Елеваторів досі обмаль

Прагматизм покликав у дорогу

«Зла нитка» в оці

Брак елеваторів
засвідчує не лише
статистика,
а й автомобільні
черги біля них

У суботу зустрінуться
Меркель і Путін.
Говоритимуть про
«Північний потік-2»
та Україну

12-сантиметровий
паразит у повіці
жінки поселився
після
укусу комара
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,344 грн
1 € = 31,180 грн
1 рос. руб. = 0,400 грн

Виростити — і вижити...
Завдяки спеці у Європі українські аграрії отримають шанс рекордно заробити,
а більшість пересічних громадян будуть змушені купувати суттєво дорожчу їжу

» стор.
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❙ Парадокс вітчизняного споживання епохи глобалізації: чим краще експортеру, тим гірше своїм споживачам.
❙ Фото з сайта fg-gadz.com.ua.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на вересень

стор. 11

2

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ 2018

ІнФорУМ

«Росія — це є країна-агресор, яка захопила українську територію, яка
намагається забрати майно приватних компаній, українських державних
компаній, України як держави та українського народу».

Остап Семерак
міністр екології та природних ресурсів України

■ ДОБРА СПРАВА

■ НА ФРОНТІ

«Дороги смерті» стануть
«дорогами життя»

Особливий догляд
Впроваджується акредитація
волонтерів у районі проведення ООС

На вимогу Олега
Ляшка в Україні почали
ремонтувати
шляхове покриття

Тарас ЗДОРОВИЛО

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Останній тиждень лідер Радикальної партії багато їздив по Україні: відвідував підприємства,
перевіряв, як будують освітні заклади, на які він вибив фінансування, допомагав селянам збирати врожай. Їхав дорогами, якими щодня їздять українці. Стан
деяких iз них політика шокував. Зокрема, до Баштанки Миколаївської області Ляшко добирався найгіршою дорогою області — трасою Н-11. Повертаючись
до Миколаєва, політик вийшов на
дорогу і просто з ями звернувся
до керівництва держави та місцевих чиновників. Відповідне відео
політик виклав у соцмережі. Емоційне звернення Ляшка спрацювало: керівництво області одразу
взялося за ремонт дороги. «Після
моєї зустрічі з жителями села Виноградівка на Миколаївщині дорожники почали ремонт ділянки
траси Н-11 у цьому селі. Дякую
голові ОДА Олексію Савченку за
оперативну реакцію на моє звернення», — розповів Ляшко.
Але зупинятися на досягнутому народний депутат не збирається. Обіцяє українцям взятися за
глобальний ремонт стратегічної
траси.
«Інформую жителів Миколаївщини і Дніпропетровщини, що я
також переговорив із Прем’єром
Гройсманом і міністром інфраструктури Омеляном щодо капітального ремонту всієї траси Н-11

■ ОВВА!

Італійські
Альпи як
«ритуал»
Вартість відпочинку
родини Геннадія
Кернеса перевищила
його кілька річних
зарплат
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Нескінченна сага про багате життя чиновників найбіднішої країни Європи поповнилася
черговою історією. Цього разу Харківський антикорупційний центр розповів на своїй сторінці
у «Фейсбуці» подробиці літньої відпустки родини Геннадія Кернеса на дорогих курортах сонячної Італії. У повідомленні, зокрема, йдеться
про те, що мер разом із дружиною та охоронцями приїхав на броньованих автівках до міжнародного аеропорту «Харків», після чого на 9місному чартері Bombardier Challenger 300 вилетів до австрійського міста Інсбрук.

❙ Олег Ляшко записав звернення до Прем’єр-міністра просто з ями
❙ на розбитій ділянці траси Миколаїв — Кривий Ріг.
Миколаїв — Кривий Ріг — Дніпро. Цього року на її ремонт виділено всього 200 мільйонів гривень. Це дуже мало, загальна вартість робіт більше 2 мільярдів гривень. Тому я звернувся до уряду
збільшити суму мінімум удвічі,
до 400—500 мільйонів. Урядовці
обіцяли мені знайти можливості.
Зробимо трасу Н-11 дорогою життя!» — повідомив Ляшко.
На аварійній ділянці траси політик зупинився і поговорив із водіями. Розповів, що збирається робити з недобросовісними підрядниками дорожніх робіт.
«Якщо знову гроші на дороги розкрадуть — закопаємо тут в ямі
того, хто за це відповідає, і асфальтоукладчиком зверху проїдемо!» — рішуче сказав Ляшко.
Політик продовжує трима-

ти на контролі й питання ремонту дороги до Маріуполя. Під час
зустрічі з мером міста Ляшко пообіцяв вибити кошти на ремонт
траси. «Ми обов’язково доб’ємося,
щоб ремонт цієї дороги був записаний окремим рядком у бюджеті. Щоб маріупольці не чекали,
коли Укравтодор затвердить перелік доріг, які треба відремонтувати, а одразу в держбюджеті були
передбачені кошти на ремонт
цієї траси. Дорога Запоріжжя —
Маріуполь повинна стати «дорогою життя» так само, як і дорога
Миколаїв — Кривий Ріг — Дніпро!» — наголосив політик.
Окрім того, Ляшко добивається нормального залізничного сполучення з Маріуполем, щоб місто
не було відрізаним від України через байдужість чиновників. ■

За інформацією власних джерел ХАЦ, замовлений літак належить турецькій компанії
MNG JET HAVACILIK AS. Як повідомляється на
сайті авіаперевізника, вартість оренди цього
лайнера складає 5 тисяч доларів на годину.
«Нагадаємо, що в 2017 році заробітна плата Геннадія Кернеса склала 599 тисяч гривень
на рік, — уточнює Харківський антикорупційний центр. — З огляду на те, що мінімальний
час, на який можна замовити приватний літак
для подібного перельоту, як правило, складає
не менше доби, неважко порахувати, що оренда чартеру могла обійтися Геннадію Кернесу в
суму, що перевищує 5 річних заробітних плат
харківського міського голови».
Правда, заради справедливості варто уточнити, що таку поїздку мер таки може собі дозволити офіційно. Минулого року у своїй декларації він повідомив про зберігання 43 мільйонів
гривень готівкою.
В Італії до родини мера приєднався директор Харківського КП «Ритуал» Євген Журавльов зі своєю сім’єю. Завдяки доньці останнього, яка виставила у соціальних мережах фото, і
стало відомо, що чиновники обрали для відпочинку фешенебельний готель Palace Merano в
мальовничому куточку італійських Альп. Тут надають чимало оздоровчих та медичних послуг,
вартість яких цілком гармонiює з ціною авіаперельоту.
У свою чергу, сайт «Цензор. Нет» повідомив, що саме в цьому готелі пан Кернес проводив час у дні, коли Київський районний суд Полтави розглядав результати слідства у справі викрадення та побиття двох євромайданів. Йдеться про ту саму справу, яку днями зі скандалом
закрили. ■

Порівняно з попереднім
днем противник 13 серпня
дещо вгамувався й обстрілював позиції наших військ
«лише» 41 раз, у тому числі
11 разів із важкого озброєння. Прицільний вогонь окупанти вели з гранатометів,
великокаліберних кулеметів
i стрілецької зброї, а на окремих напрямках — з озброєння БМП i протитанкових ракетних комплексів. Застосовували також артилерію
калібром 122 мм i міномети.
Обстріли здійснювали
по захисниках Кримського,
Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного,
Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки,
Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного
та Широкиного. Противник
обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, з мінометів калібром 120
мм — наші позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а з мінометів калібром 82 мм — позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного.
Унаслідок бойових дій
два
військовослужбовцi
Об’єднаних сил отримали
поранення. Ворог, за даними
української розвідки, втратив двох вояків, а ще п’ять
«іхтамнетів»-окупантів дістали поранення.
У вiвторок, 14 серпня,

станом на ранок бойовики російських окупаційних
військ двічі «привітали»
наших захисників зі святом Маковея — обстріляли
українські позиції в районах населених пунктів Павлопіль i Широкине.
Генштаб ЗСУ має намір
впровадити акредитацію волонтерів у районі проведення ООС. Для отримання акредитації волонтери будуть
зобов’язані надати командуванню ООС свої персональні
дані та пройти перевірку. На
цей момент уже розроблено
проект «Інструкції з акредитації волонтерської діяльності в районах здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій і Луганській областях».
Відповідною інструкцією
Генштаб планує ввести волонтерську діяльність у правове поле, а також створити
механізми захисту волонтерів (у вигляді «служби»
їхньої підтримки в Донецькій і Луганській областях) і
за бажанням волонтерів допомагати їм з обліком і контролем над дорогим майном, яке вони поставляють
армії.
Акредитацію та пропуск до району ООС може
бути припинено у зв’язку
із загостренням ситуації в
районі відвідування, проведенням там заходів iз підготовки або введенням режиму обмеження переміщення цивільних осіб. ■

■ МІЦЬ

День із «Богданою»
Нову українсько-польську гаубицю покажуть у Києві
Тарас ЗДОРОВИЛО
Невдовзі до ЗСУ надійде нове потужне озброєння —
155-мiлiметрова гаубиця «Богдана». Ця самохідна артилерійська установка (САУ) являє собою прототип гаубиці,
створеної з бойового модуля (вежі) польської САУ Krab. Переговори з польською стороною про використання її технологій були розпочаті ще восени 2017 року.
Нова важка САУ зможе робити шість пострілів за хвилину, а дальність пострілу по технічному завданню осколково-фугасним зарядом — понад 40 кілометрів (активнореактивним — понад 50 км).
Уперше для української артилерії саме ця САУ стане
«першопрохідницею», адже матиме «натовський калібр»
155 мм, замість «радянського» 152 мм, який зараз використовують ЗСУ.
Українські розробники зупинилися на колісному варіанті нової артустановки (виконана на колісному шасі 6х6 КрАЗ),
хоча ще був варіант гусеничної основи (зокрема, від танків
Т-84У «Оплот»). (Військовий експерт Михайло Жирохов зазначає, що від гусеничного варіанта 155-мiлiметрової САУ український Оборонпром повністю не відмовився — він може
з’явитися пізніше і, ймовірно, матиме іншу назву).
Гусеничні САУ, зауважують військові експерти, мають
більшу прохідність, однак колісні можуть швидше передислоковуватися з місця на місце, що підвищує ефективність
та безпеку розрахунків.
Ствол у «Богдани» — українського виробництва! Нова

❙ «Богдана».
❙ Фото з сайта «Українського мілітарного порталу».
«самоходка» має спарену броньовану кабіну для розміщення розрахунку бойової машини. Важливим є й те, що САУ
має автоматизовану систему наведення та систему заряджання боєприпасів, а її контейнери здатні вмістити від 20
снарядів.
Цими днями відбулися фінальні випробування «Богдани»: 10 серпня їх прийняв міністр оборони Степан Полторак.
Кияни й гості міста зможуть «вживу» побачити нову
САУ на параді в День незалежності 24 серпня в Києві, де
«Богдану» вперше презентують широкому загалу. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ 2018

Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині, неподалік річки Тясмин
у районі чигиринських сіл Чорнявка й Худоліївка, тамтешні лісівники створили новий масштабний рекреаційний пункт, де одночасно можуть відпочивати 50 осіб. Про це
«Україні молодій» повідомили в Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Назвали нове відпочинкове місце — «Три
озера», відродивши стару назву тієї місцини. А працювали над спорудженням великої альтанки, столів, лавок, навісу, облаштовували всі зручності для приготування
їжі, півтора місяця працівники Трушівського лісництва. Продумали все для комфортного відпочинку на природі — для наймолодших встановили гойдалку, карусель та
пісочницю, для любителів спорту поряд облаштували спортивний майданчик, де можна пограти у волейбол чи футбол. А родзинкою цього рекреаційного пункту стало невелике озеро, яке розкопали лісівники, віднайшовши старе лісове джерело.
За словами лісничого Трушівського лісництва Андрія Приходька, місцеві старожили стверджують, що раніше у цьому місці були три невеликих озера. Проте це було
ще до заліснення території — до висаджування Чигиринської гряди, яка була створена у середині минулого століття. Символічно, зазначає Андрій Приходько, що на завершення робіт біля водойми наші майстри
віднайшли стару підкову, що є добрим знаком. Тож підкову розмістили при вході в
рекреаційний пункт.
Директор Чигиринського лісгоспу Роман Фендюр зауважує, що це вже десятий
рекреаційний пункт на території підприємства. Роботи з будівництва, благоустрою
рекреаційних пунктів проводять за власні
кошти підприємства та силами працівників
державної лісової охорони.
«У цьому лісі відомі грибні місця, тож

■ РЕЛАКС

■ НОВИНИ ПЛЮС

Підкова — на щастя

Ліцензії РФ на надра
українських морів

Неподалік Тясмина створили «Три озера»

❙ Новий рекреаційний пункт неподалік Чигирина.
❙ Фото надане прес-службою Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
відвідувачів тут ніколи не бракує. Рекреаційні пункти будуємо для зручності відпочиваючих, для контролю за перебуванням
населення в лісових масивах. Головне, з
чим завжди звертаємося до громадян, — до-

тримуйтеся правил поведінки в лісі, не порушуйте вимог перебування у лісових масивах під час пожежонебезпечного періоду,
з повагою ставтеся до праці лісівників», —
наголошує Роман Фендюр. ■

■ НЕБЕЗПЕКА

«Зла нитка» в оці
12-сантиметровий паразит у повіці жінки
поселився після укусу комара
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Цього року на Харківщині
зареєстрували вже третій випадок появи дирофіляріозу —
небезпечного зараження людини паразитами, що розвивається після укусів комарів. Нещодавно у харків’янки з повіки
видалили 12-сантиметрового(!),
якого «заселив» в її організм, на
перший погляд, безневинний
комар.
Жінка звернулася до лікарні через сильний набряк лівого ока. Її одразу ж прооперували, після чого стало зрозуміло,
що на місці припухлості «поселилася» нематода — 12-сантиметровий круглий черв’як, личинки якого переносяться кровососними комахами.
За даними лікарів, випадки
дирофіляріозу в Харкові — вже
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах патрульна поліція
затримала босого злодія, як кажуть, по гарячих слідах. Цей
28-річний чоловік приїхав у місто над Дніпром iз Чернівців і серед
білого дня на вулиці 30-річчя Перемоги напав на дівчину та зірвав
iз її шиї золотий ланцюжок.
Як розповідає сама постраждала, навпроти великого магазину будматеріалів, коли вона йшла
до пішохідного переходу, їй зустрівся молодий чоловік у сiрому
кашкетi, в окулярах, у чорній
футболці, таких же шортах. Запитав, як перейти на інший бік.
А раптом рвонув ланцюжок.
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далеко не рідкість. Скажімо,
весною такого ж паразита довжиною 15 сантиметрів виявив
у себе на передпліччі чоловік.
Він сам видалив непроханого
гостя, після чого пройшов повне медичне обстеження. Ще одного гельмінта у травні хірурги
Дергачівської районної лікарні
дістали із грудної клітки місцевої жительки, яка скаржилася
на припухлість і сильний свербіж. Через візуальну схожість,
появу підшкірних гельмінтів
часто називають хворобою «злої
нитки».
Аналогічні випадки були зафіксовані й у інших регіонах
країни. За даними Центру контролю і моніторингу захворювань, найчастіше випадки дирофіляріозу фіксували у Чернігівській, Миколаївській та
Херсонській областях, рідше —

❙ Комарі передають личинки гельмінтів людині після того,
❙ як кусають заражених тварин.
у Сумській, Черкаській, Полтавській та Херсонській. На
третьому місці — Харківська,
Київська, Дніпропетровська,
Луганська, Донецька та Одеська області.
Лікарі попереджають, що
комахи лише передають личинки гельмінтів після того, як кусають заражених тварин. Тож
порада: ретельніше стежити за

здоров’ям домашніх котів i собак, а також встановлювати на
вікнах i дверях протимоскітні
сітки. Місця укусів у жодному
разі не можна гріти, тому що під
впливом температури паразит
почне мігрувати під шкірою, ускладнюючи протікання хвороби. Якщо помітите після укусу
комара припухлість, одразу ж
зверніться до лікаря. ■

Суддів менше
За останні 3,5 року кількість суддів в Україні зменшилася на 3,2 тисячі,
або на понад третину. Про це в коментарі «Громадському» повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков. За його словами,
3,5 року тому, коли розпочав роботу новий склад ВККС, в Україні працювало
близько 9 тисяч суддів, а зараз їх кількість зменшилася до 5,8 тисячі.
«Тому що в нас вимоги були до людей і політиків, щоби провести реформу
серйозну із двох складових — це очищення й оновлення. На жаль, очищення відбувається набагато швидше, ніж
оновлення», — сказав Козьяков.
Ще в 2016 році спільно з Національним антикорупційним бюро ВККС
розпочала процедуру первинного
кваліфікаційного оцінювання. «У прямому ефірі фактично задавали багато
неприємних питань про статки і так далі.
Всього 350 суддів оцінили ми спочатку,
а в наступні чотири місяці звільнилися
за власним бажанням понад 1,5 тисячі
суддів», — розповів Сергій Козьяков.
Також він нагадав, що тоді з’явилися
електронні декларації, «з яких можна
було багато про що дізнатися».
Як повідомлялося, Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 серпня почала приймати документи кандидатів для
участі в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду. ВРП погодила, що у Вищому антикорупційному
суді буде 39 суддів.

Горіла лікарня

■ КРИМІНАЛ

Затримала босого по слідах
Про дорогу питав, золотий ланцюжок зірвав, а свої черевики загубив
«Ланцюжок до двадцяти грамiв вагою, він не міг його відразу
зірвати, тож досі моя шия болить»,
— розповідає дівчина. І додає, після цього грабіжник так тікав, що в
нього поспадали черевики.
«Тільки ми одержали повідомлення про цей злочин, упродовж кількох хвилин група тактичного реагування патрульної

У Росії почав діяти закон, згідно
з яким в анексованому Криму анулюють українські ліцензії на користування надрами та вводять новий порядок
їх реєстрації, про це повідомляє ТАКС.
Відповідно до закону, право користування ділянками надр, розташованих у Чорному і Азовському морях,
буде надаватися за рішенням уряду
РФ, яке буде прийнято після аукціону.
Ліцензії на надра Чорного і Азовського морів, видані державними та іншими
офіційними органами України до окупації Росією Криму, вважатимуть недійсними.
«Тепер уряд Росії прийматиме рішення про проведення аукціонів по
кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення
порядку та умов їх проведення, а також
про склад i порядок роботи аукціонних
комісій», — iдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий закон «встановлює такі ж норми надання ліцензій
у Криму, які вже діють по всій Росії».
У 2016 році Україна ініціювала спір
iз РФ про порушення Конвенції ООН iз
морського права: Київ готовий довести
в арбітражі, що Росія порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в
прилеглих до Криму морських зонах, у
т.ч. права на природні ресурси континентального шельфу.
У лютому 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН
iз морського права меморандум про
порушення Росією Конвенції ООН iз
морського права.

поліції, спільно з екіпажем УПО
на вулиці Героїв Майдану помітили чоловіка, який підпадав
під орієнтування та затримали
його», — говорить «Україні молодій» Зоя Вовк, прес-секретар
патрульної поліції в Черкаській
області. Постраждала опізнала
крадія, персоніфікацію підтвердили і численні свідки, які бачи-

ли та повідомили поліції, куди
втікав злодюжка.
Нападником виявився раніше судимий молодий чоловік,
який недавно звільнився з місць
не дуже віддалених і з 10 липня
розшукувався поліцією Чернівців за ч. 1 ст. 395 ККУ — порушення правил адміністративного нагляду. ■

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що в ніч на вівторок вогнеборці ліквідували пожежу в
одній із лікарень Києва. Про це повідомила прес-служба відомства у «Фейсбуцi».
Зазначається, що 14 серпня о 02:00
до оперативно-координаційного центру
ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Григорія
Сковороди.
«На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттi вогнеборців було встановлено, що в чотириповерховій будівлі на четвертому поверсі в приміщенні аудиторії виникла
пожежа на площі 15 кв. м», — йдеться
у повідомленні. ■
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«На жаль, ПЕК Києва нам повертають без прибуткової частини — електромережі в
КМДА вирішили віддати Ахметову. Якщо 15% електроенергетичного майна оцінили
в 445 млн. гривень, значить, весь комплекс коштує 3 млрд. гривень».

Святослав Кутняк
депутат Київради

■ ВИБОРИ

■ ГРОШІ

Грошей
багато, толку
— нуль

Пішов струм... по кишенях

Українські політики
витрачають на піар та
просування своїх партій
величезні кошти

Починаючи від 1 серпня, Київ відновив
контроль над столичним тепловим господарством. ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також сміттєспалювальний завод «Енергія», які забезпечують до 80% потреб киян у гарячій
воді й опаленні, перейшли в управління
від «Київенерго» до комунального підприємства «Київтеплоенерго». Разом
із тепловим господарством «Київтеплоенего» успадкував від попереднього оператора і багатомільярдний борг за газ,
який разом зі штрафами і пенями сягає 5
млрд. грн. Нині і сума боргу, і те, хто його
має повертати, є предметом суперечок,
зокрема і в судах. Однак це — окрема новела, і ми, пишучи про «деолігархізацію»,
торкнемося дещо іншого аспекту. А саме
— долі київської енергетики, котра теж
наразі «кочує» з рук у руки.

