряних
та наземних підрозділів безпосередньо з моря, з флагмана Шостого флоту США Mount
Whitney. Відпрацювання бойової потужності військовослужбовців України, США та
інших країн проходять у північно-західній частині Чорного моря, а також у портах,
аеропортах й на полігонах
Одеської, Миколаївської та
Херсонської областей. ■

ським агентам від співробітника місії
ОБСЄ», — припускають німецькі журналісти.
Заступник голови місії Александер
Гуґ у інтерв’ю програмі FAKT заявив:
«Нині ми не можемо сказати точно, що
відбулося. Нам потрібні подальші деталі». Він додав, що СММ ОБСЄ серйозно сприймає будь-які загрози безпеці
членів місії. В ОБСЄ, за його словами,
перевірять цю ситуацію та вживуть необхідних заходів.
Близько 700 міжнародних спостерігачів задіяні зараз у місії ОБСЄ, яка працює
в Україні з березня 2014 року. Загалом
місія налічує майже 1200 співробітників,
серед яких чимало місцевих на посадах
перекладачів, радників та адміністративного персоналу, пише інформагенція
dpa. 26 членів місії походять із Німеччини. Головне завдання місії — спостерігати за дотриманням перемир’я в зоні конфлікту на сході України та документувати порушення. Це найбільша спостережна місія в історії ОБСЄ. ■

ІнФорУМ
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■ КРИМІНАЛ

■ НЕБЕЗПЕКА

Немовлята на замовлення

Косить «п’ятачків»

Правоохоронці перекрили канал вивозу дітей за кордон під прикриттям
репродуктивної клініки

Спалах африканської чуми свиней
охопив усі регіони

Тарас ЗДОРОВИЛО

Ірина КИРПА

Шокуючими виявилися викриття столичних правоохоронців, які вийшли на осіб, котрі вивозили немовлят за кордон, діючи під прикриттям репродуктивної клініки. Широкому загалу цю
інформацію оприлюднив голова
Нацполіції Сергій Князєв під час
спільного брифінгу з Генпрокурором Юрієм Луценком. Під виглядом надання послуг із проведення допоміжних репродуктивних
технологій методом сурогатного
материнства зловмисники упродовж кількох років записували
іноземних громадян батьками народжених в Україні дітей. На підставі цих документів порушники
отримували свідоцтва про народження дітей, а згодом — і дозвіл
на переміщення новонароджених
через державний кордон України
як іноземців-нерезидентів України. На підставі цих документів іноземці вивозили немовлят
за кордон. Відтак учасники оборудки вчиняли одну з форм торгівлі людьми — незаконну угоду,
об’єктом якої є малолітні діти.
Наразі поліцейські встановили кілька сотень сурогатних
матерів, які пройшли через
викриту клініку. Сергій Князєв
наголосив, що у реалізації цього розкриття Нацполіція вийшла на новий рівень розслідування кримінальних проваджень,
які до цього часу не мали великих перспектив у розслідуванні. Співробітники Департаменту боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з поліцейськими
Києва, та співробітники Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили протиправну діяльність 41-річного іноземця.
Встановлено, що чоловік упродовж 2011—2018 років на території України на базі створеної ним клініки у сфері репродуктивної медицини організував протиправну діяльність,
пов’язану з наданням послуг iз
проведення допоміжних репродуктивних технологій методом

Смертельна
хвороба
свиней добралася й до Херсонщини, де кілька днів
тому фермер iз села Кізомис Білозерського району
був змушений здати на забій всіх раніше вирощених
свиней. Таке рішення прийняли місцеві ветеринари після того, як результати дослідження біологічного матеріалу однієї із загиблих свинок підтвердили
фатальний діагноз — африканська чума. Надзвичайні
запобіжні заходи пояснюються блискавичною передачею небезпечного вірусу,
який у буквальному сенсі
викошує поголів’я домашньої худоби.
На засіданні державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії Білозерської
РДА розробили план заходів щодо недопущення
поширення, а також ліквідації африканської чуми
свиней (АЧС) на території
Білозерського району.
Поліцейські та ветеринари провели спільний
рейд дворами жителів села
Кізомис та вилучили близько трьох десятків свиней у
декількох фермерських господарствах. Хворі тварини
будуть знищені, а фермери
отримають компенсацію за
забій худоби.
На під’їзних дорогах до
села Кізомис встановлений
ветеринарний контроль, у
районі введено карантин
терміном на сорок днів.
До зони підвищеної уваги потрапило й розташоване на Херсонщині село Софіївське, де група фахівців
місцевої сільради проводить перепис свиногосподарств для встановлення належного контролю над ситуацією.
В інших районах поки
що обмежилися поширенням роз’яснювальних плакатів із зазначенням кон-

❙ Дітей, народжених в Україні сурогатними матерями, відправляли за кордон.
❙ Фото з інтернета.
сурогатного материнства.
Зокрема, поліцейські встановили факт вивезення за межі України іноземцями дитини, народженої у Вінниці. За словами
Юрія Луценка, потенційні батьки на момент запліднення навіть
не перебували на території України і не надавали свого біоматеріалу. «Італійське подружжя,
використавши завідомо підроблені документи медичного центру, зареєстрували себе батьками новонародженої дитини та в
жовтні 2011 року вивезли її до
Італії. За вчинення цих дій медичний центр отримав 32 тис.
євро. Сурогатна мати — 6 тис.
євро», — розповів Генпрокурор.
Крім того, поліцейські встановили осіб, які здійснювали
вербування сурогатних матерів,
вели облік, конвертацію та легалізацію коштів, отриманих
від злочинної діяльності, а також виплату «зарплатні». Правоохоронці встановили осіб, які
займалися супроводженням та
розселенням іноземців, проводили рекламу клініки.
Під час досудового розслідування правоохоронці встанови-

ли факти ухилення порушників
від сплати податку на прибуток
у кілька десятків мільйонів гривень. Встановлено факти ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, які надавали
послуги iз сурогатного материнства.
За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 149 (Торгівля
людьми або інша незаконна угода
щодо людини) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.
«Саме цим розслідуванням ми
викрили низку недоліків в законодавстві. Тому звертаємося до
Верховної Ради, щоб спільно з
Міністерством охорони здоров’я
розробити чітку нормативну
базу, яка б могла розділити, де є
злочин, а де немає», — наголосив
Сергій Князєв. Він додав, що правоохоронці направили 16 міжнародних доручень до інших держав
стосовно конкретних немовлят
щодо дослідження ймовірних сурогатних батьків для проведення
тесту ДНК, а також інших слідчих дій. ■
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Ціна неповнолітнього
нелегала
Будівельній фірмі можуть нарахувати
5-мільйонний штраф
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Інспектори Головного управління Держпраці у Харківській області перевірили роботу одного з
будівельних майданчиків міста і
виявили там численні порушення трудового законодавства. Як
повідомила прес-служба відомства, ця компанія користувалася
послугами 45 робітників, які не
були офіційно оформлені. Більше того, серед нелегалів знайшлося ще й семеро неповнолітніх
хлопців. За цю провину власник

тактних телефонів для екстреної допомоги в разі виявлення свиней, хворих на
АЧС.
Кількість випадків захворювання свиней на АЧС
різко зросла в Україні з початком літнього періоду.
Першими стали бити на
сполох ветеринари в Одеській області, де в епіцентр
поширення небезпечного вірусу потрапило село
Новосільське Ренійського
району (свиноферма СПК
«Новосільське»).
За словами в.о. начальника Ренійської держслужби ветеринарної медицини
Віктора Ришкітора, на свинофермі утримували 385
голів свиней, усіх тварин
довелося приспати та спалити заради запобігання
поширенню зарази.
Фермерам у селах Кислиця та Лощинівка Ізмаїльського району також довелося розлучатися зі своїми
хрюшами через ризик стати
мимовільними передавачами смертельного захворювання.
Найбільші осередки поширення
африканської
чуми свиней — у Тернопільській, Запорізькій, Донецькій, Сумській областях, а
також на півдні України.
Нагадаємо, африканська чума свиней (хвороба
Монтгомері) — вірусне захворювання домашніх та
диких свиней. Зараза передається при прямому контакті хворих тварин зi здоровими, а також кліщами.
Провокують зростання захворюваності також і транспортування домашньої худоби фермерами на далекі
відстані. Вакцини від АЧС
не існує ще й досi, тому ветеринари змушені забивати не
лише хворих свиней, а й усе
поголів’я,що мало контакт
iз зараженими тваринами.
Тішить лише той факт, що
небезпеки для людини цей
вірус не представляє. ■

може бути оштрафований на суму
5 мільйонів гривень.
Власне, роботи виконувалися з повним ігноруванням елементарних правил безпеки: цей
будівельний майданчик у Харкові не огороджений, люди працюють без засобів індивідуального захисту і спецодягу, тимчасова електромережа прокладена з
порушенням правил, зварювальні
роботи виконував чоловік, який не
має відповідної освіти. Проконтролювати всі ці нюанси теж нікому, бо тут не передбачено посаду
інженера з техніки безпеки.

Подібна халатність обійдеться компанії недешево. Згідно з
теперішнiм законодавством, допущення працівників до роботи
без офіційного оформлення карається штрафом у майже 112
тисяч гривень за одну людину.
Тобто в підсумку будівельникам
можуть виписати 5-мільйонний
штраф. За використання праці
неповнолітніх передбачено навіть кримінальну відповідальність.
По країні будмайданчиків iз
неоформленими працiвниками
— щонайменше десятки. ■

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Сьогодні закінчується передплата
на «Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити по всій Україні до 18 липня включно, i ви отримуватимете газету з серпня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 299 грн. 05 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 399 грн. 05 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 107 грн. 55 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп., на півроку —
6 грн. 87 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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■ МЕДІА ДЛЯ МАС

■ А СОВІСТЬ ДЕ?

Пане мере, де
купуватимемо пресу?

Море по колiна

У Києві незаконно демонтують кіоски
«Союздруку»

❙ Газетнi кiоски iснували в усi часи. Чому зараз їх почали знищувати?
❙ Фото з сайта informator.news.
Інан СТЕПАНЧУК
Трудовий колектив «Агентства Союздрук» обурений незаконним демонтажем одного зі
своїх кіосків у столиці, що був
розташований за адресою: вул.
Шота Руставелі, 23. «Днями відбулося засідання, на якому, нехтуючи нормами Конституції України та Закону «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», викривляючи
чинні міські норми щодо функціонування точок iз розповсюдження преси, було прийнято рішення про анулювання дозвільної документації та фактичний
демонтаж іще 10 кіосків! — зазначають в агентстві. — Це вже
є прецедентом і може стати початком руйнуванням усієї системи роздрібного розповсюдження
преси в місті Києві. Що, у свою
чергу, неминуче призведе до
скорочення загальних тиражів,
збільшення собівартості, закриття видань, скорочення персоналу». Відтак трудовий колектив «Союздруку» звернувся до
столичного міського голови Віталія Кличка з листом, у якому
просить захистити від свавілля
комунальних служб.
В агентстві нагадують, що
кіоски на сьогодні є найдоступнішою формою отримання друкованих ЗМІ для киян i гостей
столиці. Адже сьогодні, коли
більшість людей перебувають у
матеріальній скруті, далеко не
всі можуть передплачувати періодику. Тому такий вид розповсюдження друкованих видань
набуває ще більшого сенсу. На
сьогодні мережа «Агентства Союздрук» налічує понад 300 торгових точок. Тільки за минулий
рік продаж газет і журналів через ці кіоски становивив близько
7 мільйонів примірників! Продаж періодики — профільне завдання цих торгових точок і в цілому становить 93% від загального товарообігу. У січні 2017
року під тиском економічної
нестабільності та з метою збереження торгових точок агентство
було змушене передати частину кіосків в оренду, проте з умовою, що там і надалі реалізовуватимуть друковані видання.
Здавалося б, наголошують в
агентстві, таке законослухня-

не підприємство, як їхнє, не повинно мати жодних проблем iз
міською владою, оскільки виконує важливу соціальну функцію, є невід’ємною складовою системи національної інформаційної безпеки. Аж ні. 18
червня цього року на сторінці
«Тимчасові споруди міста Києва» у «Фейсбуці» було оприлюднено порядок денний Комісії з
питань розміщення тимчасових
споруд, одним із питань якого було дострокове припинення дії договорів з «Агентством
Союздрук» щодо пайової участі
в утриманні об’єктів на пр. Перемоги, 57 та вул. Шота Руставелі, 23. Мовляв, порушують
функціональне призначення
кіосків. При цьому агенство не
отримало жодних приписів чи
актів щодо невідповідності цих
торгових точок умовам договору. Загалом же, за даними «Союздруку», йдеться про дочасне
розірвання договорів аж за 50
їхніми об’єктами.
«Дії окремих посадових осіб
КМДА та її структурних підрозділів створюють прямий тиск
на свободу слова в Україні, —
йдеться в листі до мера Кличка. — Ми це розцінюємо, зокрема, як загрозу національній безпеці України, знищення свободи слова, тиск iз боку посадових
осіб iз метою знищення, заволодіння або взяття під контроль
конкретною політичною силою
або олігархічною групою місць
розміщення тимчасових споруд
«Агентства Союздрук».
«Було чимало спроб знищити «Союздрук» у той чи інший
спосіб. Але щоб ось так, просто
від міської влади йшла ініціатива ліквідації торговельних
об’єктів, де продають друковані видання, — це просто абсурд! Я не виключаю, що почався якийсь «переділ» впливів i
зміщення бізнес-інтересів щодо
земельних ділянок. Але ж iдеться про ЗМІ та право українців на
вільний доступ до інформації та
свободу слова! Які тут можуть
бути «переділи?» — наголошує
директор «Агентства Союздрук»
Ганна Кулаковська. Наразі трудовий колектив уже готовий оскаржувати незаконне рішення в
судовому порядку та готується
до акції протесту. ■

Прокурори їздять на коштовних авто бабусь і тещ та сідають
п’яні за кермо
Інф. «УМ»
Прокурори з усієї України їздять на автомобілях друзів, бабусь, тещ чи
дружин і мають незадекларовані службові авто.
Про це повідомляють
«Наші гроші з Денисом Бігусом», журналісти яких
упродовж двох місяців
слідкували за вихідними
прокурорів під час змагань
з міні-футболу серед працівників прокуратур різних областей України на
«Кубок генпрокурора».
Фінальна гра відбулась
8 липня на території спортивного комплексу Національної академії прокуратури України.
Прокурор ГПУ Сергій
Павчук приїхав на змагання на автомобілі MercedesBenz ML 320. Mercedes записаний на 66-річну Ангеліну Донченко з Яремча і
відсутній у декларації прокурора. З нерухомого майна Павчук задекларував
лише користування кімнатою на 16 кв. м, яка належить ГПУ.
Інший прокурор iз ГПУ,
Олександр Мітла, приїхав на футбол на Lexus GX
470. Авто задеклароване,
але належить не прокурору. За словами Мітли, позашляховик дав йому друг,
аби прокурор користувався
і доглядав за автівкою.
Заступник прокурора
Київської області Ярослав
Бендик приїхав вболівати
на автомобілі Volkswagen
Touareg, записаному на
його 72-річну тещу Марію
Лук’яненко.
Жінка зареєстрована як
ФОП, що займається роздрібною торгівлею з лотків і
на ринках, іншого бізнесу
родина не має. Але якимось
чином Лук’яненко змогла
купити ще й будинок під
Києвом на 360 кв.м, яким
також користується прокурор.
На Lexus 350 своєї дружини (судді Господарського суду Світлани Грабець)
приїхав інший заступник головного прокурора
Київської області — Ігор
Грабець.
Начальник відділу прокуратури міста Києва Василь Смітюх прибув на футбол на INFINITI M35, записному на брата прокурора, екс-нардепа від Партії
регіонів Григорія Смітюха.
Під час змагань журналісти зафіксували, як прокурор вживав пиво і після
цього сів за кермо.
Раніше «Наші гроші з
Денисом Бігусом» розповідали, як Смітюх спільно з
сім’єю отримав кілька земельних ділянок у Жулянах, арештованих у 2010
році СБУ у справі про незаконне виділення ділянок
сім’ям суддів, прокурорів
і міліціонерів.
Крім Жулян, прокурор також отримав землю
в Кончi-Заспі. Зокрема,

❙ Прокурори «перетирають».

❙ Бендик і машина, записана на тещу.