❙ Два учасники розподілу київського енергоринку. В заручниках у них — все місто.

Свій до свого по своє

З історії питання

Шукай, кому вигідно

Що ж, таке можливе лише в Україні:
ще в липні комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ухвалила рішення про продаж ПАТ «Київенерго»
15% недавно відібраних у нього електромереж. Новина пройшла би зовсім не поміченою, якби не ФБ-активність депутата Київради Костянтина Богатова, котрий
не лише повідомив про оборудку, а й навів
кілька цікавих цифр.
«Довідка аудиту по «Київенерго», —
пише Богатов, — засвідчує, що все електрогосподарство столиці оцінено в 100
мільйонів євро», а отже, 15% від цієї суми
в гривнях становить 445 мільйонів. Проте «Київенерго» одержує преференції, бо,
згідно з рішенням Київради, отримає можливість експлуатувати мережі за ціною 160
тисяч гривень на місяць, додає депутат.
Нічого поганого в тому, що приватна
компанія володіє чи орендує частину міських комунікацій, немає. Якщо, звісно,
умови такого володіння є вигідними для
міста, а якість послуг, які компанія надає, прийнятна для споживачів. Але даний «договір» перебуває узагалі поза здоровим глуздом. Зате чудово вписується в
модель кланово-олігархічної системи управління, типової для України.
Зайве нагадувати, що на початку поточного року великий енергетичний
монстр, створений найбагатшим українцем Рінатом Ахметовим, — «Київенерго»
— розпався на дві компанії: власне «Київенерго» та ДТЕК «Київські електромережі». Остання успадкувала «електричну» частину бізнесу, тоді як «теплову» 31
липня передали комунальному підприємству «Київтеплоенерго», котре офіційно вступить у володіння переданих йому
котелень та теплових мереж, отримавши
відповідні ліцензії на здійснення господарської діяльності на цих об’єктах.
«Київенерго» дозволили спокійно завершити опалювальний сезон і зібрати
відповідні дивіденди, а відтак відпустили
на всі чотири сторони. І дарма, що наразі
половина міста сидить без гарячої води ще
з весни, адже компанія олігарха залишила по собі мільйонні борги перед «Нафтогазом», погашати які з власної кишені Ахметов, певна річ, не збирається. Ба, навіть
більше: повернувши тепломережі Києву,
олігарх розраховує на... компенсацію за
їхнє підтримання, й можна навіть не сумніватися, що він її отримає.
Без очевидного лобіювання інтересів
Ріната Ахметова як з боку міської влади
в особі мера Віталія Кличка, так і влади
державної в особі Президента Петра Порошенка подібний стан речей у столиці просто не міг би скластися. І подібний цинізм,
коли заручниками ситуації стають тисячі
киян, так само не мав би місце.

Багато років Ахметов експлуатував
теплотраси абсолютно безплатно. Такий
подарунок йому зробив колишній мер
Києва Леонід Черновецький. Договір,
укладений за правління Черновецького,
продовжує діяти й при мерстві Віталія
Кличка. Чи то пак продовжував діяти,
адже тепер, коли про людське око відбулася так звана «деолігархізація» й місту відійшли кілометри прогнилих труб
і мільярди боргів, саме Київ має ламати
голову над тим, де взяти кошти на переукладання теплотрас та як розрулити фінансові зобов’язання.
І місто, і держава могли б змусити
Ріната Ахметова провести модернізацію тепломереж. Було б лише бажання
та «політична воля». Власне кажучи, й
сам олігарх мав би бути в цьому зацікавленим — його вливання окупилися би
приблизно за 10 років, але робити такі
довгограючі інвестиції в економіку України Ахметов наміру не мав — можливо, через непевність у тому, як складатиметься його персональна доля у цій державі.
А відтак, починаючи ще з часів Черновецького, у Києві розгортався цікавий
сюжет за участю Ахметова. Він полягав
у пошуку схеми, за якою електромережі
можна було б недорого приватизувати, а
тепломережі — скинути назад, у віддання міста. Урочисте вручення Києву мотлоху планувалося на грудень 2017 року.
Але (на прохання Ахметова) депутати
Київради продовжили термін дії угоди
до весни 2018. Тобто до завершення опалювального сезону, про що вже йшлося
вище.
Нині батареї охололи, й місто може
насолодитися ахметовським спадком
— кілометрами іржавих труб та боргами. І це не єдині наслідки подібного господарювання. Після приватизації останнього державного пакета в
25% акцій «Київенерго» втрачено останню можливість навантажити Ріната Ахметова обов’язками щодо ремонту теплотрас. Тим часом обсяг інвестицій, які потрібно вкласти в оновлення
тепломереж, оцінюється в 3 мільярди доларів. Перші витрати вже склали 7,4 млрд. грн., і це далеко не кінець
історії.
Власне, всі активи, котрі коли-небудь потрапляли до рук Ріната Ахметова, виходили звідти не завжди в належному стані. Тож коли Маріуполь
тамтешні мешканці називають «Ахметовградом», вони натякають на пряму
відповідальність «власника» регіону —
відповідальність за незадовільну екологію, високий рівень захворювань на рак
тощо. Аналогічно виглядає й ситуація з
«Київенерго».

Однак повернемося до електромереж.
Чому вони є особливо привабливими для Ріната Ахметова? Тому що це — більш прибутковий бізнес, не пов’язаний із такими
колосальними збитками від амортизації устаткування, як теплотраси. Усі новобудови
Києва потребують електрифікації, а отже,
на клепанні нових столичних районів та
мікрорайонів можна добре нагріти руки.
Можливо, те, що спочатку електромережі буцімто відійшли у власність міста,
було пов’язане з бажанням мера передати
«протекторат» над мережами своїм найближчим соратникам — будівельним магнатам, котрі шматують Київ на частини,
проводячи забудову столиці де можна й де
не можна, не роблячи винятків навіть для
буферних зон, що перебувають під охороною ЮНЕСКО.
Таким, повторимося, міг бути перший
порух Кличка: поділитися електрикою з
олігархами місцевого розливу, які мають і
будівельний бізнес, і мандати в Київраді,
чинячи на неї вплив. Однак згодом градоначальник, вочевидь, отримав вказівку іншого роду — підтримати інтереси
Ріната Ахметова, котрому також потрібні електромережі. Це лише версія, в яку,
проте, вкладаються незрозумілі ігри довкола київських електромереж.
«Що ж буде далі?» — спитаєте ви. Розкрадання Києва триватиме. У цьому немає
нічого ані нового, ані дивного, хоча наразі
масштаб та зухвалість такого розкрадання
просто вражають. Один приклад: для аудиту електромереж могли б залучити незалежних експертів з позитивною репутацією, щоб ні у кого не виникало сумнівів у
незалежності їхньої оцінки, проте зроблено
не було навіть цього. Кличко пішов «у рознос», будучи чи то впевнений у своїй перемозі в 2020-му, чи — навпаки — не маючи
сумнівів у поразці, а відтак намагаючись
насамкінець отримати якомога більше зиску від посади мера.
Крім тотального розкрадання міста, ще
одна річ лишається незмінною. Це те, що
хоч у які ігри грали б чиновники та олігархи, «крайнім» завжди лишається споживач. Киян уже попередили про те, що ДТЕК
«Київські електромережі» лишає за собою
право відключати електроенергію споживачам у разі наявності заборгованості.
При цьому оплатити рахунки слід не
пізніше 20 числа наступного місяця, маючи запас часу в десять днів, які відраховуються від моменту надсилання платіжки.
Загалом чим гірша якість послуг на ринку,
тим жорсткіші правила щодо їхньої плати — в цьому кияни вже переконалися у
випадку з підвищенням ціни на проїзд,
яка ні на йоту не додала комфорту в пересування містян переповненими та такими
«дефіцитними» в час пік автобусами, тролейбусами і трамваями. ■

Наталія ЛЕБІДЬ
Кому що, а курці — просо, говорить прислів’я. Поки пересічні громадяни дають собі раду з усе зростаючими тарифами, боргами з зарплати
тощо, політичну еліту турбують вибори, що наближаються, та гроші, які на
ці вибори підуть. У цілому український істеблішмент витрачає коштів на
передвиборчу кампанію найбільше
серед своїх європейських колег, говорить гендиректор Комітету виборців
України Олексій Кошель.
«Ми є рекордсменами серед країн
ЄС за кількістю коштів, які партії витрачають на політичну діяльність, насамперед — на вибори. Зараз нас дивує
ситуація, коли за 10 місяців до виборів
окремі потенційні кандидати вже ведуть повноцінну кампанію — із телевізійною рекламою, зовнішньою рекламою, замовляють борди, сіті-лайти,
проведення масштабних заходів, наметових кампаній. Природно, коли за
півроку до виборів політики нарощують свою активність. Але коли ведуть
пряму агітаційну кампанію — це нонсенс...» — зазначив Кошель.
Українські політичні сили і кандидати витрачають у 2-3 рази більше коштів, аніж польські партії на виборах до Сейму чи кандидати у президенти Польщі. Але є й інша проблема:
надзвичайно велика тінізація виборчих коштів. 3/4, 4/5 коштів перебувають у тіні, додав він.
Кошель наголосив, що з початком
нового політичного сезону Верховна
Рада повинна внести зміни до законодавства про президентські вибори,
щоб обмежити величезні потоки, які
ідуть на вибори.
Тим часом, за підрахунком Комітету виборців, протягом квітня-червня
парламентські політичні партії сукупно витратили 150,2 млн. грн., із яких
46,3 млн. грн. пішли на рекламу.
«Було спрямовано на оплату рекламних матеріалів 46,3 млн. грн. При
цьому партії купували рекламу переважно за кошти, отримані з державного бюджету України», — стверджують
у КВУ.
При цьому найбільше на рекламу витратила «Батьківщина» — 24,8
млн. грн. Із них 20,8 млн. грн. пішли
на рекламу на телебаченні і 3,7 млн.
грн. — на зовнішню рекламу (білборди, сіті-лайти). На другому місці за
витратами на рекламу — «Самопоміч»
— 6,6 млн. грн. Традиційно більшість
коштів партія спрямувала на партійну
газету — 5,4 млн. грн. Майже мільйон
витратили на рекламу на ТБ і радіо.
Радикальна партія заплатила за
піар 6,5 млн. грн. Із них 4,7 млн. грн.
— за рекламу на телебаченні. Трохи
менше витратив Опозиційний блок
— 4,2 млн. грн. БПП — 3,1 млн. грн.,
«Народний фронт» — 0,9 млн. грн. Зазначається також, що «Самопоміч»,
Опозиційний блок, БПП, НФ витратили на оплату реклами державні
кошти, «Батьківщина» поєднала державні кошти з власними грошима
партії. ■

Енергетику Києва забрали у Ахметова, щоб Ахметову й віддати
Наталія ЛЕБІДЬ
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■ КОНТАКТИ

Прагматизм покликав у дорогу
У суботу зустрінуться Меркель і Путін. Говоритимуть про
«Північний потік-2» та Україну
Олег БОРОВСЬКИЙ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель найближчої
суботи зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Речник німецького уряду Штеффен
Зайберт повідомив, що темами переговорів стануть
ситуація в Сирії та на сході
України, а також будівництво газопроводу «Північний
потік-2».
«Зустріч Меркель iз Путіним відбудеться в суботу ввечері в підберлінському палаці Мезеберґ, який належить
німецькому уряду», — повідомив Зайберт. Інформагенції наголошують, що за останні три місяці це буде вже
друга зустріч Меркель і Путі-

❙ Меркель та Путін зустрінуться вдруге за три місяці.
на. Попереднього разу схожі
теми вони обговорювали 18
травня на чорноморському
узбережжі в Сочі. 24 липня
німецька канцлер зустрілася в Берліні з головою російського МЗС Сергієм Лавровим i начальником генштабу

російської армії Валерієм Герасимовим. Агенція «Франс
Пресс» наголошувала на
«конфіденційному характері» останньої зустрічі.
Стосовно Сирії, то вона
буде в центрі уваги на переговорах Німеччини, Фран-

ції, Росії та Туреччини, які
відбудуться «у найближчому майбутньому», повідомляють у МЗС РФ. Усе частіші
та тісніші контакти з Росією
в німецькому уряді пояснюють «прагматизмом». Очевидно, не лише економічним, а й політичним. Берлін
і Москва домовляються про
будівництво «Північного потоку-2» усупереч протестам
низки інших європейських
країн, які формально є союзниками Німеччини по ЄС та
НАТО. Берлін домовляється
з Москвою про ситуацію на
сході України через голову
Києва.
Щоправда,
згаданий
вище речник німецького
уряду Штеффен Зайберт одночасно з повідомленням
про зустріч Меркель—Путін
укотре додав, що Україна не
втратить своєї ролі транзитної країни після завершення будівництва «Північного
потоку-2» i надалі отримуватиме гроші за транзит російського газу до Європи. Питання в тому, скільки в цих
обіцянках Берліна і Москви
правди? ■

■ ЕКОСИСТЕМИ

Джакарта стане новою Атлантидою?
Найбільше місто світу може зникнути під водою
Олег БОРОВСЬКИЙ
У столиці Індонезії Джакарті мешкає
понад 10 мільйонів людей. Цей мегаполіс
став одним iз найбільших міст світу, які
швидко потопають, повідомляють кореспонденти Індонезійської служби Бі-Бі-Сі
Маюрі Мей Лін та Рафкі Хідайят. Якщо
не вжити заходів, до 2050 року цілі райони Джакарти зникнуть під водою, вважають дослідники.
Джакарта побудована на болотистих ґрунтах, поруч iз містом — Яванське море, через столицю протікають 13
річок. Тож не дивно, що в Джакарті часто трапляються повені. Ситуація погіршується з кожним роком. Місто фактично зникає з лиця землі.
«До 2050 року 95% північної Джакарти опиниться під водою», — прогнозує Хері Андреас iз Бандунзького технологічного інституту. Північна Джакарта
по суті вже тоне. Рівень води піднявся на
2,5 метра за останні 10 років, а в деяких
районах мегаполісу продовжує збільшуватися на 25 сантиметрів на рік. Практично половина міста зараз перебуває
нижче рівня моря.
Північна Джакарта історично була
портовим містом, зараз тут розташований один iз найжвавіших портів Індонезії
Танджунг Пріок. Стратегічне розташування в гирлі річки Сілівунг, що впадає в
Яванське море, спонукало голландських
колоністів заснувати тут жваве поселення в XVII столітті. Зараз в околицях порту мешкає приблизно два мільйони людей. Багатьом iз них доводиться щороку
ремонтувати свої будинки — через зростання рівня води в будинках одна за одною з’являються тріщини. Усе це мало

❙ Хмарочосам і халупам міста загрожує потоп.
хвилює забудовників. Розкішні апартаменти продовжують зводити в Джакарті, попри всі ризики.
У західній Джакарті земля просідає
на 15 сантиметрів на рік, у східній частині міста — на 10 сантиметрів. Частково затоплення міста пояснюється викачуванням ґрунтових вод, які використовують як питну воду та в побуті.
Водопровідна вода або недоступна в більшості районів або мало придатна до споживання. Тому люди бурять власні свердловини. Коли ґрунтові води відкачують, ґрунт починає просідати.
Індонезійська влада розраховує, що
Джакарту допоможе врятувати від затоплення 32-кілометрова зовнішня морська
стіна з 17 штучними островами, яку за-

раз будують навколо міста. Проект коштує 40 мільярдів доларів і здійснюється
за підтримки урядів Нідерландів та Південної Кореї. У рамках проекту створять
штучну лагуну, в якій рівень води можна
буде знижувати.
Однак у 2017 році неурядові організації Нідерландів виступили з доповіддю, у
якій поставили під сумнів ефективність
цього проекту. У документі йдеться про
те, що стіна та лагуна зможуть лише на
якийсь час зупинити затоплення та убезпечать Джакарту від затоплення не більше, ніж на 20-30 років. Єдиним варіантом порятунку автори доповіді називають загальну заборону на відкачування
ґрунтових вод та перехід на використання води з інших джерел. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
250 млн. доларів
для України
Президент Сполучених Штатів
Дональд Трамп підписав закон про
«Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони». Загалом
документ передбачає спрямувати рекордні 716 млрд. доларів на оборону. В заяві Білого дому вказується,
що «безпрецедентна підтримка дозволить Вашингтону стримувати супротивників і потужно провадити мирну політику адміністрації Трампа».

Як повідомляли раніше, одна зі
статей документа дозволяє виділити
міністерству оборони США 250 млн.
доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні
летальні види озброєнь, повідомляє
посольство України у США. Документ
включає положення про продовження співпраці з Україною в питанні кібербезпеки. Також у розділі про «посилення стримування російської агресії у Європі» йдеться про безпе-

кову допомогу Україні та підтримку
реформ оборонного сектору.

Європейські діячі культури
підтримують Олега
Сенцова
Більше сотні європейських діячів
культури підписали нове звернення на
підтримку українського політв’язня
Олега Сенцова, який на сьогогодні голодує вже 95-й день. Серед підписантів — міністр культури Франції Франсуаза Ніссен та кінорежисери світової

слави Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Девід Кроненберг, Жак Одіяр та ЖанП’єр Дарденн. Звернення надруковане у французькій газеті «Ле Монд».
Минулої п’ятниці президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові виклав президенту Росії
Володимиру Путіну кілька пропозицій iз метою найти «термінове гуманітарне рішення» для порятунку
українського кінорежисера, але наразі жодних відповідей iз російського боку не надходило.
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■ СУД ТА ДІЛО

Глобальні
концерни
«погоріли»
на
пестицидах
Штраф для «Монсанто»
і падіння акцій
для «Баєра»
Ігор ВІТОВИЧ
Минулої п’ятниці суд американського міста Сан-Франциско засудив світового лідера біотехнологій, американського агрохімічного гіганта «Монсанто» (Monsanto) до виплати штрафу в
289 мільйонів доларів за приховування
інформації про небезпеку для здоров’я
гербіциду Roundup («Раундап»).
Позивач, 46-річний садівник Деуейн Джонсон, зміг переконати суд, що
діагностований у нього рак крові викликаний саме застосуванням упродовж
кількох років засобів для знищення
бур’янів i трави Roundup та RangerPro,
які містять гліфосат. Він застосовував
ці препарати від 20 до 30 разів на рік.
Ця судова справа набрала розголосу
далеко за межами США. Французький
уряд схвалив рішення американського суду присяжних, про що повідомила
12 серпня агенція «Франс Пресс». Держсекретар французького міністерства екології Брюн Пуарсон прокоментував це рішення наступним чином:
«Ми не чекали історичного рішення
американського суду, щоб почати діяти. Франція голосувала проти продовження дозволу на використання гліфосату в Європі, і ми намагаємось мобілізувати інші європейські країни, щоб
вони поділили нашу позицію».
Французький міністр екології Ніколя Юло закликав європейців та американців узяти участь у «війні проти пестицидів». Рішення суду в Каліфорнії
привітала і Конфедерація французьких
селян. «Це рішення вкотре підтверджує,
що пестициди небезпечні для здоров’я,
передусім для тих, хто їх застосовує,
тобто селян», — заявив глава Конфедерації Лоран Пінатель, принагідно нагадавши про обіцянку президента Франції Еммануеля Макрона повністю заборонити використання пестицидів до
2021 року, хоча Європейська комісія нещодавно продовжила ліцензію на використання гліфосату ще на п’ять років.
Гліфосат з огляду на його дешевизну
та простоту в застосуванні широко використовується для боротьби з бур’янами.
2015 року Міжнародна агенція з досліджень раку та Агенція боротьби з раком
ВООЗ дійшли висновку, що ця речовина
«ймовірно канцерогенна для людей».
Позов Деуейна Джонсона, в якого
2014 року діагностували неходжкінську лімфому, — перша справа про гліфосат, яка дійшла до суду. В США до
корпорації «Монсанто» висунуто вже
близько п’яти тисяч подібних позовів.
Ця справа вже має й економічні наслідки. Німецька фармацевтична група «Баєр», яка нещодавно придбала
групу «Монсанто» за 63 млрд. доларів,
продовжує стверджувати, що гербіцид
Roundup є «надійним і неканцерогенним», і збирається опротестувати рішення американського суду. Але непоступливість «Баєра» обернулася для
нього одинадцятивідсотковим падінням курсу акцій у понеділок. На фондовій біржі у Франкфурті до кінця дня
понеділка акції концерну втратили у
вартості 11 млрд. євро. На думку низки аналітиків, біржі покарали «Баєр»
за заперечення очевидного. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В Україні очікують якщо не рекордний, то все ж таки доволі
непоганий урожай сільськогосподарських культур. Відтак перед нашими аграріями відкриваються хороші перспективи
збуту своєї продукції. На руку
їм може зіграти і той факт, що
посуха, яка цьогоріч спустошила поля західноєвропейських
держав, може спричинити зростання цін на продовольство.
Таким чином, українські фермери чи не вперше мають шанс непогано заробити на своєму врожаї. Безсумнівний плюс — для
валютного ринку: до України,
можливо, надійде значно більше
валюти, що має — якщо не буде
інших, протилежних, чинників
— стабілізувати курс гривні.
Утім без ложки дьогтю таки не
обійтися: оскільки левова частка
зібраного на українських полях
буде продана за кордон і за валюту, то і на внутрішньому ринку ціна аграрної продукції також
зросте. А це означатиме не тільки подорожчання, а й, назагал,
зростання інфляції.