❙ Смітюх може спокійно керувати авто після вживання алкоголю.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
по ділянці в елітному місці має сам прокурор, його
брат — екс-депутат, їх дружини та інші родичі.
Головний прокурор Івано-Франківської обласної
прокуратури Олександр
Стратюк приїхав уболівати
за своїх підлеглих на автомобілі Lincoln Navigator.
Машину придбали на
початку 2018 року і записали на дружину прокурора. Жінці Стратюка цього
року, крім Lincoln, вдалося купити ще й трикімнатну квартиру в новобудові
Івано-Франківська і Тойоту, хоча за весь 2017 рік
вона заробила лише 3200
гривень.
Головного прокурора
Київської області Дмитра Чібісова журналісти зафіксували на службовому
автомобілі. Хоча сам Чібісов запевняв, що це авто
друга, який його підвіз на
футбол.
Перший заступник Юрія
Луценка Дмитро Сторожук
заявив, що прибув на службовому авто, мовляв, він у
цей день «чергує по прокуратурі», має «робочий
день».

Але журналісти зафіксували, як Сторожук сідав у машину, записану на
ТОВ «Товарна біржа «Автоком». Цю компанію господарський суд Київської
області ще у 2011 році визнав банкрутом. За даними
реєстру фізичних та юридичних осіб, діяльність
фірми припинена, у власності «Автокому» немає
ані автомобілів, ані нерухомості.
До 2011 року співвласниками «Автокому» був
«Промислово-інвестиційний холдинг «Богдан»,
який тоді входив в структуру автомобільної корпорації «Богдан» Петра Порошенка, Ігоря Кононенка та Олега Гладковського.
Згодом «Промислово-інвестиційний холдинг «Богдан» переписали на сина
Гладковського Ігоря.
Журналісти надіслали
запит у ГПУ щодо службових автомобілів, якими користується Дмитро Сторожук, але там відповідь не
надали, посилаючись на закон «Про оперативно-розшукову діяльність». ■
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■ ОФІЦІЙНО

■ ГРОШІ

Полудень жнив

Оплата за пай
— поштою

Ранні зернові зібрані з половини площ

Агрохолдингам вигідно
розплачуватись за оренду
землі через поштарів

Оксана СОВА
Станом на 16 липня
ранні зернові та зернобобові культури зібрані з 4,77
мільйона гектарів. Таким
чином, урожай з п’ятдесяти
відсотків площ під цими
культурами вже відтранспортовано на тік. Намолотили 14,72 мільйона тонн
зерна нового врожаю при
середній урожайності 30,9
центнера з гектара.
За даними прес-служби Мінагрополітики, на
початок нинішнього тижня з 3,34 мільйона гектарів
вже зібрано 10,83 мільйона
тонн озимої пшениці при
врожайності 32,4 центнера
з гектара. Почали комбайнувати і яру пшеницю. Її на
16 липня зібрали 18 тисяч
тонн при врожайності 25,7
центнера з гектара. Озимий
ячмінь зібрано з 97 відсотків площ — 2,79 мільйона
тонн при врожайності 34,9
центнера з гектара. Ярого
ячменю з чверті засіяних
ним площ зібрали 648,6 тисячі тонн при врожайності
18,8 центнера з гектара. Об-

Оксана СИДОРЕНКО

❙ Рухається до фіналу збирання озимого ячменю та гороху.
❙ Фото з сайта zaxid.net.
молочено 62 відсотки площ
під горохом. Його вже маємо 413,9 тисячі тонн при
цьогорічній середній врожайності 15,7 центнера з
гектара.
Почали також збирати жито ( його намолочено
17,2 тисячі тонн при вро-

жайності 24,2 центнера з
гектара) та овес (3,8 тисячі
тонн при врожайності 14,9
центнера з гектара). У всіх
областях триває збирання
озимого ріпаку, який обмолочено на площі 780,4 тисячі гектарів — це 80 відсотків від того, що належить

зібрати. При врожайності
25,1 центнера з гектара
його намолочено майже два
мільйони тонн.
Крім того, розпочато
збирання ярого ріпаку: намолочено 5,1 тисячі тонн
при середній врожайності
16,5 центнера з гектара. ■

■ ФАЛЬСИФІКАТ

Олена ЯРОШЕНКО
Вибіркова тестова перевірка виявила «іхтамнєтов» серед виробників вершкового масла нібито з благословенної Полтавщини. Працюють
фейкові маслозаводи, де виробляють
небезпечні підробки, підпільно, —
знайти їх за вказаною на етикетках
адресою перевіряючим не вдалося.
Звісно, продають вони своє масло за
низькими цінами — від 20 до 25 гривень. Хоч на пачці авторитетно пишуть: «виготовлено зі 100-відсоткового коров’ячого молока» та запевняють, що дотримано всіх держстандартів. Але якщо врахувати, що на
двохсотграмову пачку масла потрібно чотири літри молока, спритні бізнесмени явно мали працювати собі
на збиток. Адже найдешевше молоко від фермерів коштує вже 28 гривень за літр. Якщо ж до цієї суми додати відсоток за користування послугами магазину, витрати на виготовлення, траспорт та власну вигоду
«заводчиків», то навіть без податків
назбирується мінімально 40 гривень.
Після проведеного в лабораторії
тестування виявилося, що продукція

Як нахімічити масло
Кому «змащують» підпільні заводи, щоб
підробляти вершкове масло?
є жахливою підробкою. І йдеться не
просто про порушення стандартів: у
невідомо де синтезованій жовтій масі
не було й краплі молока, лише всуціль трансжири. А смак, вигляд і запах масла створювали хімічні барвники, емульгатори, консерванти та ароматизатори.
Щоб попередити про масові підробки покупців, експерти продемонстрували результати перевірки на українських телеканалах. Цікаво, що у
Шишаках, де нібито продукують цей
фальсифікат, вказаний на етикетках
завод не працює ще від 2016 року.
На території все опломбовано, просто неба іржавіють ванни для сиру та
ємності для вершків. Колись шишацький завод справді був потужним

підприємством, де виготовляли якісні сири, масло, згущене молоко. Фейкове підприємство, вказане на пачці,
нібито має чотири філії по області.
Воно в різний час називалось «Гадячсир», потім «Техмолпром», а зараз —
«Полтавамолпрод». Назви змінюють,
а упаковку оформляють так, нібито
масло виготовлене у Шишаках. Очевидно, ставку зробили на усталений
міф про смачні і якісні харчові продукти з полтавського регіону, компрометуючи тим самим добросовісних
місцевих виробників. Хоч насправді
фальсифікат можуть виготовляти де
завгодно.
Пошуком масляних партизанів
тим часом займаються спеціальні
служби. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Читайте, що їсте
Законопроект «Про інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів» схвалено Верховною Радою України у першому читанні. Ним
передбачається забезпечити захист
здоров’я та інтересів споживачів
шляхом надання всієї необхідної інформації про харчову продукцію, а
також запровадження відповідальності операторів ринку харчових
продуктів за введення споживачів в
оману. Зокрема, законопроект встановлює категорії обов’язкової інформації про харчові продукти та
загальні вимоги до інформації про
харчові продукти для того, аби дати
споживачам можливість визначати
та належним чином використовувати харчові продукти та робити вибір, який відповідав би їх індивідуальним харчовим потребам. Також

уніфіковано правила надання інформації стосовно харчових продуктів — точної, достовірної та зрозумілої для споживача.

Більша сім’я — менше
податків
Сімейні фермерські господарства отримали пільговий порядок
сплати єдиного соціального внеску. Відповідні зміни до Податкового кодексу України прийняв парламент. «Відтепер українські фермери
та їхні сім’ї, які проживають в селах,
стають повноцінними підприємцями та отримують низку переваг.
Офіційний підприємницький статус
за пільговим оподаткуванням дозволяє їм виходити на нові організовані ринки та збільшувати свої прибутки. Крім того, сімейні фермерські
господарства зможуть долучити-

ся до державних програм підтримки та розвивати свій бізнес», — зазначає заступник міністра аграрної
політики та продовольства України
Віктор Шеремета. Прийняті законом зміни встановлюють пільговий
порядок сплати єдиного соціального внеску для всіх членів сімейного
фермерського господарства. Також
узаконено сплату податку на доходи
фізичних осіб з орендної плати за
земельні ділянки (паї) до місцевих
бюджетів за місцезнаходженням
таких земельних ділянок. Законом
України № 6490-д «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» забезпечується можливість для мешканців
села легалізувати свою діяльність у

формі підприємницької діяльності
для фізичних осіб — підприємців,
які організували фермерське господарство, в тому числі сімейне, та
надається їм можливість бути платниками єдиного податку четвертої
групи.

Землю — громадам
У власність 251 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) передано 387 тисяч гектарів земель. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час урядового засідання минулого тижня. Нагадаємо, в Україні загалом уже створено 665 об’єднаних територіальних
громад, яким може бути передано,
за попередньою оцінкою, близько
759 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення з державної власності. ■

Директор департаменту фінансового бізнесу ПАТ «Укрпошта» Артур Муравицький
обіцяє найближчим часом спростити селянам доступ до сучасних систем грошових платежів. За словами Муравицького, протягом
останніх трьох років у сільській місцевості закрилося близько тисячі банківських відділень
і на сьогодні 47 вісотків населення України не
має доступу до фінансових та банківських послуг.
Минулого четверга банківський комітет
парламенту схвалив законопроект №6601,
згідно з яким Укрпошту хочуть зробити окремим гравцем фінансового ринку України. Відділення держкомпанії зможуть зберігати гроші населення, а підприємці — проводити платежі через рахунки поштових установ.
Поштові відділення й так приймають комунальні платежі та передають пенсії для
п’яти мільйонів осіб. Минулоріч через рахунки Укрпошти вже пройшло два мільярди гривень платежів за оренду ріллі. А ухвалення
законопроекту просто наблизить державного
поштового оператора до стандартів Євросоюзу,
де національні пошти є традиційними гравцями ринку фінансових послуг своїх країн.
Укрпошта для початку намагається спростити селянам доступ до фінансових послуг через проект пересувних відділень, який зараз
реалізовують у Чернігівській області. Якщо
згаданий законопроект ухвалять на осінній
сесії парламенту, проект із відкриття поштових рахунків клієнтам Укрпошта почне вже в
2019 році.
Уже сьогодні Укрпошта, окрім комунальних платежів, здійснює грошові перекази (як
внутрішньоукраїнські, так і міжнародні). Через відділення зв’язку селяни можуть подати
заявку на отримання кредиту в банках, які
співпрацюють з Укрпоштою, або отримати
страховку на автомобіль чи інше майно. Після
остаточної ухвали законопроекту №6601 тут
зможуть відкривати рахунки не тільки для фізичних осіб, а й для мікропідприємців із річним оборотом до 60 мільйонів гривень. Можна буде налогодити інтернет-торгівлю та спростити життя фермерам, які працюють у віддалених селах, далеко від банків.
Практика платежів за оренду ріллі через Укрпошту почалась кілька років тому за
ініціативою агрохолдингів, які переходили на
виплату орендної плати готівкою, а не натурою. Для них були важливими якість та прозорість фінансової звітності, а також оптимізація витрат, пов’язаних із перерахуванням
орендної плати. Агрокомпанії прагнуть розвивати таку співпрацю, бо розуміють, що таку
роботу в змозі організувати і якісно провести спеціалізовані структури. Якщо у вас сотні або й тисячі пайовиків, з якими необхідно
вчасно розраховуватися, постійно оновлюючи актуальний список та базу адрес, оплачувати відрядження спеціалістам, що мають здійснювати виплати, забезпечити достатній обсяг готівки, організувати її перевезення та доставку, то простіше доручити це все фаховій
організації. Це схоже на зарплатний проект
у банку: компанії надають дані для виплат та
перераховують кошти включно з комісією за
надану послугу. Укрпошта через власну систему «Поштовий переказ» спрямовує кошти
в усі зазначені регіони та на відповідні поштові відділення. Пайовик гроші отримує або
готівкою від листоноші, або у поштовому відділенні. В майбутньому планують додати сервіси для перерахування грошей пайовикам на
платіжні картки, випущені Укрпоштою.
Поштові оператори у всіх країнах виконують аналогічні функції, оскільки їх відділення доповнюють відсутню банківську інфраструктуру. Укрпошта зараз працює над втіленням світових стандартів. Вже отримали від
НБУ ліцензію на переказ коштів та почнуть
розміщувати платіжні термінали у відділеннях зв’язку. ■
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■ ПРОВАЛ

■ ОЦІНКИ

«Не бачу причин
не вірити Путіну»

Ляшко: Ключ до
успіху — сильна
економіка

Америка обурена поведінкою Трампа
під час зустрічі з російським президентом

Зустріч Трампа з Путіним довела:
українцям не варто чекати на
допомогу вiд західних партнерів

Ігор ВІТОВИЧ

Не такого вже й далекого 2004 року американська панк-група
Green Day («Зелений день») видала свій легендарний концептуальний альбом American Idiot («Американський ідіот»), який був
визнаний кращим альбомом року в США, очолив списки популярності в десятках країн світу та розійшовся загальним накладом в
15 млн. примірників. Альбом був сприйнятий як алегорія проти
політики тодішнього президента Джорджа Буша-молодшого та
його уряду. І невипадково пригадався тепер, коли біля керма США
новий президент Дональд Трамп. Він поводиться з партнерами по
НАТО, як сержант американської армії з новобранцями. Або ж з
простодушною відвертістю заявляє прем’єру Великобританії, що
очільник британського МЗС Борис Джонсон, який подав у відставку, був би кращим від неї главою уряду. Але все це було лише
прелюдією до того шоку, який пережила американська та світова
політична сцена після зустрічi Трампа з Путіним у Гельсінкі.

Трамп грав російським м’ячем
у складі збірної Росії
Дві найвпливовіші американські партії — Республіканська та Демократична — різко розкритикували Дональда Трампа за
його висловлювання щодо втручання Москви у президентські
вибори, а також за те, що він не
звинуватив Путіна у незаконній
анексії Криму. «Президент Путін
сказав, що Росія цього не робила.
Я не бачу причин не вірити йому»,
— сказав Трамп.
Один із провідних республіканців у Палаті представників
Пол Райан сказав: «Немає жодних сумнівів, що Росія втручалася в наші вибори і продовжує спроби похитнути демократію тут і по
всьому світу... США мусять зосередитися на притягненні Росії до
відповідальності та припинити її
ганебні напади на демократію».
Впливовий республіканський
сенатор Джон Маккейн, голова
Комітету збройних сил, опублікував заяву, в якій назвав прес-конференцію Трампа з господарем
Кремля «одним із найганебніших
виступів американського президента», а саміт у Гельсінкі «трагічною помилкою». «Наш президент не захищав те, що робить
нас тими, ким ми є — республікою вільних людей», — наголосив
Маккейн. Жоден попередній президент так не принижувався перед тираном, вважає сенатор. На
думку Маккейна, Трамп довів, що
він «не лише не спроможний, а й
не хоче протистояти Путіну. Він і
Путін, здавалося, говорили за тим
самим сценарієм, коли президент
зробив свідомий вибір захищати тирана проти чесних запитань
вільної преси і надати Путіну безумовну платформу для поширення пропаганди і брехні для світу»,
— йдеться в заяві сенатора. Маккейн додав, що Трамп, «схоже, вирішив реалізувати свої ілюзії щодо
теплих відносин з режимом Путіна, незважаючи на справжню природу його правління, нехтування
суверенітетом своїх сусідів, співучасть у вбивстві сирійського народу, порушення міжнародних договорів та напад на демократичні інститути в усьому світі».
Водночас лідери Демократичної партії у Конгресі висловили
обурення, що президент Трамп
публічно поставив під сумнів дані
американської розвідки про втручання Росії в американські вибори, а натомість висловив довіру
словам Путіна, що такого втручан-

ня не було. Він також не розкритикував агресивних дій Москви на
міжнародній арені чи в Україні —
на прес-конференції взагалі жодного разу не вимовив слово «Україна».