■ ЗАКОНИ РИНКУ

Виростити — і вижити...
Завдяки спеці у Європі українські аграрії отримають шанс рекордно заробити,
а більшість пересічних громадян будуть змушені купувати суттєво дорожчу їжу
■ ЗОНА НЕВРОЖАЮ
Невезучий півострів
Проблеми з урожаєм у нинішньому році будуть i на окупованому півостровi
Крим. Як прогнозують, урожай зернових у Криму знизиться вдвічі в порівнянні з минулим роком. Про це, зокрема, повідомляє прес-служба міністерства сільського господарства Росії з посиланням на його главу Дмитра Патрушева.
Російський міністр зазначив: валовий збір на 30 липня становив понад 840 тисяч тонн проти 1,5 млн. тонн у минулому році. За оцінками мінсільгоспу Росії, площа
повної загибелі сільгоспкультур у Криму становить понад 10 тисяч гектарів. Збиток
тільки за прямими витратами становить більш ніж 50 млн. рублів, що дорівнює приблизно 21 млн. грн.
Усі збитки кримських аграріїв від посухи поки не підраховані. У відомстві направили документи в «Россельхозцентр» для проведення експертизи оцінки збитку і
надання компенсацій з федерального бюджету.

Від кукурудзи до яблук
В Україні цього року очікується рекордний врожай кукурудзи. « У нас було багато очікуваних рекордів у цьому році,
але погода постійно вносить
якісь корективи», — заявив заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.
За його словами, точніша
інформація про обсяги врожаю буде відома 29 вересня. Загальний погоджений орієнтовний обсяг експорту кукурудзи
у нинішньому році становить
16 мільйонів тонн: 8 мільйонів
тонн продовольчої пшениці та 8
мільйонів непродовольчої.
«На минулому тижні завершилася посівна кампанія, а декілька днів тому ми перейшли
в цикл збирання врожаю, —
продовжив на своїй сторінці
на «Фейсбуці» Максим Мартинюк. — Початок жнив у цьому
році більш ранній, ніж у середньому за останні роки, але, як
відомо, цей сезон від початку
був доволі нетиповим».
На його думку, релевантні
прогнози врожайності будуть
доступні згодом. «Однак, виходячи з поточного стану посівів
та близької до ідеальної перезимівлі озимих культур, ми
зберігаємо прогноз врожаю в
форматі «60 млн. тонн +», —
сказав Мартинюк.
Причому, наші аграрії збільшують не лише врожай зернових, а й фруктів, овочів тощо.
Цьогоріч Україна має зібрати
рекордний урожай яблук. Загальний експорт яблук з України за 2017/18 маркетинговий
рік зріс у 3,2 раза і перевищив
40 тис. тонн.
Уперше після введення ембарго на поставки фруктів у
Росію Україна експортувала
понад 40 тис. тонн яблук, і це,
на думку експертів ринку, є чудовим підтвердженням того, що
українське яблуко може конкурувати за якістю і на значно вимогливiших ринках, ніж російський.
Також прогнозується, що
в новому сезоні Україна збере
рекордний урожай яблук преміальної якості. «Наша асоціація вже майже рік активно працює над просуванням наших яблук на ринки Південно-Східної
Азії за підтримки FAO і ЄБРР,
готуючись експортувати значні
обсяги продукції в більшу кількість країн. Ми оцінюємо перспективи експорту в 2018/19
маркетинговому роцi в 100-140

❙ Українська аграрна продукція може збагатити наших селян,
❙ але розорити решту українців.
❙ Фото з сайта cutisproject.org.
тис. тонн, однак розуміємо, що
досягти таких показників нам
буде складно, тому що у нас
поки занадто мало досвіду в організації системного експорту
яблук у віддалені країни, а ринок ЄС у цьому році буде максимально насичений», — коментує керівник Української плодоовочевої асоціації (УПОА)
Федір Рибалко.
Експорт яблук з України в
першому півріччі 2018 р. досяг
24 тис. тонн, збільшившись у
3,9 раза в порівнянні з першим
півріччям 2017 р. Він приніс
Україні 8,2 тис. доларів валютної виручки. Це в п’ять разів
більше, ніж було торік.

Найбільше ми продаємо
м’яса птиці. Її вартість, за словами експертів, зросла майже
на чверть: із 196 млн. до 241
млн. доларів. При цьому обсяги експорту зросли із 147 тис.
тонн до 152 тис. тонн. Подібну
динаміку аналітики очікують
і цьогоріч. Розповiдать також,
як українські власники агрохолдингів навчилися обходити квоти Євросоюзу на імпорт
філе. Наші виробники нарощують постачання курячого м’яса
в Євросоюз, направляючи напівфабрикати, в основному на
заводи в Нідерландах і Словаччині, де з них виділяють власне
куряче філе.

Невеликі хитрощі — і ринок
наш!

Втерти носа Європі!

Зростає експорт з України і продукції м’ясної групи.
У першому півріччі нинішнього року він зріс на понад 14%:
із 265 млн. доларів до 304 млн.
доларів. За словами заступника
директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Миколи Пугачова, позитивних зрушень в експорті м’яса і субпродуктів вдалося досягти завдяки широкiй
географічнiй диверсифікації та
закріпленню на нових ринках
збуту після втрати російського.
Так, якщо в 2015 році позиції основного імпортера українського м’яса і субпродуктів утримувала Росія, то з 2017
року переважають поставки на
ринки країн Європи і Азії.
За шість місяців 2018 року
найбільше продукції цієї групи
— 21% — закупили Нідерланди, які в минулому році вперше очолили рейтинг імпортерів
вітчизняного м’яса.
Значно менші закупівлі
здійснюють Словаччина (9,6%),
Ірак (8,2%), Білорусь (7,7%),
Німеччина (6,1%), Азербайджан (5,5%) і Гонконг (4,5% ).
Сукупно ці країни акумулюють близько 63% експорту вітчизняної м’ясопродукції в грошовому вираженні.

Утім українські фермери
готуються цьогоріч заробляти
не тільки завдяки невеличким
таємницям та прогалинам у європейському законодавстві, а й
зростаючому попиту. Тривала
посуха завдала збитків сільському господарству Західної Європи на значні суми. Скажімо,
Німеччина постраждала на понад один мільярд євро.
За оцінкою міністерства
сільського господарства землі Шлезвіг-Гольштейн, втрати цієї землі від посухи склали 422 мільйони євро. Влада
Саксонії оцінює збитки у 308
мільйонів євро, Саксонії-Анхальт — 237 мільйонів, Гессена
— 150 мільйонів. Днями відбулася нова кризова зустріч представників земельних і федеральних влад, присвячена проблемі серйозних збитків фермерів унаслідок екстремально
спекотного і посушливого літа.
До цієї зустрічі міністр сільського господарства ФРН Юлія
Клекнер попросила федеральні землі оцінити передбачуваний збиток і розміри необхідної допомоги фермерським господарствам.
Рішення про можливі виплати з федерального бюджету буде
прийнято після збору врожаю
та офіційної оцінки збитку, що
очікується наприкінці серпня.

До слова, востаннє такі виплати здійснювалися після посухи в 2003 році. У Німеччині та
Франції, а це головні сільськогосподарські країни ЄС, вже
підрахували, що втрати врожаю зернових становитимуть
щонайменше 20%.
Не краща ситуація з овочами. Європейська асоціація виробників фруктів і овочів заявила, що через екстремальну спеку Європу накриє найсерйозніша за останні 40 років овочева
криза. Урожай деяких культур
знизиться, в порівнянні з минулим роком, на 40%. Не набагато краще йдуть справи у Росії і
Казахстану — вони недоотримають близько 20-25% урожаю
зерна.
На цьому тлі Україна виглядає набагато краще. Урожай
зернових у нас хоч і знизиться,
але не набагато. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, втрати складуть 8-10%,
овочів та фруктів ми зберемо
майже як торік. Тож аналітики аграрних ринків уже сьогодні прогнозують: ціни на
продовольство у Європі суттєво
зростуть. І не лише! Деякі з держав ЄС, зіткнувшись із продовольчим дефіцитом, будуть змушені скасувати імпортні квоти
— і на цьому знову ж таки можуть зіграти наші виробники.
Утiм тут є хороша новина
для самих виробників, що можуть отримати непоганий зиск,
для держави, яка зуміє отримати підґрунтя для стабілізації
гривні. І доволі погана для решти мешканців України: продукти харчування можуть суттєво подорожчати. Найбільше
зростуть у цінi продукти, які
можна вигідно продавати за
кордон. Причому, чим більший
попит на них буде в Європі, тим
вищі цінники очікуються на
батьківщині. Є й погана новина
— дешевої їжі українці не отримають. Експерти вже попередили про найбільш загрозливі напрямки подорожчання: зернові, м’ясо, овочі... Дуже ймовірно, що взимку нам доведеться
купувати їх утридорога.

Дефляція: чи надовго?...
Влада наразі не готова враховувати цей фактор у формулі
підрахунку інфляції. Так, у заяві Мінекономіки, яку оприлюднює «Урядовий портал»,
йдеться, що у 2019—2021 роках
прогнозується споживча інфляція на рівні 6%.
У 2019—2021 роках темпи
зростання цін на внутрішньому

ринку будуть поступово знижуватися, з імовірністю зниження
до 5% на початку другого десятиліття.
Також зазначається, що поряд з іншими показниками, такий низький рівень інфляції
дозволить їх поступово наблизити до стандартів економічно
розвинених країн і інтегруватися в європейський ринок.
Наразі ситуація дозволяє
дивитися у майбутнє з оптимізмом. Підстав для цього додає
липнева дефляція — вперше за
останніх 11 місяців. Зниження інфляції в річному вимірі у
липні із 9,9% до 8,9%, на думку НБУ, було очікуваним і відповідає траєкторії прогнозу,
опублікованого в інфляційному звіті. «Сповільнення споживчої інфляції насамперед зумовлено сповільненням зростання цін на продукти харчування
завдяки значному розширенню
їх пропозиції», — повідомили в
Нацбанку. Окрім того, менш істотно зросли ціни на окремі непродовольчі товари внаслідок
зміцнення курсу гривні до валют країн — торговельних партнерів у попередні місяці, що,
зокрема, було зумовлено жорсткою монетарною політикою
Національного банку.
«Незважаючи на ослаблення тиску з боку цін на продукти харчування і окремі непродовольчі товари, фундаментальний інфляційний тиск залишається високим на тлі
стійкого споживчого попиту,
— наголосили в НБУ. — Водночас поточні монетарні умови є досить жорсткими для забезпечення збереження динаміки споживчої інфляції відповідно до прогнозу Національного
банку і її повернення в цільовий діапазон у IV кварталі 2019
року».
Утім, аналізуючи дані НБУ,
стає очевидно: уповільнення
зростання цін у липні можна
пояснити однією єдиною причиною — дешевими продуктами
харчування. Цей фактор, відповідно до аналізу Нацбанку,
став найсильнішим і фактично безальтернативним. А тому
якщо ціни на продукти харчування, які щоосені й без природних катаклізмів на Заході
мають звичку зростати, врахують ще і тенденцію купівельної спроможності західноєвропейських громадян, то ситуація
може стати значно гіршою, ніж
передбачає українська влада.
Якщо, звичайно, для цього
не буде винайдено ефективного
запобіжника. ■

СЕЛЯНИ I КО
Оксана СОВА
Станом на липень нинішнього року
в Україні налічується понад тисячу сто
діючих елеваторів. Сумарна потужність одночасного зберігання збіжжя
на них складає на сьогодні близько 46
мільйонів тонн. Тим часом середньорічний сумарний валовий збір зернових, зернобобових та олійних культур,
згідно з даними Державної служби статистики України, впродовж трьох останніх сезонів (2014 /17 маркетингових років) перевершує 82 мільйони
тонн. Скажімо, за підсумками 2016/17
маркетингового року було зібрано 66,1
мільйона тонн зернових і зернобобових
і 20,5 мільйона тонн олійних.
За даними моніторингу «АПК-Інформ», після 2010 року в Україні введено в експлуатацію чимало нових елеваторів. Сумарна потужність одноразового зберігання на новачках — близько
13 мільйонів тонн і вони здатні забезпечити якісне зберігання зерна, застосовуючи ефективні сучасні технології. Втім необхідно враховувати, з них
35 підприємств сумарною потужністю
одноразового зберігання близько трьох
мільйонів тонн — це елеватори портового і припортового типу, що спеціалізуються лише на перевалці зерна.
Звісно, агрокомпанії продовжують будувати потужні зерносховища,
аби не залежати від долі «приймака».
І якщо великим підприємствам легше реалізувати великі проекти самостійно, то дрібніші власники шукають
і знаходять свої способи вчасно забезпечити якісну базу для зберігання зерна. Наприклад — кооперуючись із собі
подібними сусідами. Минулого тижня
«Перший кооперативний елеватор» у
селищі Васильківка Дніпропетровської області, розуміючи важливість
правильної логістики для збереження нового врожаю, навіть розпочав
будівництво першої черги залізничної колії. Уже закладено першу палю
під обладнання, що буде встановлено
на новій залізниці. Будівництво автономної залізничної колії відбувається
за кошти фермерів-членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Зерновий», створеного за підтримки Канадського кооперативного
зернового проекту.

■ ДЕФІЦИТ

■ НЕБЕЗПЕКА

Елеваторів досі обмаль

Порода під
загрозою

Брак елеваторів засвідчує не лише статистика,
а й автомобільні черги біля них

❙ Сучасні сховища хоч і з’являються щороку як гриби після дощу, досі не перекривають
❙ попиту українського агроринку.
❙ Фото з сайта agroinsider.com.ua.
Традиційно великий за місткістю об’єкт (цього разу — елеватор) будує у Ставищі Київської області компанія «Епіцентр Агро», — сільськогосподарський підрозділ «Епіцентр К».
Як розповіла днями керівник департаменту трейдингу цієї компанії Світлана Нікітюк, уже експлуатується підлогове сховище потужністю 15 тисяч
тонн, до якого планують додати силоси на 40 тисяч тонн і поставити сушарку. Хоч у Ставищі й немає виходу до залізниці, це одне з небагатьох місць на
Київщині, звідки вартість автомобільної доставки зерна в порти еквівалентна вартості залізничних перевезень.
«Цей елеватор ми триматимемо на
випадок, якщо хтось з експортерів у

Жнива по полудню
Аграрії семи регіонів завершили
збирання ранніх зернових
Станом на 13 серпня в Запорізькій, Кіровоградській,
Миколаївській, Одеській,
Херсонській, Полтавській та
Закарпатській областях завершили збирати ранні зер-

нові культури. Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, загалом по країні
збирання ранніх зернових
та зернобобових на цю дату
фінішувало на площі 9,5 млн.
гектарів, або 96 відсотків до
прогнозу. При середній уро-

Одесити торгують напряму
Фермерське господарство домовилося
експортувати пшеницю до Єгипту
Як розповіла власниця підприємливого фермерського господарства Алла
Стоянова, наразі вони вже експортують
власний ячмінь, пшеницю та кукурудзу. «Перших клієнтів за кордоном підказали наші трейдери, а потім ми навчились самостійно шукати покупців.
Географія нашого експорту сьогодні
охоплює Європу, Африку, США, Індію та Китай», — каже Стоянова. За її
словами, на сьогодні в Україні існуює

порту «горить» і пропонує гарну ціну,
бо звідси є можливість зерно швидко
завантажити і довезти», — пояснює
Нікітюк. А підгоратиме й цього року
в багатьох експортерів. Як попереджають експерти ринку, якщо уряд
не виконає заплановану програму з
купівлі 450 нових вантажних локомотивів протягом найближчих п’яти
років, українська економіка втратить
до 27,8 мільярда доларів за цінами
2017 року. А це — майже п’ять відсотків ВВП на рік. Безпосередньо аграрії за таких умов втрачають від 11,8
до 17,2 мільярда доларів експортної
виручки. Тому з налагодженням зернової логістики нам краще поспішити. ■

жайності 34,6 центнера з гектара намолочено 33 мільйони
тонн зерна нового врожаю.
У розрізі культур було
зібрано:
— 23,9 мільйона тонн озимої пшениці з 6,3 мільйона
гектарів (99%) при врожайності 37,8 ц/га;
— 519 тисяч тонн ярої
пшениці з 146 тисяч гектарів
(74%) при врожайності 35,6
ц/га;
— 3,1 мільйона тонн озимого ячменю з 871 тисячі гектарів (99,9%) при врожайності 35,3 ц/га;
— 4 мільйони тонн ярого
ячменю (92%) при врожай-

■ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Оксана СИДОРЕНКО
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На Полтавщині через АЧС
може зникнути унікальне
плем’я українських свиней
Оксана СОВА

■ ОФІЦІЙНО

Олена ЯРОШЕНКО

УКРАЇНА МОЛОДА
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достатньо банківських інструментів,
які дозволяють господарству укладати
контракти, водночас убезпечивши себе
від втрат: «Наприклад, контрагент не
отримає зерно доти, поки на наш рахунок не прийде оплата. Гарантом виступає банк. Також потрібно враховувати,
що на зовнішній ринок можна виходити з партіями від тисячі тонн».
Цього року на Одещині індекс виробничої сільськогосподарської продукції
склав 200,5 відсотка, що є рекордом для
регіону. Про це повідомило головне уп-

ності 27,0 ц/га;
— 351 тисячу тонн жита
(88%) при врожайності 26,8
ц/га;
— 301 тисячу тонн вівса
(64%) при врожайності 23,7
ц/га;
— 771 тисячу тонн гороху
(96%) при врожайності 18,4
ц/га.
До 2,5 мільйона тонн озимого ріпаку з середньою урожайністю 26,4 центнера з
гектара додалася ще 61 тисяча тонн ярого ріпаку з урожайністю 20,9 центнера.
Його збирання на цю дату
завершили на 44 відсотках
площ. ■

равління статистики в Одеській області. Для порівняння: у минулому році індекс складав 99,4 відсотка. При цьому
на сільських підприємствах індекс агропродукції у порівнянні з 2017 роком
складав 366,1 відсотка, а в приватних
господарствах населення — 101,5 відсотка. Хоча в Одеській області зафіксовано, скажімо, значний спад виробництва яєць, натомість зросло виробництво
м’яса і молока. «На червень 2018 року
темп росту виробництва м’ясної продукції склав 100,1 відсотка, тоді як минулого року цей показник був на 10 відсотків
менше. Темп росту виробництва молока
складає 95,1 проти 94,4 відсотка в минулому році», — йдеться в офіційному
повідомленні. Тим часом протягом січня-липня загальний експорт українських аграрних та харчових товарів порівняно з відповідним періодом минулого
року на один відсоток скоротився, знизившись до відмітки 9,78 мільярда доларів. ■

На території одного з підприємств Полтавської
області 6 серпня зареєстровано загибель свиней від
АЧС. Про це повідомило ГУ Держпродспоживслужби
в Полтавській області. За результатами дослі джень
регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби патологічного матеріалу від загиблих поросят племгосподарства Інституту свинарства i агропромислового виробництва НААН у Миргородському
районі підтверджено діагноз на африканську чуму
свиней.
Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миргородській районній державній адміністрації в господарстві встановлено карантин, розроблено та затверджено «План заходів iз
локалізації та ліквідації захворювання», визначено
зони «захисту» та «нагляду». Наразі проводять заходи з локалізації, ліквідації епізоотичного вогнища
захворювання та недопущення його розповсюдження на інші території.
Як стало відомо, на території згаданого підприємства розводять i вирощують миргородську чорно-рябу
породу свиней — єдину на всю країну. Зокрема повідомляється, що там зосереджено 100 відсотків генетичного потенціалу породи, який відноситься до шести
ліній кнурів i дванадцяти родин свиноматок. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Зерновий прогноз знизився
Міністерство сільського господарства США
(USDA) прогнозує світове виробництво пшениці
на рівні 729,63 мільйона тонн, що на 6,63 мільйона менше, ніж було заявлено у попередній перспективі. Зниження прогнозу пшениці обумовлене перш
за все найнижчою оцінкою виробництва пшениці в
ЄС з 2012/13 маркетингового року. Тільки тривала
посуха в північних європейських країнах, перш за все
в Німеччині, вже призвела до зниження виробництва на 7,5 мільйона тонн. Також на мільйон тонн знижено прогноз для Туреччини. Прогноз виробництва
зерна в Україні залишився на тому самому рівні —
25,5 мільйона тонн, а в Росії виробництво пшениці,
за попередніми очікуваннями, навіть збільшиться на
мільйон тонн і складе 68 мільйонів тонн.

Завод для горіхового саду
Наступного року у Вінницькій області інвестори мають намір збудувати два заводи. Один, з переробки волоського горіху, вже запроектований для
Могилів-Подільського району. Другому, з переробки кукурудзи, поки що шукають підходящу локацію.
Як повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій, у Могилів-Подільському районі
вже реалізовується унікальний проект: під вирощення волоського горіху відвели 700 гектарів угідь. Саме
біля них 2019 року й почнуть будувати перший в Україні завод з переробки горіхів. За проектом це —
сучасне безвідходне екологічно чисте виробництво.
«Зараз ведемо активні перемовини щодо реалізації ще одного проекту на 600 мільйонів доларів —
заводу з поглибленою переробкою кукурудзи. Плануємо побудувати високотехнологічне виробництво,
яке дасть можливість створити тисячу нових робочих
місць. Окрім іншого, такий завод дасть можливість
вдихнути нове життя у величезну територію, поки що
позбавлену можливостей для повноцінної реалізації», — зазначив Коровій.