«Зелене» свiтло для Путiна
Лідер демократів у Сенаті Чак
Шумер написав у «Твіттері»: «За
всю історію нашої країни американці ще ніколи не бачили президента Сполучених Штатів, який
підтримує американського супротивника так, як Дональд Трамп
підтримав президента Путіна». І
така підтримка, на його думку, «є
безглуздою, небезпечною та проявом слабкості».
Республіканець Ліндсі Ґрем,
член сенатського Комітету збройних сил, також додав, що Трамп
надіслав у Гельсінкі сигнал про
«слабкість США». Джеймс Клеппер, який обіймав посаду директора національної розвідки в адміністрації Барака Обами, додав:
«Президент Сполучених Штатів
по суті капітулював і, судячи з
усього, злякався Володимира
Путіна. Це було вражаюче і дуже
неприємно».
Під час спільної прес-конференції з Путіним Дональд Трамп,
зокрема, сказав, що не бачить
жодних підстав, аби вірити, що
Росія втручалася у вибори президента в 2016 році на його користь, попри висновки, представлені йому американською розвідкою. Він додав, що Путін «дуже
сильно» відкинув ці звинувачення і він довіряє саме йому. Америка вражена цією заявою. Голова комітету закордонних справ у
Сенаті республіканець Боб Коркер
сказав в інтерв’ю Сі-Ен-Ен: «Я був
дуже розчарований та засмучений
тим, що, маючи нагоду захистити
наші розвідувальні агентства, які
працюють на нього, він зрівняв їх

із тим, що сказав Путін», — додав
Коркер. А сенатор-демократ, член
комітету з розвідки Марк Ворнер
заявив: «Це справжня ганьба, що
президент став на бік Путіна, а не
власної розвідки, і поклав на США
вину за російську атаку на нашу
демократію». У свою чергу, високопоставлений демократ Комітету розвідки Палати представників
Адам Шифф написав у «Твіттері»:
«Путін сприйняв це як зелене світло, що дозволить йому втручатися
в 2018 році (у вибори). Боягузливо
та ганебно».
...Невдовзі Трампу доведеться звітувати про перебіг зустрічі з
Путіним та досягнуті домовленості на закритому засіданні Конгресу. І там, після гарячого братання
з Путіним, на Трампа очікує льодовий душ. Як добре все-таки вибудувана політична система США, що за
зовнішню політику відповідає таки
не президент, а Конгрес. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У літаку, яким російська делегація поверталася до Москви з Гельсінкі, лунала
канонада від корків з-під шампанського.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров на запитання про враження від саміту відповів:
«Пречудово. Краще й бути не могло».
Відомий російський телеведучий, націонал-фашист Володимир Соловйов вирішував у телестудії відразу після саміту з іншим націонал-фашистом Володимиром Жириновським, кому б з них двох
збігати по шампанське, щоб випити «за
побєду». Соловйов хитро підморгував у
телекамери та інтригував заявами, що під
час понад двогодинної зустріч між Путіним та Трампом були досягнуті «такі домовленості», що світ здригнеться. Жириновський зазначив, що зустріч відбувалася все ж не зовсім віч-на-віч, а за участі
двох перекладачів, тому запропонував
задля збереження таємниць відразу ж
розстріляти їх. На що Соловйов «гуманно» зазначив, що «краще повісити».

■ ДУМКА З ПРИВОДУ
Голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не приховує свого розчарування президентом США Дональдом Трампом під час спільної прес-конференції з Володимиром Путіним. Він записав і
виклав на своїй сторінці в «Твіттері» відеозвернення, в якому назвав Трампа «розвареною макарониною». «Президенте Трамп, я дивився вашу прес-конференцію з президентом
Путіним. Це виглядало ганебно. Ви стояли там, як маленька
розварена макаронина, як маленький фанат (Путіна). Я все
думав, коли ж ви попросите в нього автограф або селфі. Ви
ж президент США! Що з вами відбувається?» — запитав
Шварценеггер. Він додав, що Трамп «зрадив американську
розвідку, систему правосуддя і всю країну».

❙ Олег Ляшко пропонує розвивати власну економіку
❙ й ставати важливим гравцем на міжнародній арені,
❙ а не чекати на допомогу ззовні.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Дружнє спілкування Дональда Трампа з Володимиром
Путіним, який веде війну в Україні, є неприпустимим, вважає Олег Ляшко. Так політик прокоментував риторику президента США під час зустрічі з лідером країни-агресора.
«Трамп у Гельсінкі дуже розчарував! Виправдання російської агресії, ігнорування теми Криму, політв’язнів, дифiрамби тирану — все це дуже недостойно статусу американського президента», — зазначив лідер Радикальної партії.
Народний депутат наголосив на тому, що українцям не
варто сподіватися на підтримку західних партнерів. «Результати зустрічі Трампа—Путіна вкотре доводять очевидну істину, яку я постійно доношу: нам, українцям, немає на
кого покладатися, крім на самих себе. Наша велика нація і
наша країна не повинна бути заручницею змов великих держав, як у XX столітті, які без нас розмінюють і вирішують
нашу долю», — зазначив Ляшко.
Лідер РПЛ пропонує розвивати власну економіку і ставати важливим гравцем на міжнародній арені, а не чекати
на допомогу ззовні. «Нам треба бути неймовірно сильними,
щоб протистояти змовам і вижити! Ключ до нашого успіху і
перемоги — сильна національна економіка та достойний рівень життя людей. За це й борюся!» — підкреслив політик.
Нагадаємо, раніше Олег Ляшко обурився, що європейська та українська влада замовчують факти незаконного вивезення мільйонів тонн українського лісу до країн ЄС. Та закликав силові та антикорупційні органи слідкувати за дотриманням мораторію на вивіз необробленої деревини. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Винник у Генштабі
Канади

Шерше ля фам у справі
«Новачка»

Заступником начальника Штабу оборони Канади призначено етнічного українця, генерал-лейтенанта Пола (Павла) Винника. Про це
повідомили у Міністерстві оборони
Канади, передає «Укрінформ». За
освітою Пол Винник — військовий інженер, служить у ЗС Канади
із 1981 року. До підвищення генерал Винник упродовж двох років командував Сухопутними військами
Канади, а до того очолював воєнну розвідку країни. В останні роки
він кілька разів відвідував Україну,
побував, зокрема, в селі Поздимир
на Львівщині, звідки походять його
предки.
Призначення Винника заступником начальника Штабу оборони
є найвищим досягненням українських канадців у збройних силах Канади. Він також є єдиним українцем, що командував там сухопутними військами. Водночас щонайменше три члени української громади
отримували найвище генеральське
звання у канадських ВПС.

Загибель Дон Стерджесс і отруєння її партнера Чарлі Роулі речовиною «Новачок» вiдіграли істотну
роль у розслідуванні спроби вбивства
Скрипалів, яке триває вже чотири місяці, повідомляє газета Daily Mirror.
Контртерористичний відділ британської поліції вважає, що в групі росіян,
відповідальних за застосування нервово-паралітичної речовини, була
жінка-професіонал. Згідно з джерелами, речовина, пов’язана зі справою
Скрипалів, перебувала у флаконі від
парфумів (цю ємність знайшли). Це
також підтверджує теорію про те, що
в справі була замішана жінка, оскільки флакон у її руках не викликав би підозри і жінка викликала б менше підозр у Скрипалів. Крім того, за даними Daily Telegraph, Росія спробувала
зламати комп’ютери Скотленд-Ярду
близько двох тижнів тому — приблизно в той же час, коли отруїлися
Стерджесс і Роулі. «Росіянам дуже
хочеться з’ясувати, як просувається розслідування», — повідомило
джерело видання.
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■ ВИЩА ШКОЛА

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Коли інженер —
окремий освітній ступінь

Як отримати
допомогу
по безробіттю?

Досвід Франції: критерієм успішності вишу є затребуваність
його випускників бізнесом

Відповідає міністр юстиції
України Павло Петренко

Вадим ТКАЧУК
Пане міністре, вже кілька місяців не можу знайти роботу. Чи маю я право на допомогу по безробіттю?
Іван Степанюк

Україну і Францію ще
від княжих часів Київської Русі і доби Козаччини
пов’язують тісні стосунки.
У фокусі нинішніх контактів двох держав сьогодні
— і вища освіта: провідні
французькі виші все тісніше контактують з національними університетами
України. І в цьому плані
дуже цікавим є їхній досвід, зокрема Вищої школи
сільського господарства в
місті Лілль, де розроблено
стратегію інтернаціоналізації освітнього та наукового напрямів діяльності.
Результати вражають!

Кому надається допомога по безробіттю?
Громадянам у разі втрати заробітної плати (грошового забезпечення) або інших доходів внаслідок
втрати роботи через незалежні від них обставини.
На допомогу по безробіттю може претендувати застрахована (офіційно працевлаштована) особа.
Реєстрація безробітних проводиться центром
зайнятості за особистою заявою особи і призначається з восьмого дня після реєстрації.
Перелік документів, потрібних для реєстрації,
можна переглянути на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Як визначається розмір допомоги по
безробіттю?

Як залучити більше
іноземців
Хто бував у Франції,
підтвердить: французи
славляться тим, що зрідка послуговуються у спілкуванні іноземною мовою.
На вулиці, коли запитаєш
напрямок руху англійською, то відповідь отримаєш французькою. Відповідно ще кілька років
тому підготовка іноземних студентів у цій країні
здійснювалася лише французькою мовою, як і у нас
зараз українською (за рідкісним винятком).
«Форми старого міста
змінюються швидше, ніж
форми серця смертного»,
— писав Шарль Бодлер. Це
цілком можна екстраполювати і на нинішню вищу освіту Франції, яка змінюється і дедалі більше освітніх
програм пропонує англійською мовою. А в Україні
планується запровадити іспит на знання української
мови для тих студентів, які
закінчать перший рік навчання в українському університеті. Для чого ж французькі університети пішли
на такий крок? Відповідь
однозначна: щоб залучити
на навчання якомога більшу кількість іноземців, бо
ж англійська є загальновизнаною мовою освіти і
науки.
Національний університет біоресурсів і природокористування України співпрацює з Вищою
школою сільського господарства в Ліллі майже десятиліття. Розпочиналося
все у межах наукових проектів, які фінансує НАТО, і
стосувалися вони біотехнологій та екології. А з часом
переросла в межах проекту Ерасмус+ (мобільність
студентів та викладачів) у
тісні зв’язки, про що свідчить незаперечний факт:
цього року з 10 місць мобільностей для вишів України шість отримали студенти НУБіП, тобто інші
виші мають всього по одному місцю.

❙ Більшість студентів інженерної школи працевлаштовуються ще під час навчання.
Частину грошей на
підготовку студентів
університет шукає сам
Нещодавно
делегація українського університету побувала в Вищій
школі сільського господарства, аби ближче познайомитися з досвідом
впровадження та розвитку нових магістерських
програм. Наші партнери — відносно невеликий
навчальний заклад з бюджетом 13 мільйонів євро,
що здійснює підготовку
бакалаврів, магістрів та
інженерів (окремий освітній ступінь у системі вищої освіти Франції). Вона
входить до мережі навчальних закладів з 13 одиниць, які вважаються інженерними (представники та випускники таких
інженерних шкіл мають
неабияку популярність
на ринку праці). Відмінності у підготовці інженерів та магістрів науки
можна представити так:
професійний досвід, здобутий у результаті великого обсягу практичної підготовки, професіоналізм
vs науково орієнтованих
програм, вміння vs знання, особистий розвиток та
акцент на мультикультурність.
У Вищій школі сільського господарства міста Лілль навчаються 1200
студентів, з яких 15% —
іноземні громадяни, кількість викладачів на постійній основі — 130, але,
відповідно до стратегії інтернаціоналізації, ще 30
— залучаються як іноземні (запрошені) лектори.
Окремо варто відзначити систему фінансування вищої освіти у Франції, яка вирізняється сти-

мулюючою
функцією.
Вартість підготовки одного студента — 10 тисяч євро на рік, уряд же
фінансує університети з
розрахунку 6 тисяч на особу. Для того, щоб покрити
різницю у вартості підготовки, університет мусить
шукати шляхи залучення
решти необхідних коштів
(а це, на хвилинку, близько 4 тисяч євро) через наукові проекти та співпрацю з роботодавцями, аби
залишатися конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг. Зокрема,
основна сума надходжень
від освітніх і наукових
проектів здійснюється
через участь університету та його науково-педагогічних працівників у
проектах ERASMUS +
та HORIZON 2020 тощо.
Кошти від роботодавців
надходять як компенсація
частки вартості навчання студента (який згодом
відпрацьовуватиме її на
підприємстві) або як вартість продукту, що створюється групою студентів в коворкінгових центрах. Компанії замовляють
для себе розробку певних
продуктів — товарів чи послуг — у закладів освіти,
що формують такі групи
та працюють під наглядом керівника (викладача) на базі коворкінгових
центрів.

Акцент на
мультикультурність
Цікавим напрямом
розвитку вишів не лише
Франції, а й усієї Європи є заснування центрів коворкінгу і дизайну. Коворкінговий простір ADICODE у Ліллі дає
можливість розмістити 50

груп по 6-7 студентів одночасно. Участь у подібній групі стимулюється
тим, що за результатами
такої участі студент практично гарантовано отримує робоче місце в компанії, для якої розроблявся той чи інший продукт. До речі, коворкінги
набувають популярності і
в Україні.
Ще одним обов’язковим елементом є орієнтованість на практичну підготовку. Бакалаври після
другого та магістри після
першого року навчання
мають пройти практичну підготовку на підприємствах, розташованих за
кордоном або ж не менше,
ніж за 200-250 км від закладу вищої освіти. Так,
окрім здобутих практичних навичок, реалізується акцент на мультикультурність.
Результатом такої схеми фінансування вищої
освіти у Франції та стратегії інтернаціоналізації
є той факт, що понад 90 %
випускників інженерної
школи отримують роботу за спеціальністю протягом трьох місяців з моменту завершення навчання, а більшість із них
— ще під час навчання.
Думаю, це дуже правильно, коли критерієм успішності вишу є затребуваність його випускників
бізнесом. І у НУБіП України теж започатковано таку практику, адже
сьогодні на всіх його факультетах і ННІ працюють ради роботодавців,
котрі активно впливають
на зміст підготовки молодих людей, які вже завтра
прийдуть до них на роботу. ■

Розмір допомоги по безробіттю визначається у
відсотках до середньої заробітної плати (доходу) і
залежно від страхового стажу:
— до 2 років — 50 відсотків;
— від 2 до 6 років — 55 відсотків;
— від 6 до 10 років — 60 відсотків;
— понад 10 років — 70 відсотків.
— мінімальний розмір допомоги по безробіттю
становить 1440 грн.
Залежно від тривалості безробіття, визначена
допомога по безробіттю становить:
— перші 90 календарних днів — 100 відсотків;
— протягом наступних 90 календарних днів —
80 відсотків;
— у подальшому — 70 відсотків.
Люди, які мають страховий стаж, менший за
шість місяців, або були звільнені з попереднього
місця роботи за некомпетентність, мають право на
допомогу в розмірі 544 грн.
Допомога по безробіттю не може перевищувати
чотирикратного розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб (у 1 липня — 1841 гривня).

Який строк надання допомоги по безробіттю?
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних
днів протягом двох років. А для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладах чи звільнилася зі строкової військової служби,
— 180 календарних днів. Для осіб передпенсійного
віку (за 2 роки до настання права на пенсію) — не
може перевищувати 720 календарних днів.

Чи можуть відмовити у допомозі по безробіттю?
Чи можна оскаржити відмову?
Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості необхідних документів;
2) встановлення факту зайнятості особи;
3) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
4) неповернення особою коштів, отриманих
за період попередньої реєстрації, що припинена
на підставі, зокрема: встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на
підставі яких прийнято рішення про надання їй
статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття
та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації; встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг); припинення професійного навчання
за направленням центру зайнятості без поважних
причин.
У разі прийняття центром зайнятості рішення
про відмову у наданні статусу безробітного особа
може оскаржити та повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше, ніж через сім
календарних днів.
Якщо у вас залишились питання, звертайтесь
до Єдиного контакт-центру системи безоплатної
правової допомоги: 0-800-213-103. ■

8

РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 ЛИПНЯ 2018

■ РЕФОРМИ

Чому в Пирятині жити добре
Зміни в Україні відбуваються саме в ОТГ
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Пирятинська об’єднана територіальна
громада створена в першій хвилі децентралізації серед перших 12 в Полтавській
області. У рамках проекту «ПУЛЬС» за
підтримки USAID регіональне відділення
Асоціації міст України організувало престур до цієї ОТГ, аби його учасники могли
скласти неупереджене уявлення про те,
що змінилося тут за період від початку
об’єднання.