Розплідник кизилу
Компанія Famberry, що спеціалізується на вирощуванні кизилу в Запорізькій області, у червні заклала промисловий розплідник кизилу, який є єдиним у Європі. Як повідомив засновник ферми Сергій Ольшанський, це стало можливим завдяки тісній
співпраці з автором усіх українських кизилових сортів Світланою Клименко, яка працює у центральному ботанічному саду ім. Гришка. Фірма «ПРОполив»
поставила для ексклюзивного розплідника теплицю
з мікродощуванням та туманоутворювачем. У планах
Famberry — експорт саджанців кизилу. Досвід поставок за кордон продукції з кизилу в компанії вже є.
А її кизиловий сад площею 14 гектарів має сертифікат «Органік Стандарт».
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Анатолiй СИГАЛОВ (фото з архiву автора)

■ ЯК ЦЕ БУЛО

«Про неї не може
Як радянськi вождi нищили українську духовнiсть, культуру, державнiсть

Ленiн
Навеснi 1914 року український часопис
«Дзвiн», що виходив у Києвi, надрукував у
перекладi українською ґрунтовну працю
керiвника бiльшовицького крила Росiйської соцiал-демократичної робiтничої партiї
Володимира Ленiна пiд назвою «Критичнi
нотатки з нацiонального питання».
Інтерес українського видання, що виходило за пiдтримки українських нацiоналiстичних кiл, був не випадковий: Ленiн першим iз-помiж вiдомих на той час росiян назвав Україну не Малоросiєю, не пiвденнозахiдною околицею Росiї, а саме Україною
— поняттям, яке тодi не використовували,
а шанобливе ставлення автора до українцiв
не пройшло непомiченим: «Уже декiлька
десятилiть визначився процес прискореного економiчного зростання пiвдня, тобто України, яка приваблює з Великоросiї
десятки й тисячi селян i робiтникiв у рiзнi
сфери економiки: в основному, на копальнi, також i в мiста. Факт асимiляцiї росiйського пролетарiату безумовний, i це ставить на мiсце тупого, по-ведмежому дикого мужика-великороса, ламаючи його специфiчну нацiональну вузькiсть».
«Вiзьмiть Росiю й стосунки великоросiв i українцiв. Зрозумiло, кожен демократ, не кажучи вже про марксиста, рiшуче боротиметься проти нечуваного приниження українцiв i вимагатиме їхнього
повного рiвноправ’я. Інакше будь-який
великоруський марксист скотиться в болото нацiоналiзму, i не лише буржуазного, а й чорносотенного. Якщо хоча б на
хвилину ми забудемо про вимогу повного рiвноправ’я українцiв або нехтуватимемо їхнiм правом на створення самостiйної
держави, українцi нам нiколи не вибачать
цього».
«Припустiмо, що мiж Великоросiєю
та Україною постане з часом державний
кордон, то й у цьому випадку асимiляцiя
росiян в Українi вiдбуватиметься прогресивно — щось подiбне ми бачимо в Америцi. Чим вiльнiшими стануть Україна та Великоросiя, тим ширше й швидше розвиватимуться обидвi країни, iнакше кажучи:
якби Росiя виявилася сусiдньою державою
по вiдношенню до України, то обидвi вони
ще iнтенсивнiше обмiнювалися б робiтничою масою».
Мине якихось три роки, i автор цих рядкiв очолить перший радянський уряд пореволюцiйної Росiї — Раднарком. І ось двi цiкавi, промовистi дати: у жовтнi 1917 року
сталася Жовтнева революцiя, а 3 грудня
того ж таки 1917 року Ленiн пiдписує таке
послання Українськiй Центральнiй Радi:
«Ми, Рада народних комiсарiв, визнаємо
Народну Українську республiку, її право
зовсiм вiдокремитися вiд Росiї або вступити в договiр iз Росiйською республiкою
про федеративнi й тому подiбнi взаємовiдносини мiж нами. Усе, що стосується нацiональних прав i нацiональної незалежностi українського народу, ми, Рада Народних Комiсарiв, визнаємо зараз же, без обмежень i безумовно».
У жодному з українських мiст неможливо було дiстати хоча б одну газету з повним текстом наведеного документа, а тi,
що були на руках, зачитували до дiр — усi
були схвильованi, розчуленi... Це була природна реакцiя української нацiї, яку впродовж столiть нищили усi три Петра — цар

Петро Перший, мiнiстр внутрiшнiх справ
Петро Валуєв, прем’єр-мiнiстр Петро Столипiн i такi погромники Запорозької Сiчi,
як Катерина II та її фаворит князь Потьомкiн. Настрiй народу добре передає вiдозва
українцiв росiйської столицi.
«Українцi Петрограда! У визвольнiй боротьбi останнiх днiв велику роль вiдiграли
й ви — український демос в особi українського жовнiрства тих полкiв, що долучилися до повстання. Росiйське громадянство
з вдячнiстю згадає колись, що лави вiйська, яке боролося за свободу разом iз широкими демократичними масами Петрограда, значною мiрою складалося з синiв українського громадянства й робітництва, з
представників демократичних верств української нації.
Чи так само з вдячністю згадає вчинки
й українських жовнiрiв на вулицях Петрограда i український нарід? Чи з такою самою любов’ю запише цi вчинки й українська демократiя в iсторiю нацiонально-полiтичного визволення свого народу й своєї
країни?..»
Не забарилося й схвильоване, проникливе звернення Української Центральної
Ради: «Народе український! Впали вiковi
пута. Прийшла воля всьому пригнiченому
людовi, всiм поневоленим нацiям Росiї.
Настав час i твоєї волi й пробудження
до нового, вiльного, творчого життя пiсля
бiльш як двохсотлiтнього сну.
Уперше, український тридцятимiльйонний народе, ти будеш мати змогу сам за
себе сказати, хто ти i як хочеш жити, як окрема нацiя, з цього часу могутньою рукою
зачнеш сам собi будувати кращу долю.
Народе Український!
Перед тобою шлях до нового життя.
Смiливо ж, одностайно йди на той великий шлях в iм’я щастя свого i щастя будучих поколiнь Матерi України, могутньою
рукою твори своє нове вiльне життя».
...Буремний 1917-й добiгав кiнця.
Ленiн усамiтнився у Смольному палацi,
аби пiдписати ним же складений декрет,
який надавав Українi право на самовизначення, аж до створення окремої незалежної держави. Раптом до кабiнету ввiйшла секретарка Лiдiя Фотiєва. Вона поклала перед ним депешi вiд стортiнга Фiнляндiї та сейму Польщi: найвищi органи влади
двох складових Росiйської iмперiї повiдомляли, що вони, спираючись на волю своїх
народiв, а також на проголошене бiльшовиками право нацiй на створення окремої
суверенної держави, виходять зi складу
Росiї.
Замовивши Фотiєвiй скланку чаю,
Ленiн замислився: що ж вiдбувається?
Цивiлiзованi народи європейської частини
Росiї виходять з її складу, за день-два це ж
оголосить i Україна. То хто ж залишиться?
Тюркськi та азiйськi народи, народи татаро-монгольської групи, а також розрiзненi
племена Крайньої Пiвночi — чукчi, евенки, якути, коряки... Здавна всi вони займаються конярством i оленярством, вони не
пристосованi до роботи в промисловостi, а
отже, не здатнi поповнити лави пролетарiату. Тож iз ким же вiн, Ленiн, будуватиме
свiтле майбутнє — комунiзм?..
І Ленiн зрозумiв: без України з її хлiбом,
вугiллям, без її роботящого люду очолювана ним радянська влада не протримається,
а так званi «iдеали Жовтня» перетворяться на порожнiй звук. І вже 30 грудня 1917
року, виступаючи на Другому всеросiйському з’їздi Рад, Ленiн оприлюднив прямо
протилежну концепцiю: «При єдностi дiї
пролетарiїв великоруських та українських
вiльна Україна можлива, без такої єдностi
про неї навiть не може бути й мови».
Гнiв та обурення викликали цi слова
в Українi, яка повiрила в реальнiсть створення власної незалежної держави. Передбачаючи силове вирiшення поставленого
Ленiним завдання i як наслiдок — вторгнення бiльшовицьких полкiв на територiю

України, студентська молодь вирiшила захистити цiлiснiсть української територiї:
на самiсiнький кордон iз Росiєю по лiнiї
Нiжин—Бахмач почали прибувати озброєнi студентськi загони (куренi), якi
складалися зi студентiв Унiверситету Святого Володимира, Українського Нацiонального унiверситету, I Київської юнацької школи iм. Богдана Хмельницького, а
також iз гiмназистів старших класiв низки київських гiмназiй. Їм удалося зупинити бiльшовицькi бронепоїзди, з яких
скочила неочiкувано велика кiлькiсть
добре озброєних людей — три загони по
1 300 людей у кожному пiд командуванням Єгорова, Берзiна, Курдинського i
найжорстокiший загiн морякiв-балтiйцiв кiлькiстю 1 500 чоловiк пiд командуванням Михайла Муравйова. Останнiй,
до речi, був кримінальним злочинцем
— сидiв у тюрмi за вбивство людини, та
Жовтнева революцiя звiльнила його, за
що вiн був фанатично вiдданий їй.
Зупинивши ворожi бронепоїзди на
станцiї Крути, студенти, бiльшостi з яких
не минуло й двадцяти рокiв, мужньо стали на захист Вiтчизни. Та бiй тривав лише
кiлька годин: на полi бою було вбито 250
юнакiв, а тих, що потрапили в полон, позвiрячому розстрiляно на подвiр’ї станцiї
Крути...
19 березня 1918 року на Аскольдову
гору в Києвi потягнувся караван трун —
Україна прощалася з юними героями...
Скориставшись тимчасовою перемогою, у Київ увiрвалися хвацькi морячкибалтiйцi Михайла Муравйова. І от уже
злочинець зачитує наказ: «безпощадно
знищувати всiх офiцерiв, юнкерiв, гайдамакiв, монархiстiв i всiх ворогiв революцiї». І враз гордiсть революцiї — балтiйськi
моряки — перетворилися на кровожерiвбандитiв, розстрiлюючи на мiсцi чоловiче
населення Києва — червоний терор розпочався.
Але ж терор — терором, а ленiнському Раднаркому треба було думати про базовi речi — економiку, промисловiсть, фiнанси, адже все це перебувало в колапсi: не
працювали заводи й фабрики, зупинився
транспорт. Скоро з’ясувалося, що царськi
рублi знецiнилися, жодна установа не приймає їх як платiжний засiб. І головне — золотовалютнi резерви Росiї розграбовано,
державна казна порожня.
І погляд Ленiна знову спрямовується на Україну: банди погромникiв веде на
Київ iнший Михайло — Калiнiн, «тверской крестьянский сын», як вiн себе називав. Ця небагатамовна й скромна людина виявила неабиякий хист у пограбуваннi київських церков i релiгiйних установ.
Прикриваючись гаслом «Релiгiя — опiум
для народу», озброєнi люди вривалися у
храми, ламали iконостаси, здирали зi стiн
iкони, вигрiбали все, що становило якусь