Зараз важко, але цікаво
— Так, як живемо, ми не повинні
жити. Маємо понад 10-річну співпрацю
з партнерами з Польщі, Угорщини, тож
свого роду орієтиром для нас було те, як
там проводять реформи, особливо після
того, як ці країни стали членами Євросоюзу. Вдячні за неформальний підхід
Полтавській облдержадміністрації та обласній раді, які підтвердили статус ОТГ
Пирятинської громади, хоч наші наміри
з об’єднання не збігалися з так званим
перспективним планом. Як управлінець
я розумів, що ніхто краще й ефективніше не зможе управляти територією, ніж
орган влади, обраний людьми й підзвітний їм, а не вертикалі з Полтави чи Києва. Та, мабуть, нікому так не «поталанило», як нам, бо ми мали районну владу,
яка взагалі не сприймала реформ і мала
одну-єдину стратегію: почекати й подивитися, що з цього вийде. Така українська ментальність: ніхто не хоче змін. Я ж
вважаю: нам пощастило, що живемо в
епоху реформ. Бо зміни в Україні відбуваються саме тут, в ОТГ. Я був керівником двох районів: Чорнухинського й Пирятинського, головою райради і от уже
другий термін — міським головою, проте ніколи раніше не працювалося так
важко й цікаво, як зараз, — зізнається голова Пирятинської міської ради,
якій, окрім райцентру, підпорядковані
дев’ять сіл, Олексій Рябоконь.
Найперше, з чого розпочали в новоствореній ОТГ, — це перебрали на себе
повноваження в галузі освіти. Розуміли: аби регіон розвивався динамічно, був
сучасним і сприймав новації, аби було
кому підхопити реформи й проводити
їх іще успішніше, потрібно найперше
сформувати потенціал, подбати про підростаюче покоління. На території, якою
опікується ОТГ, створено єдиний освітній простір,три опорні навчальні заклади. На конкурсних засадах обрані директори шкіл.
— Дещо складніше з питаннями соціального захисту. Нам досі відмовляються передати об’єкти первинної медицини — перемовини з райрадою та
місцевими депутатами поки що безуспішні. Є люди, не зацікавлені в тому,
щоб реформа децентралізації відбулася, котрі живуть за принципом: чим гірше — тим краще, бо тоді на цьому можна заробити якісь дивіденди. На жаль,
політика втручається в усі наші справи.
Існує й серйозний вплив аграрних бізнес-структур. Хоч там, де бізнес працює
прозоро, проблем не виникає. Структури ж, у яких є прихована земля, нелегалізована робоча сила, непрозорий
розрахунок за паї, знаходять порозуміння із сільським головою й депутатами —
і всіх усе влаштовує, — розповідає про
труднощі об’єднання на місцевому рівні
голова Пирятинської ОТГ. — Реформа
ж децентралізації все розставляє на свої
місця. Тому багато впливових людей, за
якими стоять сильні фінансові структури, цьому протидіють. За нашими
підрахунками, за два роки через те, що
стримувалося об’єднання громад, територія Пирятинського району недоотримала державних субвенцій на розвиток
інфраструктури в розмірі близько 36
мільйонів гривень — для нас це великі

❙ Голова Пирятинської ОТГ Олексій Рябоконь:
❙ «У нас така ментальність — ніхто
❙ не хоче змін».
кошти. Серед проблем — і контроль над
землею. Уже виявлено, що не всі землі
інвентаризовані. На жаль, наша міська громада змогла приєднати лише одну
сільську. При цьому село Харківці, що
досі не визначилося зі своїм майбутнім, перекриває нам вихід на три територіальні громади Пирятинського району й одну, а то й три — Чорнухинського,
які висловлюють готовність приєднатися. Уявляєте, які складні суспільні процеси відбуваються на місцях!
Ми поцікавилися, як змінився бюджет громади після об’єднання. Олексій Рябоконь зауважив, що на питанні надходжень до бюджету часто спекулюють: мовляв, в ОТГ грошей — хоч
греблю гати. Насправді ж поряд із додатковими податковими надходженнями існує серйозне навантаження з
утримання галузей, переданих під відповідальність об’єднаної громади. От,
скажімо, після передачі освітянської
галузі одразу ж суттєво зменшили її фінансування.
— Минулоріч бюджет розвитку ОТГ
сягнув 15-18 мільйонів гривень, цього
року — близько 20 мільйонів, — конкретизував Олексій Петрович. — Та думаю, що не цифри характеризують ці
позитивні тенденції, а можливість громади формувати бюджет. Хоч говорити про те, що з такими сумами коштів
можна здійснити прорив, не доводиться. А все ж потрібно розвивати. Бо, зважаючи на той стан, у якому опинилися
наші школи, важко говорити про впровадження якихось сучасних підходів у
сфері освіти.Тож завдання громади —
шукати внутрішні резерви. Шкода, що
повноваження податкової інспекції зараз звужені: адміністрування багатьох
податків нею не здійснюється. І територіальним громадам ці повноваження
не передані, що дає можливість ухилятися від сплати податків на місцевому
рівні.

Дитячі майданчики створювали на
принципах активізації громади
І все ж бюджет реально змінився.
Скажімо, іще три роки тому про такий серйозний проект, як відновлення плавального басейну в Пирятинському ліцеї, який до цього не працював понад 20 років, годі було й мріяти.
Нині ж мрія стала реальністю: басейн,
на реконструкцію якого витрачено загалом 2 мільйони 265 тисяч гривень із
місцевого бюджету й Державного фонду регіонального розвитку, використовується до 18-ї години. У ньому під час
уроків фізвиховання, згідно з графіком, займаються плаванням учні 5—7х класів усіх шкіл об’єднаної громади.
Є ідея залучити й четвертокласників, бо
шкільна програма вимагає, аби й вони
вміли плавати. У чому іще великий позитив децентралізації? Запущено про-

❙ Іще три роки тому про такий серйозний проект, як відновлення плавального басейну,
❙ ніхто навіть не мріяв.

❙ Директор КП «Каштан» Віталій Скочко демонструє нові контейнери для сміття.
грами з придбання шкільних парт, навчального обладнання, облаштування
комп’ютерних кабінетів, утеплення закладів освіти тощо.
Унікальний приклад: вимушений
переселенець із міста Щастя Луганської області — майстер спорту, неодноразовий чемпіон світу з греко-римської
та вільної боротьби Петро Антончук —
у спортзалі того ж таки ліцею навчає
всіх охочих молодих пирятинців такого
виду єдиноборств, як сумо. Наразі спортивну секцію, яку він веде, відвідують
понад 120 осіб, серед них, до речі, чимало дівчат. Покинути насиджене місце чоловіка змусила війна. Він пригадує, що, коли Щастя бомбили, доводилося увесь час сидіти в підвалі. Урештірешт ткнув пальцем на карту — отак і
вибрав Пирятин. Приїхав на оглядини
— місто сподобалося, тож придбав тут
квартиру. І за порівняно короткий час
на новому місці тренер уже встиг не одного призера Європи 1916-го та 1917
років виростити.
— Поки територіальна громада підкидає нам кошти, результати будуть,
— запевняє Петро Володимирович. —
Адже поїздки на змагання — недешеве
задоволення. А ми замахнулися навіть
на чемпіонат світу.
Захоплюючись реформами, маємо
радіти не лише тому, що змінюється на
краще інфраструктура, поліпшуються
умови життя людей, — в ідеалі має змі-

нитися їхня свідомість, ментальність,
вважає міський голова. Так, на принципах активізації громади в Пирятинській ОТГ створювали дитячі майданчики. Розпочали з того, що виграли в оголошеному Полтавською обласною радою конкурсі й облаштували чудовий
дитячий майданчик у сквері «Фантазія» в центрі міста й облагородили територію, витративши загалом 305 тисяч
гривень (37,5 тисячі гривень з обласного бюджету, 124,6 тисячі — з бюджету
місцевої громади, плюс 142,9 тисячі,
згідно з угодою про соціально-економічне партнерство, виділив Пирятинський
сирзавод).
— Коли реалізували цей проект, то
взялися облаштовувати дитячими ігровими майданчиками й інші місця. Але умова
була такою: ми купуємо обладнання, активісти ж, котрі мають бажання окультурити територію, де вони проживають, повинні встановити його за власний кошт.
Так, у 2015 році було обладнано вісім, у
2016-му — три, а в 2017-му — 11 місць
у Пирятині й п’яти селах, що входять до
складу ОТГ. Усього 748 тисяч гривень витратили, — поінформував заступник міського голови Ігор Шикеринець.
А потім, згідно з програмою забезпечення умов для занять спортом, облаштували шість спортивних майданчиків, де встановили антивандальні тренажери — таке обладнання обійшлося в
суму 800 тисяч гривень.
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■ АЛЬТЕРНАТИВА

Буде й плов
українською стравою
У нинішньому сезоні аграрії Херсонщини роблять ставку
на вирощування горіхів, шафрану та рису
Ірина КИРПА

❙ Вимушений переселенець із міста Щастя Луганської області, неодноразовий
❙ чемпіон світу з греко-римської та вільної боротьби Петро Антончук
❙ тепер виховує чемпіонів у Пирятині.
— Тепер щоранку їду на роботу
й спостерігаю, як багато людей тут
займається. Коли я був юнаком, про
ось такий спортивний майданчик у
дворі міг тільки мріяти, — поділився Ігор Шикеринець.
Олександрівська сільська рада
якраз і стала єдиною, яка приєдналася до Пирятинської міської. Тепер це
старостат, на території якого у трьох
селах проживають 600 осіб. А за старосту тут 33-річний колишній будівельник Іван Тарасовський.
— Як i чому вирішили
об’єднатися? — перепитує він. — Бо
в цьому є перспектива. І за останні
два з половиною року в Олександрівці відбулися разючі зміни. От відремонтували дорогу на вулиці Степовій, а також водогін — близько кілометра мереж, найбільш проблемні ділянки замінили, забезпечили
стовідсоткове вуличне освітлення.
Впроваджено і збирання сміття —
як бачите, на спеціальних майданчиках встановлено баки для непотребу.
У нас працює адміністратор ЦНАПу
Пирятинської міської ради, тож у односельців не виникає потреби їздити
по довідку до міста.

За два роки в ОТГ придбали три
житлові будинки для медпрацівників
Іще один заступник міського голови Максим Варава розповів про те,
як три роки тому, іще до об’єднання,
шість сільських рад Пирятинщини,
поміж них і Олександрівська, підготували проектну заявку на одержання міжнародної технічної допомоги від уряду Федеративної Республіки Німеччина через Німецьке
товариство міжнародного співробітництва (GIZ) на налагодження системи збору побутових відходів і стали переможцями. Завдяки залученим коштам удалося придбати сміттєвоз для КП «Каштан», сільські ж
ради за власний кошт купили контейнери для сміття й разом із партнерами-сільгоспвиробниками облаштували майданчики для них. Тільки в самій Олександрівці таких майданчиків шість. На сьогодні система збору
сміття вже налагоджена, і комунальне підприємство проводить роботу з
укладення договорів щодо вивезення
непотребу. Проблема в тому, що багато селян не платять, а буває — не надають достовірної інформації щодо
реальної кількості осіб, які проживають в оселі. Тож, можливо, недаремно нині багато хто говорить про впровадження податку на сміття.
А от із робочими місцями в селі
справжня катастрофа. Єдине приватне підприємство займається вантажними перевезеннями та ще один
чоловік — фермерською діяльністю.
Усі ж інші їздять на роботу до Пирятина або й Києва.
Один із проектів об’єднаної громади, який стосувався підвищення
якості водозабезпечення, став переможцем конкурсу Ради Європи — у

його рамках у селах проведено заміну водомережі протяжністю 2,5 кілометра, встановлено три глибинні насоси, приведено до належного стану
водонапірні вежі.
А от у селі Заріччя, куди проліг
далі наш маршрут, побудували водогін протяжністю 3,5 кілометра, встановили водонапірну вежу висотою 18
метрів за кошти міської ради та держбюджету (відповідно 345 тисяч і 785
тисяч гривень). Скориставшись обласною програмою «Питна вода», облаштували артезіанську свердловину глибиною 110 метрів та потужністю 144 кубічні метри води на добу (з
обласного бюджету виділено 384 тисячі гривень, а з міського — 212 тисяч гривень). Тепер місцеві жителі
Анна Пилаєва, Тетяна Шевченко,
Юлія Пузик та Любов Бих водою не
нахваляться. Задоволені й тим, що
в селі з’явився дитячий майданчик.
Хотілося б, говорять, аби ще й про
сільські дороги місцева влада подбала. Бо якщо центральна й непогана,
то другорядними — ні проїхати, ні
пройти: яма на ямі.
В об’єднаній територіальній громаді створюють потужну матеріальну базу комунальних підприємств.
Директор КП «Каштан», яке, окрім
ОТГ, обслуговує п’ять сільських рад,
Віталій Скочко перераховує техніку,
що є в розпорядженні комунальників, та хвалиться, що востаннє підприємство забезпечили новим сучасним грейдером і цього року збираються придбати черговий МАЗ, а
також бульдозер. Закупили сто євробаків для сміття. І робить висновок: на сьогодні комунальники задоволені міською радою — зокрема
фінансуванням, уважним ставленням.
Приміщення, в якому розмістився ЦНАП, відремонтували також за
підтримки GIZ — витратили понад 2
мільйони гривень міжнародної допомоги й 800 тисяч гривень коштів громади. Тепер тут надають 115 видів
адміністративних послуг — найбільше муніципальних.
Проїжджаємо вулицею Спартака, аби оцінити зроблений позаминулого року капітальний ремонт дороги (на нього витрачено 1,5 мільйона
гривень). А взагалі в ОТГ прийняли
програму з безпеки дорожнього руху
на 2017—2019 роки, в якій розписана черговість вулиць як щодо капітального, так і поточного ремонтiв.
Минулоріч, згідно з цією програмою,
витрачено 7 мільйонів гривень, на
нинішній рік виділено 3,5 мільйона. А ще об’єднана громада піклується про придбання житла для медичних працівників: за останні два роки
для молодих спеціалістів придбано
три житлові будинки. Та й хіба можна перерахувати всі її досягнення в
одному журналістському матеріалі?
Правду сказав голова міської ради:
зміни в Україні відбуваються саме
тут, в ОТГ. ■

Досвід вирощування екзотичних
культур став чудовою альтернативою неврожаям ранніх баштанних культур i томатів, а також допомагає успiшно знаходити нові ринки збуту.
У 2018 році врожай волоських горіхів
на Херосонщині обіцяє побити всі рекорди, не відстають і виробники рису, які
розраховують вибратися в лідери України з вирощування цієї культури.
Великий інтерес в аграріїв викликав
і той факт, що саджанці горіха підпадають під програму державної компенсації посадкового матеріалу. Наразi площа насаджень горіха на Херсонщині
перевищує 617 га, причому більша її
частина належить приватникам, а частка сільгосппідприємств не перевищує
132 га.
— Відмінним урожаям волоського
горіха багато в чому сприяє теплий клімат Херсонщини, — каже директор Департаменту агропромислового розвитку
обладміністрації Олександр Паливода. —
Це дуже цікавий i перспективний досвід,
садівники вже висадили й продовжують
висаджувати горіхові сади, де прижилися не тільки горіхи вітчизняних сортів, а
й саджанці, привезені з-за кордону.
Солідарний із цією думкою президент
Української горіхової асоціації, який
розповів, що в Україні частка коштів від
продажу горіхів становить 52% від реалізації всієї плодово-ягідної продукції. Минулого року надходження валютних коштів від продажу горіхів становило майже
100 мільйонів доларів.
27 липня в Херсоні в рамках роботи
виставки «АГРОПОРТ Південь Херсон»
пройде конференція «Сучасні агротех-

нології у створенні та обслуговуванні
рентабельних горіхових садів». Усі бажаючi зможуть дізнатися, як створити
свій горіховий бізнес, побачити сучасні агротехнології вирощування волоського горіха та оглянути посадковий матеріал, почувши чимало практичних порад.
Тим часом на Херсонщині триває й
збирання «білого золота»: аграрії вже
зібрали понад 45 тисяч тонн рису при
середній врожайності 57 центнерів iз
гектара. Якщо врахувати, що в цілому по
Україні обсяг рису становить 70 тисяч, то
стає ясно, що частка Херсонщини становить не менше 64 відсотків.
У Департаменті агропромислового
розвитку ОДА Херсонщини відзвітували, що нинішнього року під посіви рису
на Херсонщині було відведено 7,8 тисячі
гектарів, що на двадцять відсотків вище
торішніх показників.
— У найближчі вісім років виробники рису можуть спокійно нарощувати потужності без побоювання перевиробництва, — прокоментував ситуацію директор
департаменту агропромислового розвитку
Олександр Паливода. — Зараз Херсонщина має всі шанси вийти з рисом на світовий рівень. Нинішнього року аграрії нашої південної області експортували понад
107 тонн рису до країн Азії та Європи. Дуже скоро рис стане брендовою культурою
Херсонщини, так само, як і цибуля, кавуни та помідори.
Відзначимо, що в традиційно перспективних для вирощування рису Скадовському та Каланчацькому районах
активно впроваджують технологію вирощування цієї культури на крапельному зрошенні, що робить продукцію екологічно чистою. ■

■ ПЕРЕРОЗПОДІЛ

Юристів поменшає,
аграріїв побільшає
Уряд суттєво скоротив кількість бюджетних місць у вишах
Людмила НІКІТЕНКО
В Україні цього року стане менше студентів, які навчатимуться за рахунок бюджету. Оскільки Кабінет Міністрів на 10%
зменшив кількість бюджетних місць у вишах порівняно з роком минулим.
Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі, наразі затверджено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних i робітничих
кадрів, а також на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у нинішньому році та проектні обсяги державного замовлення на наступні два роки. Тож
загальний обсяг прийому фахівців тепер
передбачено в кількості 191 тис. осіб, у
тому числі за денною формою навчання
— 171 тис. осіб, що на 9,6% менше, ніж
торік
Особливо суттєвим, наголошують у Мінекономрозвитку, є скорочення у вишах
підготовки молодших спеціалістів i бакалаврів. Перших стане менше аж на 30% ,
порівняно з роком минулим, а других — на
4%.
«Але уряд збільшив держзамовлення
на підготовку наукових i науково-педагогічних кадрів. Тож до аспірантури на бюджетне навчання матимуть змогу вступити
4 тис. 399 осіб, що порівняно з 2017 роком
більше на 1,4%, до докторантури — 478

осіб, що порівняно з минулим роком більше на 5,9%», — зазначають у Міністерстві економічного рзвитку та торгівлі.
І додають, що прийом учнів на навчання за робітничими спеціальностями за державним замовленням у 2018 році передбачено в обсязі 23 тисячі осіб, а підвищення
кваліфікації та проходження перепідготовки, спеціальної підготовки й спеціалізації
для 213 тис. 991 особи. Окрім цього, прийом фахівців, наукових i науково-педагогічних кадрів у 2019 році становитиме 197
тис. осіб.
Як пояснює такі рішення уряду перший
віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, держзамовлення має відповідати потребам ринку. Тому Мінекономрозвитку розробило зміни до механізму
державного замовлення, щоб створити додаткову мотивацію для студентів найзатребуванiших спеціальностей.
«Із цього року ми запропонували заборонити перерозподіл держзамовлення
між галузями, з наступного року запроваджують ще кілька важливих змін. Наприклад, пропонуємо підвищену стипендію для студентів за інженерними, технічними, аграрними спеціальностями, яких
наразі дуже потребує промисловість, ІТсфера. Це важливе питання для української економіки», — підсумовує рішення
уряду Степан Кубів. ■
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Микола ПІСТУН,
доктор економічної та соціальної
географії, професор,
заслужений працівник освіти
Київ
Вельмишановна редакціє
«України молодої»! Я — постійний читач вашої дуже потрібної
і справедливої газети. У зв’язку з
планами уряду завершити до кінця цього року земельну реформу
дуже прошу опублікувати мого
листа щодо ринкової вартості
української землі, яка в постанові уряду № 413 «Деякі питання удосконалення управління у
сфері використання та охорони
земель с/г призначення державної власності та розпорядження
ними» від 7 червня 2017 р. замінена на т. зв. нормативну ціну
ріллі. Ця ціна у 22 рази менша
за середньоєвропейську.
На мою думку, основою здійснення земельної реформи є
удосконалення її адміністративно-територіального устрою
з чіткою системою територіальних одиниць, їх управлінськими
функціями і рівнями управління (загальнодержавним, регіональним, локальним та місцевим). На сьогодні в цій системі
бракує посилення регіонального рівня за рахунок губерній та
узаконення Верховною Радою
територіальної громади як нової
і рівноправної адміністративної
одиниці на місцевому рівні самоврядного управління.
У цілому зміст наведеної постанови є важливим і необхідним
для подальшого опрацювання
відповідної науково обґрунтованої концепції з реалізації земельної реформи з урахуванням
європейського досвіду. Вона є
високоінформаційною з цього приводу, дає змогу порівняти низку принципових показників землекористування, перш за
все вартості ріллі в Україні та 13
країнах Європи. Вона потребує
подальшого обговорення і доопрацювання щодо створення належних умов для подальшого
розвитку середнього та малого
агробізнесу.
Ринкова реформа земельних

Я ВАМ ПИШУ...
■ КОПАЙТЕ ТУТ!

«Земле, моя всеплодющая мати...»
Підводні камені аграрної реформи
відносин в Україні повинна бути
соціально та економічно вигідною для простих землеробів, а також екологічно обґрунтованою.
За ринкових умов земля с/г призначення повинна бути найціннішим товаром! Так звана нормативна ціна в Україні повинна
бути еквівалентна ринковій. Це
дасть змогу нашій державі ввійти на справжній європейський
ринок в аграрній сфері.
Як відомо, науково обґрунтована ціна ріллі повинна включати її природну родючість,
пов’язану з рівнем інтенсивності
аграрного виробництва (затратами живої та уречевленої праці,
механізацією, хімізацією, електрифікацією, меліорацією та організацією та вивченням позитивного досвіду інших країн),
що формує її економічну родючість, тобто справедливу ціну.
Така ціна має бути просторово
диференційованою.
Тісні технолого-економічні
зв’язки аграрного виробництва
з природними ресурсами (ґрунтово-економічними, водними
та орографічними) спонукають
політиків та економістів повернутися до зональної та приміської системи ведення аграрного
виробництва, до 6-пільної системи землеробства з метою збереження поки ще родючої ріллі (вмісту гумусу та структури
ґрунту). Тому земельний кадастр повинен насамперед давати інформацію про економічну
родючість земельної ділянки у
формі державної ціни (хто вигадав нормативну ціну?), а також
її місцезнаходження та власника. Мій досвід отримання витягу з Державного земельного кадастру садово-городньої ділянки
та її реєстру зайняв майже півроку часу. Це означає, що до управління земельною реформою слід

залучати висококваліфікованих
і чесних фахівців із національною та зарубіжною освітою, досвідом ведення аграрного виробництва.
Середньообласні статистичні показники так званої нормативної оцінки якості землі для
грошової оцінки малопридатні, їх треба обраховувати хоча б
по адміністративних районах,
не говорячи про типи земель і
виробничо-територіальну спеціалізацію холдингових, фермерських та особистих селянських господарств. Але головна
проблема не в цьому. Її (проблему) цілеспрямовано запропонувало урядові Міністерство аграрної політики і продовольства
України у вигляді надзвичайно
заниженої нормативної ціни за
1 га української родючої землі.
Так, за невідомою методикою,
грошова середня нормативна
вартість гектара ріллі в Україні
з 01.01.2017 р. нібито становить
30 тис. 937,85 грн., тобто 1,2 тис.
доларiв. Якщо її порівняти з середньою вартістю ріллі у 13 європейських країнах (26,1 тис.
дол.), то вона майже в 22 рази
дешевша! Тобто у вищезгаданій
постанові уряду планується забрати через нормативну ціну основний капітал села у працьовитих українців-«гречкосіїв»
чиновниками та мільйонерами
— великими володарями орендованої землі. Спочатку таку дешеву землю швидко розкуплять,
а згодом перепродадуть за ринковою ціною. Отже, ціна української ріллі за ринкової економіки
повинна бути ринковою і науково обґрунтованою, стати цінним капіталом для соціального
та економічного розвитку країни, насамперед сільської місцевості. Це стане також запорукою
реального входження України

до європейського та світового аграрного ринку. У Європі вищу
від української ціну мають лише
землі долин і передгір’їв гористої
Швейцарії (70 тис. дол.) та «відвойовані» у моря нідерландські
«польдери» (64 тис. дол.).
Другою проблемою майбутньої аграрної реформи, яку необхідно вирішити, є просторова
організація агробізнесу: обґрунтовані площі землеволодіння
орендованої чи власної землі, їх
форми та обґрунтована аграрна
спеціалізація для внутрішніх
потреб держави і зовнішнього
ринку — все це за природно-господарськими та приміськими
зонами! Коли йдеться про нові
строки оренди орної землі, то
вони в усіх зонах повинні становити 8 років, а для багаторічних
насаджень — 20-25 р.; приватна
земля є і буде безстроковою. Надалі будемо спиратися на діючі три типи аграрних підприємств: холдинги, фермерські
господарства середнього і малого бізнесу та селянські й особисті
підсобні господарства. Агрохолдинги, як висококонцентровані,
вузькоспеціалізовані та високотоварноприбуткові господарства, поступово поширюються
по всій Україні, їх нараховується понад 50. Вони використовують уже понад 15 % усієї ріллі,
займають монопольне становище на ринку орендної землі та
реалізації на зовнішньому ринку продукції зернових та олійних культур. Їхні власники
орендують родючі землі на 49
років, які фактично вже напівприватизовані.
Фермерські аграрні підприємства, виходячи зі світового досвіду, повинні стати базою
формування середнього і малого агробізнесу. Водночас їх кількість упродовж 2003—2011 рр.

скоротилася на 2 тис. господарств. Цей тип аграрного бізнесу потребує від держави найбільшої допомоги — кредитів,
лізингу, зниження податків. Ці
господарства у 2011 р. володіли
лише 20% усієї землі, а виробили близько 10% аграрної продукції країни.
Основу ж аграрних підприємств у країні становлять селянські с/г підприємства (понад
14,6 тис.) і особисті підсобні господарства (4,5 млн.), які разом
у 2011 р. володіли близько 80%
площі сільгоспугідь та виробили, відповідно, майже 93% валової продукції рослинництва і понад 98% — тваринництва. Отже,
Україна в аграрній сфері є поки
що напівдрібнотоварною.
Третьою проблемою є територіальна організація землеробства, зокрема ріллі, її ринкової
ціни, способів с/г використання
на перспективу.
Щодо поліпшення змісту
діяльності органів Держземкадастру, то його нинішні документи (витяг із земкадастру та
його реєстрація) повинні включати не тільки площі, а й ринкову ціну земельної ділянки. У
постанові уряду розділ зі стратегії земельної реформи має корисний, але загальний зміст
щодо мети, основних завдань і
пріоритетів та «механізму» реалізації цієї стратегії. Водночас
він не відповідає на запитання
щодо конкретної методики ринкової оцінки землі, її критеріїв і
соціально-економічних та екологічних результатів.
І нарешті, розрахунки між
продавцем і покупцем землі повинні здійснюватись через державний земельний банк, а
купівельна ринкова вартість державної ріллі повинна перераховуватись на баланс сільської територіальної громади. Обсяги
купленої (приватизованої) ріллі
на одного громадянина України
та на відповідний тип агрогосподарювання повинна обґрунтувати і схвалити Верховна Рада України, а не Міністерство аграрної
політики, яке не має належної
довіри від українських землеробів і науковців. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Амфібії
Микола ЦИВІРКО
Київ
Живемо в світі саламандр,
амфібій тобто, земноводних...
...Є суто Український кадр,
що мислить просто і природно.
В борні він судить по собі:
болять найбільше гроші, статки...
Отак, мабуть, і всій «юрбі»...
Лаштуймо бойові порядки
і... санкцій сталимо обух!
Копійкою давімо гада!
Чи то бліцкриг, чи то гросбух...
І так уся Верховна Рада...
...У Раш-амфібій свій резон.
Бач, долар керував Майданом.
Вхопив одну з «рубльових зон».
Й у Сирії форпости здано...
На невдоволених ропух
ці саламандри роблять ставку.
Куди й подінеться той дух,
мовляв... Робім на час поправку...
А час летить. Війна іде.
Відпочиває Карел Чапек.
Із жабуриння вихід де?
Чи Янгол ще стоїть на чатах? ■

Серед унікальних сакральних споруд України вирізняється Святопокровська церква в селі Пархомівка, що за сотню кілометрів від Києва. Особливість
цього храму не в його древності, а в оригінальності як самої споруди, так і її оздоблення.
Ще сто років тому власник маєтку в Пархомівці вирішив збудувати не лише церкву, а й цілий комплекс сакральних та господарчих споруд. Крім
самої церкви, вражають своєю оригінальністю і рідкісним, як для Київщини, стилем сецесії ворота з цегляним парканом, дзвіниця. Але справжньою
окрасою цього ансамблю є мозаїки Миколи Реріха на стінах церкви. Особливої уваги заслуговує іконостас храму — невелика церковна перегородка,
за якою видно мозаїку абсиди з фігурою Богородиці в позі панагія на золотавому тлі.
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■ ЗДОРОВО!

Посібник для довгожителів
Дієтолог Оксана Скиталінська — про те, як шукати щастя в їжі
Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Наш час — це час стрімкого розвитку
біогеронтології, коли вчені все більше заглиблюються в механізми старіння, які в
різних людей відбуваються з різною швидкістю і які можна сповільнювати або, навпаки, прискорювати, як автомобіль. І багато
з цих механізмів пов’язані з нашим харчуванням і нашим способом життя, з роботою гормонів, звичками, — каже відомий
популяризацією здорового способу життя
лікар Оксана Скиталінська. — А ще життя
має бути в радість і наповнене любов’ю.
Тому наше літо буде особливим — здоровим, радісним, щасливим!». У нас ще є аж
половина літа, щоб втілити такі побажання
лікаря в життя, отже, всі шанси як мінімум
продовжити собі та рідним життя.

❙ Оксана Скиталінська.

У першу чергу...
Ось що радить зробити Оксана Скиталінська в першу чергу:
1. Упорядкувати свій режим харчування.
Для дорослих, у яких немає особливих проблем зі здоров’ям, може бути і дворазовим:
сніданок і вечеря.
2. Обідом може бути легкий перекус у вигляді ягід, порізаних і злегка присолених
помідорів, огірків, айрану або холодних
супів — гаспачо, окрошки та бурякового
холодника.
3. Літній раціон — ближчий до вегетаріанського: овочі та ягоди на першому
місці. Це салати, пюре, овочево-фруктові
смузі, ягідні десерти.
4. З кольорів на столі лікар радить надавати перевагу, звичайно, зеленому, на те
воно і літо. Все зелене — це природні фолати, які оздоровлюють серце та судини,
зменшуючи ризик інсультів та інфарктів.
Але не зеленим єдиним, треба в літа взяти
якомога більше кольорового, барвистого.
Так, червоне, ягідне, продовжує Оксана
Скиталінська, — це поліфеноли, пігменти, які мають протизапальну дію, приводять до норми стан судин різного калібру і
мають ще чимало корисних властивостей.
5. Вода — основний напій. Звичайна, з додаванням лимону, розім’ятих чи порізаних ягід, огірка, м’яти, імбиру.

Смачні лайфхаки
Якщо збираєтеся провести якийсь час
надворі при високій температурі (навіть у
тіні), столичний дієтолог Скиталінська радить приготувати електролітний напій.

❙ Харчуватися треба з користю для здоров’я.
❙ Фото Оксани СКИТАЛІНСЬКОЇ.
Потрібно: вода — 0,5 л, сіль — 1/4 чайної ложки, апельсиновий сік — з одного
апельсина, м’ята свіжа — порізати 4-5
листочків.
Щодо кави. Не вірте тим, хто закликає
відмовитись від неї, каже лікар: чашечка
цього напою оздоровить печінку, покращить роботу мозку, зменшить ризик ожиріння печінки та цукрового діабету 2 типу.
Бажано каву готувати без цукру, без вершків, можна — з подрібненим льодом.
Білкові продукти: яйця, зварені м’яко, кисломолочний сир, моцарела, ніжні бобові (сочевиця, маш), гриби, морепродукти, риба,
птиця (усе відварюємо, не смажимо).
Жири. Горіхи (волоські, кокосові) та
насіння (льону, чіа) розмочені, авокадо, оливкова олія нерафінована, вершкове масло, вершки. Щоранку з ягодами з’їдаємо столову ложку розмоченої
суміші з насіння чіа, льону і горіхів (для
цього чайну ложку насіння і 2 горіхів заливаємо звечора половиною склянки теплої води).

лікар-дієтолог. І пропонує для початку скористатися рецептом, який вона особисто
придумала, враховуючи все корисне, що
щедро пропонує літо. «Б’юсь об заклад, нічого подібного ви в житті не куштували!»
— переконує пані Оксана.
Її гаспачоборщ — це середземноморська
страва, збагачена українською овочевою
гордістю — буряком! «І смак не традиційного гаспачо, а інший, лише не забудьте підкислити лимончиком і додати часничку!
Смак такий, що відірватися вкрай важко
(лише все збийте в однорідне ніжне пюре).
На порцію потрібно: помідори — 2 шт.
середні, шкірку знімаєте, буряк сирий —
1/4, перець червоний болгарський — 1/2,
авокадо — 1/4-1/2, часник — зубець, лимон — чайна ложка соку, сіль — трошки,
але, щоб було смачно, сметана — чайна
ложка, додаєте в готову страву. «Все збиваєте в блендері не менше 1 хвилини. Наливаєте і змітаєте. Все розраховано так,
що буде і добавка» — добре знає свою справу дієтолог.

Гаспачоборщ

Для нас, королев

Справді, поняття «смачна» здорова їжа
— трохи відносне щодо «смачності», бо у
всіх смаки різні. Але у кожного є талант,
ми люди освічені, маємо фантазію і можемо приготувати те, що саме нам до смаку,
— заохочує до здорової кулінарної фантазії

Для жінок у пані Оксани є особливі поради, які просто моментально втілюються у життя багатьма її пацієнтками, приятельками, знайомими. Її новий десерт молодості і краси знову став, як кажуть, народним надбанням.

«Наші емоції, зовнішній вигляд, молодість шкіри, волосся, сексуальність,
апетит, реакції на стрес і взагалі життя —
дуже залежать від взаємодії різних гормонів, — каже лікар. — На відміну від чоловіків, жінки більше схильні до впливу
гормонів, і це впливає на роботу всього організму. Тому пропоную приготувати собі
оздоровчий «батончик», який сприяє нормалізації рівня гормонів».
Отож для смачного і корисного батончика дієтолога Скиталінської потрібно: пластівці вівсяні цільнозернові — 2-3 столові
ложки, ягоди — половина склянки, кокос
свіжий — половина, насіння льону — столова ложка, насіння чіа — столова ложка,
морква — 1 штука, банан — 1 штука, шоколад — 3 шматочки, барбарис — чайна ложка, лимон — чайна ложка цедри.
Кокос очистити від оболонок, порізати шматочками, додати насіння льону і залити гарячою водою (так, щоб покрила),
залишити на 15-20 хвилин. Воду через 15
хвилин зцідити (процідити через рідке
сито). Моркву стушкувати з додаванням
невеликої кількості оливкової олії, або вершкового масла, або кокосового масла холодного віджиму. Всі компоненти, крім
насіння чіа, змішати в блендері, в кінці додати насіння чіа, воно дуже добре поглинає
вологу. Форму змастити розтопленим маслом або оливковою олією, розрівняти масу
й охолодити в холодильнику (можна попередньо порізати на шматочки). Вживати в другій половині дня, можна і ввечері,
незадовго до сну. Можна і вранці, за умови, якщо є білок на сніданок, наприклад,
яйце або шматочок рибки.
Цей смаколик, переконує дієтолог,
корисний усім, не лише королевам, а й
членам їхніх сімей, включно з королями, принцесами та принцами. Життя має
приносити задоволення. Не відкладайте
життя на потім, проживіть це літо так,
щоб запам’ятати назавжди, бажає Оксана Скиталінська. ■

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Грильована краса на столі
Ексклюзивні рецепти львівської письменниці Лідії Нестеренко-Ланько
Тетяна ЗІНЧЕНКО
Книга Лідії Нестеренко-Ланько —
письменниці, новеліста, казкарки і поетеси
— ще шукає свого видавця, проте рецепти з неї вже полюбилися тим, хто знайшов
до них доступ, бо вони справді пропорційно
дуже точно виписані й ексклюзивні. Розділ
«Гриль для чоловіків» дуже подобається і
жінкам, і не лише тому, що з нього готуються особливі страви для своїх сильних половинок, а ще й тому, що ці страви не менше
смакують і жінкам.
Особливо в тій частині, де йдеться про
грилювання овочів, грибів та фруктів.
«Для грилювання практично придатні всі овочі, й у першу чергу коренеплоди
(морква, буряки, ріпа, редька) та картопля. Можна грилювати деякі види капусти (кольрабі, цвітну), помідори, баклажани, солодкий перець, цибулю. Своїм смаком грильовані овочі значно відрізняються від варених. Вони більш сухі, запашні, з
присмаком запеченого в них соку. Найкраще їх використовувати як самостійні стра-

ви, а також у салати, як додатки до гарнірів,
— із загальних порад. — Грилювати овочі
краще всього на решітці. Можна користуватися і металевим листом (деко), який поміщають у гриль, духовку або тримають над
вогнем».
Біфштекс із шинкою та яйцем —
те, чим можна причарувати, і письменниця
розкаже, як це зробити. Візьміть 600-800 г
яловичої вирізки, 0,5 склянки олії, 120 г
шинки, 4 яйця, 80 г вершкового масла, сіль
та чорний мелений перець — за смаком.
З відповідно зачищеної яловичої вирізки нарізають шматки м’яса вагою 150-200 г.
Їх злегка відбивають, надаючи округлої форми, натирають олією і залишають, аби відлежалися. Грилюють на розігрітій решітці з кожного боку по 3-4 хвилини залежно
від товщини м’яса. Одночасно грилюють на
решітці тонко нарізані шматки шинки. На пательні розтоплюють вершкове масло і готують на ньому випускну яєчню, яку кладуть
на грильовані шматки шинки. Приготовленими шматками шинки з яєчнею прикрашають грильовані біфштекси.

Обов’язково треба скуштувати влітку і
баклажани-гриль. Інгредієнти: 2 баклажани, 200 г рибного філе, 100 г вершкового масла, цибулина, 2 помідори, 100 г підсушеного рису, 150 г сичужного сиру, лимон,
зубець часнику, сіль, мелений червоний перець.
Помиті баклажани розрізають вздовж,
з кожної частини виймають серцевину.
Дрібно нарізану цибулю підсмажують на
вершковому маслі, додають до неї шматки
рибного філе, які підсмажують і приправляють тертим часником. Усе це перемішують із серцевиною баклажана, відвареним
рисом і меленим червоним перцем. Одержаною масою начиняють підсолені половинки баклажанів, посипають їх тертим сиром і, скропивши розтопленим вершковим
маслом, поміщають у гриль, де доводять
до готовності.
Яблука-сюрприз коментарів не потребують, як і будь-який сюрприз. Візьмемо: 500 г яблук, 1 столову ложку лимонного соку, 4 готові кошички з пісочного тіста,
100 г вершкового морозива, чайну ложку

❙ Овочі-гриль — це смачно.
❙ Фото з сайта jwoman.in.ua.
рому, білок з двох яєць.
Яблука чистять, вирізають із них серцевину. Утворений у яблуці отвір, дещо
розширивши, скроплюють лимонним соком. Яблука розкладають на тарілки і їх заглибину заповнюють морозивом, злегенька скроплюють ромом. Після цього яблука
покривають добре збитим яєчним білком.
Підготовлені яблука поміщають у добре
прогріту камеру гриля чи духовки і витримують до утворення золотавої скоринки.
Готові яблука викладають у кошички з пісочного тіста і зразу ж подають до столу.
Абрикоси-гриль — поки ще є абри-

коси! Треба: 12 великих абрикосів, столова
ложка цукру, чайна ложка ванільного цукру,
2 столові ложки вершкового масла, збиті вершки. Абрикоси посипають цукром з ваніллю
і, прикрасивши пелюстками вершкового масла, розкладають на розігрітій решітці гриля.
Грилюють плоди протягом 3 хвилин з кожного боку. Подають абрикоси, поливши збитими вершками чи посипавши тертим шоколадом. Замість абрикосів можна брати і персики. Для покращення смаку, фрукти можна
злегка скропити коньяком. Але це, напевне,
— для особливих випадків, яких письменниця і бажає читачам. Смачного! ■
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■ МАЛІ МІСТА

Сопрано
під куполом

Три тижні арту

«Опера під зірками» —
у планетарії

Чугуїв освоює грант Мінкультури
на 500 тисяч гривень
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У Київському планетарії стартував показ нового шоу «Опера під зірками» за участі молодих
і талановитих академічних вокалістів, що здобули визнання не тільки на території нашої країни, а й далеко за її межами.
Принципово нове та сучасне сприйняття опери розкривається у Київському планетарії. Проекції на одному з найбільших куполів Європи,
кращі молоді солісти, що презентують Україну
на всесвітньо відомих оперних сценах світу. Та
головна родзинка — відбірний репертуар оперних хітів, що дозволяє слухачам-глядачам почути та відчути монументальність, чуттєвість та
повну красу опери як жанру.
Величезні проекції на куполі завбільшки 800
квадратних метрів повністю замінюють та надають рухомість декораціям. Гості шоу фактично
занурюються всередину дійства. Незабутні відчуття зовсім по-новому розкривають сюжет та
емоційні барви твору.
Серед учасників і виконавців — Ольга Дядів
— колоратурне сопрано. Незважаючи на юний
вік, вона встигла підкорити своїм унікальним
голосом великі сцени світу, включаючи храм світової опери — Національний оперний театр ім.
Джузеппе Верді в Італії. Саме Ольга Дядів виконує арію у фільмі «5-й елемент».
Непростий відбір провели організатори — понад 50 прослуховувань, щоб представити слухачам кращих. Серед них — тенор, артист Національної опери України, лауреат конкурсу ліричних тенорів ім. Івана Козловського Ангел Георгієв. Оплесками зустрічали Станіслава Зубаря
— баритона, лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів.
Окрасою шоу є Катерина Панухник, мецосопрано, артистка Національного академічного театру оперети, лауреатка міжнародних конкурсів.
Це справді неймовірно чудове дійство, яке
створює настрій. Це прекрасна година, аби поринути у світ опери завдяки яскравим проекціям на найбільшому куполі України від барокової опери «Еней та Дідона» до арії Плави Лагуни.
Пізнавальний характер шоу забезпечений цікавою художньою оповіддю про сюжет кожного номера, яку прекрасно озвучує відомий український ведучий, голос українського радіо і
багатьох концертів Дмитро Хоркін.
Керівник проекту — Сергій Лихоманенко,
аккомпанемент — Влада Солодовнікова. ■

На батьківщині художника Іллі Рєпіна відкрився XIX Міжнародний пленер, де зафіксують новий рекорд України. Рєпінські пленери у
Чугуєві проходитимуть
уже
дев’ятнадцятий
раз, але вперше цей захід здивував неабияким
розмахом. Замість традиційних 10 художників
місто приймає 15 митців iз Латвії, Фінляндії, Білорусі й кількох
міст України, а тритижнева програма, окрім цікавих вечорів і показів,
містить ще й справжнє
лазерне шоу. Це стало
можливим завдяки перемозі у Всеукраїнському проекті «Малі міста — великі враження»,
де Чугуїв виграв грант
Міністерства культури
на 500 тисяч гривень.
Відкрився
фестиваль на території штабів військових поселень. Саме у цих стінах
вчився азам образотворчого мистецтва 13-річний Ілля Рєпін. Тут же
глядачам показали костюмований бал з реконструкцією життя Чугуєва XIX століття і виставку фінського художника Сергія Пієтиля, який
бере участь у роботі
рєпінського фестивалю.
Усі представлені ним
картини — теж пленерні, тобто написані посеред живої природи.
«Ти приїздиш на
якесь живописне місце,
— розкрив свій художній секрет майстер, — і
воно починає активізувати тебе самого. Таке
враження, ніби розмо-

❙ Вернісаж у Чугуєві.
тується якийсь невідомий ланцюжок, що
може завести тебе куди
завгодно».
Подібні
враження
щоліта переживають у
Чугуєві всі учасники
рєпінських пленерів. Їх
вабить можливість подивитися власними очима на пейзажі, які залишив на своїх картинах
сам Рєпін.
Окрім традиційних
майстер-класів від чугуївських
народних
умільців,
дегустації
вина та меду, аукціону
картин і декоративноприкладного мистецтва, гості фестивалю
стануть свідками фіксації нового рекорду України. Просто неба тут
виготовлять неймовір-

❙ Учасниця костюмованого балу з реконструкцією життя
❙ Чугуєва XIХ століття.
❙ Фото з «Фейсбуку».
ну кількість місцевого
знаменитого напою «Гусарська паленка». Цей

захід чугуївці присвячують 380-літт ю р і д н о г о
міста. ■

■ ТАКЕ КІНО

Казкове «Ніколас Сіті»
Фільм «Тільки Диво» знімали на Монблані
у Франції і в Карпатах
Тіна МІЛАШЕВСЬКА
Завершилися зйомки сімейного фентезі «Тільки
Диво». Стрічка створюється
компанією Kazka Production
за підтримки Державного
агентства України з питань
кіно, а також Міністерства
культури України.
Спеціально для зйомок
останніх знімальних змін
кіногрупа на тиждень виїхала до Франції, на Монблан, у містечко Шамоні.
Тут, у природному льодовику, відбуваються пригодницькі сцени з головним героєм фільму-фентезі юнаком Северином, який, подорожуючи зі своїм вірним
собакою Сніжкою, несподі-

вано потрапляє до крижаної
печери.
Левову частку зафільмували у Буковелі, де звели величезну декорацію — казкове містечко «Ніколас Сіті».
Півтисячі казкових костюмів, із них 300 ручної роботи, спеціально для фільму
створила українська дизайнерка Айна Гассе.
Над стрічкою працювали
понад шість сотень фахівців,
серед них — більш як 200 акторів та професійні фігуристи.
Зйомки суміжних із натурними зйомками сцен відбувалися у павільйоні. Для роботи над ними команда фільмуфентезі залучала постановників трюків. У подальшому
над відзнятим у льодовику

❙ У фільмі зіграли
❙ Анжеліка Савченко та Євген Нищук.
❙ Фото компанії Kazka Production.

❙ Головний герой фентезі «Тільки Диво» — Северин.
матеріалом працюватиме українсько-американська компанія Gloria FX, яка оздобить
сцени спецефектами.
Глядачі дізнаються історію
юнака Северина та його сестри
Аніки, які задля порятунку
хворого батька долають низку

випробувань та потрапляють у
вир пригод. Події фільму розгортаються у переддень свята Миколая. Головні герої не
лише долатимуть труднощі,
а й знаходитимуть справжнє
кохання та будуватимуть міцну дружбу.

У фільмі глядач побачить відомих українських
акторів: Сергія Озіряного, Петра Миронова, Євгена Нищука, Анжеліку Савченко, а також молодих
акторів-дебютантів — виконавців головних ролей:
Георгія Ярмоленка, Марію
Герасименко, Марію Тараненко.
Прем’єра картини «Тільки Диво» відбудеться вже
цієї зими, пише сайт Держкіно. Прокат заплановано
в Україні, США, Канаді та
європейс ьких країнах . ■

XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2018»

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 ЛИПНЯ 2018
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ НОМІНАНТ

Мужність не мовчати
Делікатність супроти патетики
Юлія ЄМЕЦЬ-ДОБРОНОСОВА

Більшість художніх і документальних матеріалів, зібраних в
антології «Дисиденти» (К.: Дух
і Літера), свідчать про здатність
людини розірвати мовчання і сміливість вийти з зони байдужості.
У цієї книжки багато аспектів
вчасності. Видання із текстами
представників дисидентського
руху досі не є численними, та й
про пошук-обговорення формату презентації їхніх творів широкому загалу йдеться нечасто
— як і про способи осмислення
спрямувань культурного опору і
правозахисного руху.
Антологія постала із розуміння того, що офіціозні конструкції і загальні висловлювання про дисидентів не працюють.
У книжці через тексти есеїв, поезій, свідчень, документів і спогадів деталізовано правозахисні,
культурні або мистецькі спрямування спротиву 1960–1980-х

років і показано особливості
тодішньої радянської каральної системи, задушливої атмосфери радянського світу. Зі сторінок постають долі людей, які
творили драматичне і екзистенційно надмірне розмаїття дисидентського руху. Видання має
не лише просвітницьке, а й виразно етичне спрямування, бо
зібрані у ньому тексти свідчать,
що право бути людиною, свобода
і гідність потребують захисту. З
огляду на специфіку сьогоднішньої російсько-української війни і драматичну ситуацію із численними в’язнями Кремля все
це звучить пронизливо.
У передмові до антології її
упорядники (Олексій Сінченко,
Дмитро Стус, Леонід Фінберг)
стверджують, що вона є книжкою про покоління, яке витворило власну історію, наважившись
кинути виклик офіційній ідеології і культурі, — про покоління
культурного опору. У композиції
книжки проглядає врівноваже-

на концепція, а завдяки чіткості
структури антології з нею легко
працювати. Видання має розділи, відмінні як за змістом, так і
за здатністю залучати інтелект й
емоції читача. Та жодна з частин
не є автономною і поєднана з іншими багатьма зв’язками.
Відкривається книжка добірками поезій, котрі народжувалися «проти течії» і також ставали свідченням спротиву. Цей
перший розділ вражає не лише
смисловою щільністю і етичними
спрямуваннями, а й силою естетичного висловлювання у тонкій
ліриці і гострих текстах-свідчен-

нях, філософських міркуваннях
і роздумах про історію України,
етично насичених віршах і творах-натяках. Вибір текстів радує непередбачуваністю. Звичайно, неминучою була поява
у книжці поезій Василя Стуса,
Атени Пашко, Миколи Руденка,
Ірини Стасів-Калинець, Василя
Рубана, Ігоря Калинця, Тараса
Мельничука, Василя Симоненка, Ірини Ратушинської, Івана
Світличного. Важливою є присутність у виданні поезії авторів,
менш відомих широкому загалу
— Зеновія Красівського, Василя
Барладяну-Бирладника, Ірини
Сеник, Івана Сокульського, Степана Сапеляка, Ярослава Лесіва,
Володимира Підпалого, а також
творів представників спротиву,
більше знаних за есеїстів і правозахисників — Євгена Сверстюка,
Мирослава Мариновича.
У другому розділі — публічні виступи, третій присвячено
самвидавівській публіцистиці. Поруч зі знаковими творами
Івана Дзюби, Валентини Мороз,
Мирослава Мариновича, Левка
Лук’яненка упорядники презентували відкриті листи, пояснювальні записки, заяви. Такі
матеріали добре перегукуються з опублікованими в наступних частинах останніми словами в’язнів сумління на судових

процесах, опублікованою за
кордоном есеїстикою, інтерв’ю,
свідченнями про тюрми, табори, заслання і психіатричні лікарні. Яскравим постскриптумом є розділ «Переосмислення»,
в якому можна ознайомитись із
присвяченими дисидентському руху авторефлексіями Василя Лісового, Івана Дзюби, Михайлини Коцюбинської, Семена
Глузмана, Мирослава Мариновича, Євгена Сверстюка.
Важко не погодитися з упорядниками видання щодо парадоксальності сприйняття,
розуміння і, зрештою, презентації широкому загалу досвіду дисидентського руху 1960–
1980-х років, адже попри
наявність суспільного інтересу
до нього (більшого чи меншого
в різні часи), його діяльність
досі не існує як цілісний текст
у поліфонії голосів і доль. Думка про відмову від мовчання і
присягу говорити про гідність
людини і крихкість її прав й
існування загалом не полишає
читача від першої і до останньої сторінки антології. Проте делікатність у доборі текстів рятує видання від надмірної
патетики. Тож маємо справу не
з книжкою крику, а з книжкою
спокійного, сильного і відповідального висловлювання. ■

■ НОМІНАНТ

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: МИНУВШИНА

Легіон відновлених імен

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів
літа»: шорт-листи кожної підномінації — по сім найподієвіших
книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

Чеська сторінка української пам’яті

Популярні видання / історична белетристика

Костянтин ДИКАНЬ

За чверть століття наукової, популяризаторської, історико-архівної
діяльності Роман Коваль відтворив
декілька надзвичайно важливих
сторінок доби Перших визвольних
змагань і тисячі імен Незнаних вояків, а направду — героїв, викреслених із української історії жорстокою рукою московського окупанта.
Чому й ми всі разом сприяли через наше безпам’ятство, неповагу
до прадідів, які дійсно вміли воювати. Й не їхня вина, що війна ця
була програна: не лише недолугі
соціалістичні керманичі УНР/Центральної Ради/Директорії спричинилися до поразки, а й тисячі селян,
які припинили повстанчу боротьбу
й замість шабель взялися за рала,
щоб за декілька років виорати собі
й дітям трагедію Голодомору.
Роман Коваль — людина запальна.
Завдяки його завзятості, а подеколи й затятості наш публіцистичний простір заполонили пристрасні розвідки про чорних
запорожців, холодноярців, кармелюків,
сірожупанників, чорноліських отаманів,
Гуцульську сотню УСС, медвинських повстанців, дивізійників. Із небуття виринули
справи Юрія Горліс-Горського, Михайла
Гаврилка, Якова Орла-Гальчевського, отаманів Зеленого, Орлика, Чорних Воронів,
Олександри Соколовської (Марусі), полковника Петра Болбочана, підполковників
Василя Проходи та Івана Ремболовича й
сотень інших.
Вони уособлюють усю нашу багатоманітну Україну: Пряшівщину, Лемківщину, Карпатську Україну, Волинь, Галичину,
Слобожанщину, Кубань. Доля закинула їх у
найвіддаленіші куточки планети: Франція,
Британія, Бельгія, ЧСР, Польща, Німеччина, Африка, США, Канада, Бразилія, Китай, Австралія… Та було одне місце, що
на певний час об’єднало українських незалежників і дало їм путівку в нове життя,
— це Українська господарська академія в

чеському місті Подєбради.
Її документи містяться в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України та Празькому обласному архіві. Досліджувати ці матеріали
Р.Коваль і В.Моренець розпочали майже
15 років тому, й окремі розвідки вже були
частково оприлюднені в декількох книгах.
Наразі ця грандіозна робота завершена
й світ побачив двотомник-енциклопедія
«Подєбрадський полк» Армії УНР»: перший том позаторік (К.: Український пріоритет), другий — при кінці минулого року
(К.: Орієнтир). Остання книжка за авторства Романа Коваля, Віктора Моренеця
та Юрія Юзича має довгий, але вичерпний
підзаголовок: До історії Українських січових стрільців, Богданівського та Гордієнківського полків військ Центральної Ради,
1-ї Сірої, 1-ї Синьої, 1-ї Запорозької, 2-ї
Волинської, 3-ї Залізної, 4-ї Київської, 5-ї
Херсонської та 1-ї Кулеметної дивізій Армії
УНР, Галицької армії, Вільного козацтва,
повстансько-партизанського руху, Запорозької Січі Юхима Божка, Окремого чорноморського коша військ Директорії, Легії українських націоналістів, УВО, ОУН та
дивізії «Галичина». Вояки усіх тих підрозділів навчалися в Подєбрадах.
Академія заснована 1922-го з ініціативи Українського громадського комітету
на чолі з колишнім членом Центральної
Ради Микитою Шаповалом і за фінансової допомоги МЗС Чехо-Словаччини, котре
виділило 200 стипендій. Ще 20 створили
самі студенти, зменшивши собі виплати. В
Академії було три факультети з 4-річним
планом навчання. Після 1928-го видатки
з бюджету зменшувалися і в 1935-му Академія припинила існування.
«За всі роки в академії навчалося
близько 700 студентів. Дипломи здобули 560. Інженерами стали 439 вихідців із
Великої України, 50 галичан, 42 кубанці,
9 білорусів, один чех (з Радомишльського повіту), по три українці з Бессарабії і
Буковини, по одному з Пряшівщини і Зеленого Клину, двоє уродженців Донщини та восьмеро вихідців з інших російських губерній». Серед першопрохідців були

Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель. – Х.: Клуб
сімейного дозвілля, 224 с.(п)
Девід ГОФФМАН. Шпигун на мільярд доларів. – Х.: Фабула, 352 с.(п)
Андрій КОВАЛЬОВ. З Архистратигом на щитах. Нариси до історії
Першої російсько-української війни на Київщині 1917–1918 років. – К.:
Темпора, 348 с.(п)
Петро КРАЛЮК. Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і
тюркських народів. Сер. «Великий науковий проект». – Х.: Фоліо, 256 с.(п)

також декілька євреїв, Іван Костін із Таганрожчини, черкес і громадянин (неіснуючої) Гірської Республіки Північного Кавказу, магометанин з аулу Шенджій Гамід
Юсуфович Бекух. «Привертає увагу відсутність наших земляків з Підкарпатської
Русі — попри їхнє велике бажання вчитися в УГА! Таку умову поставив уряд ЧСР. Бо
мав намір їх асимілювати. Прага проводила на Підкарпатській Русі рішучу чехізацію».
«По закінченні УГА інженери
роз’їхалися по світах. У 16 країн світу! І
скрізь вони показали себе першорядними фахівцями і піднесли повагу чужинців
як до У.Г.А., так і до українського інженера взагалі», — ці слова доцента академії
Віктора Доманицького є ключем до багатьох риторичних запитань, на кшталт:
«Чому в Україні немає нобелівських лауреатів?» або «Чому саме на нашій землі
відбувся Чорнобиль?» — і багато інших
«чому».
Двотомник містить 729 біографій:
«Особливістю видання є те, що ми подаємо цитати життєписів вояків, особливо
коли йдеться про їхню службу в українській армії. Рівень знання мови, її особливості, часом і почерк (його видно на світлинах) дають додаткову інформацію про
автора, роблять його образ живим, зберігають автентику епохи». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

Юрій МИЦИК, Сергій ПЛОХІЙ. Як козаки Україну боронили. – К.:
Кліо, 368 с.(п)
Володимир ПАНЧЕНКО. Старовинні герби українських міст. – К.: АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 384 с.(п)
Андрій ШАРИЙ, Ярослав ШИМОВ. Коріння та корона. Нариси про
Австро-Угорщину: доля імперії. – К.: ДІПа, 496 с.(п)

Дослідження / документи
Марина ГРИМИЧ. Антропологія війни. Case study: дивізія «Галичина».
– К.: Дуліби, 256 с.(п)
Дисиденти. Антологія текстів. Сер. Бібліотека спротиву. Бібліотека
надії». – К.: Дух і Літера, 656 с.(п)
Андрій ІВАНЕЦЬ. Перший Курултай: від кримськотатарських
установчих зборів до національного парламенту (1917–1918 рр.). – К.:
Кліо, 160 с.(п)
Георгій КАСЬЯНОВ. Past Continuous: історична політика 1980-х – 2000х. Україна та сусіди. – К.: Laurus; Антропос-Логос-Фільм, 288 с.(п)
Степан РУДНИЦЬКИЙ. Історія. Геополітика. Географія. Книга 1–5.
– К.: Темпора,
Ігор СЕРДЮК. Маленький дорослий: Дитина й дитинство в
Гетьманщині XVIII ст. – К.: К.І.С., 456 с.(п)
Тімоті СНАЙДЕР. Чорна земля. Голокост як історія і застереження.
– К.: Медуза, 394 с.(с)

Біографії / мемуари
М.Шюкрю ГАНІОГЛУ. Ататюрк: біографія мислителя. – Л.: Видавництво
Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 436 с.(п)
Арсен ЗІНЧЕНКО. Життя і служіння
Липківського. – К.: Дуліби, 335 с.(п)

Митрополита

Василя

Ігор КАЧУРОВСЬКИМЙ. Спомини і постаті. – К.: Кліо, 608 с.(п)
Роман КОВАЛЬ, Віктор МОРЕНЕЦЬ, Юрій ЮЗИЧ. Сумщина в
боротьбі: біографії, історії, спогади; «Подєбрадський полк» Армії УНР.
– К.: Історичний клуб «Холодний Яр»; Орієнтир, 484+376 с.(п)
Сергій ЛИТВИН. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну.
– К.: Смолоскип, 680 с.(п)
Влодзімєж СУЛЄЯ. Юзеф Пілсудський. – К.: Дух і Літера, 528 с.(п)
Йонас УЖУРКА. Гедимін – некоронований король. – Х.: Фоліо, 480
с.(п)
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Тетяна ГОНЧЕНКО
(«Українська правда. Життя»)

Оля завжди боялась мотоциклів. Якщо в світі існує щось на
кшталт мотофобії — це було
про Олю. Коли друзі пропонували покатати — відмовлялась,
навіть просто посидіти на байку
— категорично ні. Саме тому
одного дня вона твердо вирішила — треба купити мотоцикл.

■ КРУТИЙ ПОВОРОТ

Оля та її мотоцикл
Історія киянки, що зазирнула в очі своєму страху

Стомилася від життя
і купила мотоцикл
— Я тоді наче зайшла у глухий кут. Напевно, у кожного бувають такі моменти. Все стає нецікавим, перестаєш будь-чому
радіти, відчувати смаки, всі
жарти здаються несмішними.
Стаєш, як овоч, — згадує дівчина.
Ми зустрічаємось на Оболонській набережній. На неї —
блондинку у яскраво-червоному екіпіруванні під колір мотоцикла — звертають увагу всі.
Дивляться — і точно впевнені: у такої людини життя вдалось на всі сто.
У цей час Оля розповідає, як
їй не хотілось жити:
— Це якесь емоційне вигорання. Не бачила сенсу ні
в чому. Думала: якби можна
було поміняти чиєсь життя на
моє, я б погодилась. Якби прийшов чорт і сказав: «Віддай своє
життя, щоб вижив хтось інший
— той, кому справді хочеться
жити», я б віддала.
З цього стану треба було вибиратися. Страх — єдине відчуття, яке ще лишалось.
Тому вона вирішила зробити
те, чого завжди боялась, — купити мотоцикл.
— Думаєш: ну, камон, якщо
тобі все нецікаве, спробуй хоча б
це. Знайомий якось показав свої
документальні фільми про байкерів. У них в очах завжди таке
задоволення від життя, така цікавість. Думаєш : «Блін, так хочеться це спробувати і зрозуміти, чому в них так, що це дає».

❙ «З цим мотоциклом ми одразу порозумілися».

«Краще б дитину народила»
Тож Оля почала вчитись.
Посеред зими їздила в мотошколу в інший кінець міста.
— Вчилась багато — брала вдвічі більше уроків, ніж усі
інші, закінчила дві мотошколи.
Одночасно почала збирати
гроші на мотоцикл.
Обмежувала себе в усьому,
копієчку складала до копієчки.
Купити його самостійно було
принциповим питанням.
— Мені було важливо, щоб
я це зробила сама, щоб це було
особисте досягнення.
Мені всі казали: ти дурна,
попроси, щоб якийсь чоловік
зробив тобі подарунок, це ж нормально. Можливо, я дурна, але
так не хотіла.
Момент, коли вперше сіла за
мотоцикл, Оля запам’ятала на
все життя.
— Це було перше тренування. Ми ще толком не почали займатись. Інструктор посадив мене
на мотоцикл і каже: «Заводь!».
Кажу «Як?».
Врешті заводжу, а байк почав так гарчати... Не так, як зараз мій, — мій мотоцикл як котик мурчить. Це було страшно і
захопливо. Не знаю, як пояснити, було якесь фізичне збудження, на рівні сексуального. Я ще
так зашарілась і думаю: «Господи, хоч би інструктор не помітив».
Олю відмовляли всі, хто тільки міг.
«Та навіщо воно тобі треба?».
«Краще б дитину народила».

❙ Miss Fox і її «вершниця».
❙ Фото з сайта life.pravda.com.ua.
❙ Оля Комарова.
«Ми таких хрустиками називаємо».
«Не жіноча це справа».
«Це не для тебе, ти з ним не
впораєшся».
Чого тільки не наслухалась
від найближчих.
На роботі під’юджували: «Ну
що, Комарова, вже на мотоциклі приїхала?». Друзі посміювалися: «Коли ти вже байкершою
станеш?». Олю це тільки підбурювало ще активніше йти до
мети.

Продавці подумали,
що помилилася адресою
На те, щоб зібрати гроші,
пішло півтора року. Навіть залізла в кредит — щоб купити не
тільки мотоцикл, а й усе необхідне екіпірування. Байк обійшовся в $2300, ще близько $1000 —
шолом, спеціальне взуття, костюм та рукавиці.
— Коли підійшов момент купувати, приїжджаю на Позняки
в мотосалон. А це була зима, я
така в пальті, в чоботах на підборах. Хлопці-продавці подумали,
що помилилась адресою. Кажу:
«Добрий день, прийшла купити у вас мотоцикл, і точно знаю,
який хочу». Вони були вражені.
Це було дуже смішно.
Потім виникло важливе питання: де його поставити?

Оля живе в орендованій квартирі звичайної багатоповерхівки. Тільки мотоцикла там не
вистачало.
— Коли є мрія — головне, не
думати наперед про проблеми.
Якщо будеш на них заганятись,
усе завалиш. Діяти треба по ситуації. Коли купувала мотоцикл, ще не знала, де буду його
ставити. Але була впевнена, що
знайду рішення. Ну що, це най-

цього йшла. І тут у мене виникає шалений страх. Мовляв,
Оля, навіщо тобі це? Подивись
на цю махіну, вона ж утричі важча за тебе, що ти з нею робитимеш? Поки не пізно, може, повернеш його і будеш жити нормально?».
Ходила довкола мотоцикла
колами, не знала, що робити.
Враз повернулись усі комплекси та страхи: «Може, всі були
праві? Може, я не зможу?».
А потім думка: «Стоп, Оля,
ти що, слабачка?».

Коли життя втрачає сенс, роби те, що ніколи не робив.
складніше питання в житті? Ну
ні ж!
Хіба для маленького мотоцикла не знайдеться місця в
Києві?
Оля заглядала в кожне
подвір’я довкола дому. Роздивлялась гаражі та приватні будинки. А потім побачила, що у
сусідів є невеликий підземний
паркінг.
І домовилась, що лишатиме
мотоцикл у них — багато місця
він не займає, притулиш до стіни — і все.
В останній момент, коли Оля
пройшла весь шлях і купила мотоцикл, її раптом охопив страх.
— Усе було на фінішній прямій, бери і їдь. Півтора року до

«Мій мотоцикл — дівчинка»
Коли Оля вперше приїхала на роботу на мотоциклі, її не
впізнали.
— Я подолала тоді всього 6
кілометрів — з Соломянки на
Хрещатик. Але почувалась такою щасливою, що просто сиділа і посміхалась.
Колеги подивились зовсім
по-іншому. Мовляв, раз я можу
управляти такою великою штукою, значить, сильна і щось
можу. А я завжди така була —
ви просто не бачили.
Ім’я мотоциклу вибирали у
«Фейсбуці».
Дорж Бату — автор нашумілої книги про працівників
НАСА — запропонував назвати

його Франческою.
Інші підказували імена богинь. Врешті Оля назвала байк
Miss Fox.
— Впевнена, що мій мотоцикл — дівчинка. В житті я розуміти чоловіків не навчилась,
з ними постійно відбувається
якась боротьба. А з цим мотоциклом ми якось відразу порозумілись. З нею можна домовитись. Ми з нею на одній хвилі.
Мені здається, ми одна одній пасуємо».
Оля завела своєму мотоциклу телеграм-канал. Розповідає,
як із дня у день долає свої страхи.
— Мені кажуть: «Ти така
сильна, крута». Та ні, у мене
купа своїх страхів і комплексів.
Таких людей багато, всі ми відчуваємо приблизно одне і те ж.
Важливо зрозуміти, що ти такий у світі не один.
Коли життя втрачає сенс,
роби те, що ніколи не робив.
Якщо ніколи не танцював —
піди на танці. Боявся плавати
— йди в басейн. І нікого не слухай, бо тільки ти сам знаєш, що
тобі треба.
Думаю, якщо люди будуть
робити те, що вони хочуть, то
зла в світі стане менше.
Я вже не уявляю себе без мотоцикла. Це найкраще, що я
зробила в житті, — каже Оля і
світиться від щастя, погладжуючи свою Miss Fox. ■
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СПОРТ
Олександр Усик
український боксер-професіонал
Оксана ПРОДАНЧУК
До дати найочікуванішого поєдинку в першій важкій вазі, в якому мають зійтися чемпіон світу за версіями
WBO та WBC Олександр Усик та володар чемпіонських поясів за версіями
IBF та WBA Мурат Гассієв, залишилось
кілька днів. Здавалося, що все вирішено і вже в суботу стане відомим ім’я абсолютного чемпіона світу та володаря
Кубка Мухаммеда Алі.
Але «громом серед ясного неба» стала заява менеджера українця Егіса Клімаса, що бій може й не відбутися. Згодом підтвердив цю інформацію і промоутер Усика Олександр Красюк.
«У нас є претензії до російської сторони, котрі стосуються організації
поїздки, забезпечення безпеки та розміщення нашої команди в готелі. Існує
ймовірність того, що бій не відбудеться. І з кожним днем вона все більш висока. Однак, якщо бій усе-таки не відбудеться зараз, то ми будемо йти своєю
дорогою і з Гассієвим все одно зустрінемося. Але вже не в рамках Суперсерії»,
— сказав Красюк.
Із його заяви можна зрозуміти, що
російська сторона, яка взяла на себе всі
зобов’язання щодо організації поєдинку, не виконує їх. Які саме зобов’язання
не виконуються, достеменно не відомо, але зрозуміло, що справа не тільки в проживанні та перельоті Усика та
його команди. Йдеться про щось більш
серйозне, що замовчується обома сторонами конфлікту.
На такі слова миттєво відреагував президент федерації боксу Росії
Умар Кремльов. Він доволі різко прокоментував цю ситуацію і навіть пригрозив Усику судовою тяганиною та
проблемами в подальшій боксерській
кар’єрі.
«Команда Олександра Усика публічно озвучила ноти невдоволення, начебто ми як організатори не виконуємо якихось умов. Ми не розуміємо, в
чому невдоволення команди українського боксера. Нехай покажуть хоча б
одне офіційне звернення, узгоджене з
організатором WBSS, на яке ми не відповіли, чи озвучать умови, які ми не ви-

«Я прекрасно почуваюся. Мені однаково, де відбудеться бій, я просто хочу
битися. Я й моя команда готові до цього протистояння».

■ БОКС

Чи бути суперфіналу?
Вирішальний поєдинок у
важкому дивізіоні світової
боксерської суперсерії
знову опинився
під загрозою зриву
конали, або скажуть, з чим ми не допомогли», — наголосив Кремльов.
За словами російського функціонера, контракти боксерів з WBSS досить
жорсткі, тому зрив бою однією зі сторін
може мати серйозні наслідки, зокрема
суди. На організацію бою вже витрачено
пристойну кількість коштів. Але по факту це вже зона відповідальності WBSS, і
тільки з ними можна вести переговори.
Ну а порушення домовленостей можуть
вплинути на кар’єру Усика.
Попри всі перипетії Олександр Усик
разом зі своєю командою вирушив до
Москви, але це не дає 100% гарантії
того, що запланований поєдинок відбудеться.
«Поки ще не все залагоджено. Проте ми летимо. Російська сторона каже,
що не розуміє претензій? Дурня включають. Все вони розуміють. Більшістю
побутових питань ми займаємося самостійно. Тому з цим у нас проблем немає.
Є проблема з тим, що приймаюча сторона (не Всесвітнія серія боксу) не виконує взяті на себе зобов’язання!» — заявив Красюк.
Що стосується самого Усика, то існуючий конфлікт начебто не тривожить
боксера: «Я прекрасно почуваюся. Мені
однаково, де відбудеться бій, я просто
хочу битися. Я й моя команда готові до
цього протистояння».
Водночас абсолютного спокою в команді українського чемпіона все ж немає. За тиждень до запланованого поє-

❙ Олександр Усик вирушив у Москву на «об’єднавчий» бій проти Мурата Гассієва.
❙ Фото зі сторінки спортсмена в «Інстаграмі».
динку Усик припинив співпрацю з одним зі своїх наставників — Сергієм
Ватаманюком. «Він не був моїм безпосереднім наставником, а лише допомагав мені в окремих речах. Ми припинили нашу спільну співпрацю, оскільки
те, що він мені давав, не сприяло моє-

■ ФУТБОЛ

З прицілом на «мундіаль»
Українська команда почала боротьбу за путівку на молодіжний ЧС-2019
Олексій ПАВЛИШ
Після російського дорослого «мундіалю» у Фінляндії стартував чемпіонат
Європи U-19. Медалі континентального
форуму та п’ять місць на світовий турнір U-20, який наступного року прийме
Польща, розіграють вісім команд, серед
учасників — і українська збірна.
«Синьо-жовті» на характері та не
без частки везіння пройшли відбір після вирішальних голів Сербії і Румунії у
компенсований час. А на груповому раунді ЧЄ підопічні Олександра Петракова зіграють iз Францією, Англією та Туреччиною. Перший матч — проти французів — наша команда провела у вівторок увечері.
Оскільки у Європи буде п’ять путівок на чемпіонат світу U-20, окрім півфіналістів, має вийти ще одна команда:
збірні, які посядуть треті місця у квартетах, розіграють це місце в очному поєдинку. Олександр Петраков перед стартом турніру говорив, що мінімальне завдання — потрапляння на молодіжний
«мундіаль».
Українці поїхали до Фінляндії без
своєї головної зірки — Андрія Луніна,
який учора провів перше тренування в
«Реалі». 19-річний голкіпер не грав у
відборі, регулярно викликається до лав
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❙ Українська збірна U-19 прагне пробитись на другий поспіль молодіжний «мундіаль».
❙ Фото: ffu.ua.
національної збірної і має шанс проявити себе на зборах у Мадриді, тому очікувано не потрапив до остаточного складу.
Та й останнім часом у Європі зіркові «ті-

нейджери» пропускають подібні змагання, прагнучи проявити себе у клубі чи у
дорослій команді — 19-річний француз
Кіліан Мбаппе уже є чемпіоном світу-

му розвитку. Хороша людина — це не
професія», — пояснив Олександр. Осідлавши коня (фото, яке він опублікував
на своїй сторінці в «Інстаграмі»), зі словами «Москва, зустрічай», Усик вирушив у дорогу на головний бій у своїй
професіональній кар’єрі. ■
2018 та одним із претендентів на «Золотий м’яч».
За відсутності Луніна лідерами «синьо-жовтих» є захисник Віталій Миколенко, який уже встиг зіграти кілька матчів за основу «Динамо», хавбек Олексій Хахльов, котрий починає
кар’єру в іспанському «Алавесі», та нападник Владислав Супряга з «Дніпра»
(ним минулої зими цікавилась луганська «Зоря»).
Фаворитом групи, у якій гратимуть
українці, є Франція — навіть без сильного воротаря Альбана Лафона, який цього літа перейшов із «Тулузи» у «Фіорентину», у Бернара Діомеда потужна та
зіграна команда.
Має багато талановитої молоді Англія, проте зіркові представники Туманного Альбіону — Джейдон Санчо (дортмундська «Боруссія»), Раян Сесеньйон
(«Фулхем») та Філ Фоден («Ман. Сіті»)
залишились у клубах.
Саме від того, наскільки ударить по
«левах» відсутність лідерів, залежатимуть шанси українців на «плей-оф». Але
«синьо-жовтим» цілком до снаги посісти третє місце та потім вийти на «мундіаль».
Нагадаємо також, що могла зіграти на аналогічному Євро-2018 і наша
збірна U-17, яка спочатку проходила
туди за спортивним принципом, але в
підсумку залишилась удома через прокол адміністрації. Річ у тім, що у матчі кваліфікації проти Сербії на поле
вийшли двоє дискваліфікованих гравців — це завершилось технічною поразкою та штрафом для Федерації футболу
в 2 тисячі євро. Таким чином Україна
посіла «непрохідне» третє місце у квартеті відбору. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Зураб Аласанія: Недофінансування дуже делікатно обставлене
Керівник «UA: Першого» розповідає, чому аналогову трансляцію телеканалу відключали і як відбуваються нині
взаємини мовника з владою, а ще — про «Євробачення», подальше реформування регіональних філій і «ЗІК»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 18 ЛИПНЯ 2018

■ ЗІРКИ НА ПОЛІ

А харизму куди діти?
Незважаючи на минулорічний скандал,
Кевін Спейсі знову у грі
Нещодавно відбулася світова прем’єра фільму, зйомки якого розпочали ще в 2015-му. І хоча
роботу над «Клубом молодих мільярдерів» було завершено, але скандал довкола одного з акторів цієї
стрічки, що розгорівся у
2017-му, змусив відкласти її презентацію: минулого року неангломовний
світ дізнався про значення терміна «харасмент»
— сексуальні домагання,
— в якому почали масово
звинувачувати голлівудських режисерів та акторів.
Чіткої межі між заграванням, залицянням чи
«харасментом» ніхто не
визначив правової оцінки
дій Кевіна Спейсі (а саме
про нього йдеться) також
не було, проте крові йому
це попсувало чимало: показ останнього сезону суперпопулярного не лише в
США, а й по всьому світу
серіалу «Картковий будиночок» (хто ще не дивився
— рекомендую) призупи-

нили, вся жовта преса
пістрявіла статтями
про його негідну поведінку. Але нічого не буває вічного
— буря вляглася, а незрівнянна харизма актора, якій він
чимало завдячує зйомкам
у «Красі поамериканськи», взяла
гору. Тож і
ми можемо
переглянути голлівудську новинку, помилуватися грою
улюбленого
актора (хоча у
фільмі у нього і
не головна роль)
та згадати своє
сумне
минуле,
коли й у нас були
свої клуби мільярдерів Льонь Голубкових, що вкладати свої кревні у різні МММ. ■

Дара ГАВАРРА
Не встиг президент сусідньої держави урочисто відкрити Кримський міст, як його лаври вирішив перейняти його ж співвітчизник і
за сумісництвом апологет зі Ставропільщини. На своєму баштані Роман Пономарьов
також збудував міст і також назвав Кримським, правда, будматеріал вибрав досить
дивний — очерет. Нікого з росіян не здивувало, куди і звідки веде міст, збудований
на баштані, адже ніхто не переймається й питанням, як довго може простояти міст через
Керченську протоку, збудований без проектної документації (ніхто не хоче брати на себе
таку відповідальність). Правду казав російсь-
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❙ Кевін Спейсі.
■ ПАРАД МАРАЗМІВ

Очеретове диво
Міст нізвідки в нікуди
кий класик: «Умом Россию не понять...».
А тим часом очеретяний архітектор
збудував на цьому ж таки баштані ще й...
«Зеніт-арену», також із комишів. Мабуть,
на випадок, якщо баклани роздовбають пітерський стадіон, футболістів зі всього сві-

ту може прийняти очеретяний. Ну що ж, після чемпіонатів із метання коров’ячих «млинців» серед росіян, скульптур із кізяків та
змагань на швидкісне поїдання блінів з лопати сусідам уже важко нас чимось здивувати. ■

■ ПОГОДА
19 липня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, повсюди помiрний грозовий дощ. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +16...+18, удень
+24...+26.
Миргород: повсюди помiрний грозовий дощ. Уночi +16...+18,
удень +25...+27.
Вiнниця: повсюди помiрний грозовий дощ. Уночi +15...+17, удень
+24...+26.
Одеса: помiрний грозовий дощ. Уночi +17...+19, удень +27...+29.

сонячно

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+14…+19
+21…+26

+13…+18
+21…+26
Схід

хмарно

Центр

+14…+19
+22…+27

+14…+19
+24…+29

дощ

17 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовського морiв становила 21-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

сніг

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, часом дощ. Трускавець: уночi +14...+16, удень +20...+22. Моршин: уночi
+14...+16, удень +20...+22.

дощ,
гроза

Південь +15…+20
+25…+30

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
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По горизонталі:
2. Відгороджене місце у льоху чи коморі для зберігання сипучих продуктів. 7. Коротка палиця як
символ влади. 8. Окрема доріжка на
велодромі чи в музичному альбомі.
9. Повільна частина музичного твору. 10. Пам’ятник у вигляді погруддя. 11. Нагорода за перемогу. 12.
Механічна помилка в тексті. 13. Категорична заборона, часто релігійного характеру. 14. Короткий відеофільм, знятий на якусь пісню. 16.
Голландський науковець і філософ,
прихильник пантеїзму. 18. Світська
вечірка. 20. Отелло за національністю. 21. Граматична категорія дієслів,
що може бути дійсним, умовним або
наказовим. 23. Старовинна частина
столиці Угорщини. 25. Птах — помічник Котигорошка та його друзів із
відомого мультсеріалу. 27. Трутень
у вулику. 28. Мама дружини. 29.
«Зеленеє ..., зелене. Хорошії гості
у мене». (Народна пісня). 30. Багатоголова змія, знищення якої стало
другим подвигом Геракла.
По вертикалі:
1. Перелік страв, які подаються в ресторані. 2. Архієпископ Константинопольський, богослов, один із
трьох Вселенських святителів та вчителів християнства. 3. Частина тіла,
куди часто роблять уколи. 4. Хижий

птах родини яструбових, схожий на
шуліку. 5. «Заспіваю, — розвернулась висока могила, аж до моря запорожці ... широкий крили». (Тарас
Шевченко). 6. Пункт пропуску на
кордоні з Польщею. 10. Герой-богатир у східних народів. 14. Нова назва Кампучії. 15. Урочиста військова
хода. 17. Британське місто, де розташований один із найповажніших у
Європі університетів. 19. Лікар, що
допомагає при пологах. 22. Частина будинку, де наші предки ховали
прах померлих, щоб вони оберігали
домівку. 24. Ім’я старшого сина Василя Вірастюка. 26. Хутряне взуття
народів Півночі.
Кросворд №76
від 17 липня

■ ПРИКОЛИ
У супермаркеті:
— Земляче, вегетаріанство —
це не твоє, зав’язуй iз цим.
— Звідки ти знаєш, що я вегетаріанець?
— Тільки що всi чоловiки витріщалися на довжелезні ноги розкішної блондинки в міні. Ти один —
на шинку в її кошику.
***
Чоловiк в Одесі зупиняє таксi.
— Мені в ресторан на Дерибасівській!
— Сідай.
Проїжджають 10 метрів, водiй
гальмує, відчиняє дверцята:
— Прошу, Дерибасівська!
— Так що ж ти одразу не сказав?

— А я думав, що ти з шиком хочеш.
***
Йде футбольний матч. Коментатор звично швидко-швидко говорить:
— Удар, м’яч у Петренка, прохід
по лівому краю, пас у штрафний майданчик, удар по воротах, штанга!
Тут забігає захеканий тренер:
— Чи не можна повільніше?
Хлопці не встигають.
***
Уранці чоловік запитує дружину:
— А що ти подумала, коли я повернувся вночі з синцем під оком?
— Нічого не подумала. Коли ти
повернувся, синця ще не було.
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