цiннiсть. Награбоване звозили на збиральнi пункти, де й сортували — iкони, картини, золото, срiбло. Коли вивезли геть усе,
взялися за стiни храмiв, мовляв, i вони являють мистецькi цiнностi. Показовою є доповiдна записка, яку один iз ватажкiв грабiжникiв вiдправив «нагору» — в Москву:
«Із приводу Михайлiвського собору любителi мотлоху пiднiмають галас, нiбито там
на стiнах, пiд шаром штукатурки, є щось
цiнне — старовиннi картини, мозаїки та
фрески. Ми без шуму органiзували обстеження, поколупали стiни, де треба. Це доведеться робити й надалi, а специ нехай
прикинуть, яким чином проводити знiмання настiнного живопису, який i справдi
становить художньо-iсторичну цiннiсть».
Що ж, результати не забарилися: за дватри роки в Українi було вилучено понад 10
мiльйонiв пам’яток iсторiї та культури,
предметiв культу на суму 11 мiльярдiв у
царських рублях, вивезено 30 мiльйонiв
iкон. У 1917 роцi в Українi було 1710 дiючих церков, i щороку їх кiлькiсть катастрофiчно зменшувалася.
І раптом Росiя, яка з перемогою Жовтня перетворилася на суцiльне кладовище заводiв, почала оживати: стали до ладу
такi промисловi гiганти, як «Русский дизель», «Красный путиловец» (Петроград),
«Трехгорная мануфактура», «АМО» (Москва) i багато iнших. Навiть у червоних
економiстiв не було сумнiву: та чарiвна
паличка, яка витягла iз занепаду росiйську промисловiсть — українського виробництва.
Володимир Іллiч помiтно повеселiшав: прийняв у Кремлi американця Джона Рiда, англiйця Герберта Уеллса, який
вразив своїм оптимiзмом, аж раптом чергова бiда: росiйськi селяни, призванi до
лав бiлої, червоної та iнших армiй, забули про посiвну кампанiю, вiд чого безкраї
росiйськi ниви замiсть пшеницi вкрилися
бур’янами, тож усюди, а в Поволжi особливо, запанував голод. У Раднарком, особисто Ленiну, нескінченним потоком ринули телеграми: «Шлiте хлiба заради
спасiння радянської влади», а ходоки iз
заводу Мiхельсона прямо заявили йому:
«Голодна людина анi працювати, анi воювати не може».
Ленiн у розпачi, що робити? І вiн знову поглянув на Україну: замiсть бандитiв
Муравйова, грабiжникiв Калiнiна послав
на Україну «продзагони» Цюрупи. Це
були збройнi формування, якi вривалися на подвiр’я заможних, подекуди й бiдних селян, вигрiбаючи все їстiвне, прирiкаючи селян на голод. Ось як вiдтворює «дiяльнiсть» продзагонiв Марiя Кислюченко з села Березянка Сквирського
району Київської областi: «Коли мама почула, що прийшли качать хлiб, вона сховала вузлик пшеницi, бо треба ж було чимось годувати нас, п’ятьох дiтей. Та прод-
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бути й мови»
загонiвцi знайшли й реквiзували той
вузлик, та ще й насiння з соняхiв. Мама
просить, благає: «Побiйтеся Бога, чим же
я дiтей годуватиму, вони ж повмирають». І
тут мама з розпачу втратила пам’ять i впала. Ми ж, дiти, почали й собi голосить i благать, та все марно».
Коли Ленiну доповiли, що ешелони з
українським хлiбом врятували вiд голодної смертi москвичiв i петроградцiв, вiн
висловив подяку наркому продовольства
Олександру Цюрупi, який не вилазив з
України. Ось повний текст ленiнської подяки: «Вiд душi дякую за енергiйнi заходи
в продовольчiй справi. Продовжуйте, ради
Бога, з усiх сил добувати продовольство,
органiзовувати спiшно збiр i зсипку хлiба. Вся надiя на Вас, iнакше голод неминучий. Вживiть заходів до потрiйної охорони колiї Харкiв—Пiтер, Харкiв—Москва. Привiт i дружнi побажання. Ленiн».
Створивши в Українi штучний голодомор, нагодувавши Росiю українським хлiбом, Ленiн скористався розбiжнiстю в поглядах українських нацiональних сил i експортував сюди таке суто росiйське явище, як бiльшовизм, який закрiпився тут
на довгих сiмдесят рокiв.

Сталiн
Перша посада, яку Йосиф Сталiн обiйняв, увiйшовши до Ради народних комiсарiв — першого радянського уряду, —
називалася народний комiсар iз нацiональних питань. Професiйно займаючись
цими питаннями, аналiзуючи такий їхнiй рiзновид, як нацiоналiзм, Сталiн дiйшов висновку: хай там що, але грузинськi нацiоналiсти, примiром, завжди намагатимуться пiдпорядковувати Абхазiю,
Аджарiю, Осетiю, єврейськi нацiоналiстисiонiсти нiколи не вiдмовляться вiдновити єврейську державу на територiї Палестини, росiйськi великодержавнi шовiнiсти
завжди продукуватимуть погромнi «чорнi сотнi» на зразок «Союз Михайла Архангела». Що ж до українцiв, вважав Сталiн,
то в їхньому середовищi найпопулярнішим буде лiдер-«самостiйник», бо українцi тiльки про те й думають, як вивести Україну зi складу Радянського Союзу. І тому
впродовж усiх рокiв своєї абсолютної влади на найвищу посаду в Українi Сталiн не
призначив жодного українця: в рiзнi часи
Україною керували єврей Лазар Каганович, поляк Станiслав Косiор, росiяни Павло Постишев i Микита Хрущов. Але найпершим в Україну прибув iще один росiянин — В’ячеслав Скрябiн (Молотов).
Вiн народився в такiй глушинi, як слобода Кукарка, що загубилася в Камських пiсках, зростав серед комi, удмуртiв,
марiйцiв, також про Україну, звiсно, нiя-

кої уяви не мав. І коли його помiчник Шуйський доповiв, що надiйшло прохання вiд
Михайла Грушевського, який пiсля перебування в Празi та Вiднi хоче повернутися
в Україну, Молотов запитав: «А хто це такий?» Шуйський повiдомив, що Михайло
Сергiйович Грушевський — український
iсторик i полiтичний дiяч, академiк, голова Наукового товариства iменi Шевченка, автор багатотомної «Історiї УкраїниРуси». «А яких поглядiв вiн дотримується?» — перебив Молотов.
Шуйський витяг заяву Грушевського,
зачитав: «Україна для мене найдорожча
за все, i, можливо, тому я, як стара людина, можу дивитися на життя України з iсторичної точки зору. В цьому моя розбiжнiсть iз комунiстами».
«От бачите, «розбiжнiсть iз комунiстами», — повторив Молотов. І оскiльки сам
вiн нiчого й нiколи не вирiшував, тут же
зателефонував Сталiну, зачитав прохання
Грушевського.
Сталiн сказав: «Нехай повертається,
але занесiть його до списку неблагонадiйних, бо вiн той iще самостiйник, недарма
ж Центральною Радою керував!»
На виконання вказiвки самого Сталiна
старший слiдчий губвiддiлу ГПУ Еймонтов завiв справу-формуляр №1023, якою
ухвалив «узяти громадянина Грушевського М. С. на облiк неблагонадiйних». Це
означало, що за академiком буде встановлено «пост зовнiшнього нагляду», фiксуватимуть його зустрiчi, гостей, розмови.
Занурений у роботу, Михайло Сергiйович не помiтив нiчого, а от дружина його
Марiя i дочка Катерина звернули увагу на
те, що бiля їхнього будинку вештаються
якiсь пiдозрiлi типи, з поштової скриньки
час вiд часу зникає кореспонденцiя, раптом
замовкає телефон... Не роздумуючи довго,
обуренi жiнки прийшли до Раднаркому
УСРР (до 1937 р. Українська Соціалістична Радянська Республіка. — Ред.). Дiзнавшись, що прийому чекають такi поважнi
персони, їх запросив до свого кабiнету голова Раднаркому Влас Чубар.
Схиливши голову, Влас Якович уважно вислухав жiнок, час вiд часу червонiючи. Потiм присунув до них велику вазу з
фруктами i вийшов iз кабiнету. Коли повернувся, поклав перед ними бланк «Рада
Народних Комiсарiв УСРР» i вголос зачитав: «Рада Народних Комiсарiв УСРР» надає академiку Грушевському Михайловi
Сергiйовичу право вiльного проживання на територiї УРСР, нiчого не ставлячи
йому в провину, не висуваючи йому нiяких
звинувачень за його попередню полiтичну
дiяльнiсть, а тому академiк Грушевський
обшукам, арештам i переслiдуванням не
пiдлягає». І розписався.
Це був акт надзвичайної смiливостi з
боку Власа Яковича: Сталiн, який нiколи
й нiчого не забував, невдовзi перевiв Чубаря в Москву на високу посаду наркома фiнансiв СРСР, i там, у Москвi, слiди Чубаря
зникли...
1927 року в країнi урочисто вiдзначали десятi роковини Жовтня. Напередоднi
одне з українських видань звернулося до
вiце-президента Всеукраїнської Академiї
наук академiка Сергiя Єфремова з проханням написати статтю до свят. Що ж, Сергiй Олександрович не вiдмовив редакцiї й
передав для публiкацiї статтю такого змiсту: «Безглуздi заходи безтямних людей iз
величезними претензiями, з хлестаковською психiкою, з одвагою безнадiйних неукiв, iз розпачливою смiливiстю, з нестримною, хоч i вбогою фантазiєю — цi заходи вже даються взнаки. Нема жодного
сумнiву, що трохи — небагато мине часу,
як цi люди зруйнують усе, що тiльки пiдлягає руйнацiї, i тодi одiйдуть, звiдки й
виринули, тобто в належну їм безвiсть.
Тiльки поправляти, що вони напсували i
ще напсують, буде надзвичайно важко».
Сергiй Олександрович розумiв, що цей
вiдвертий антибiльшовицький пасаж нiколи й нiде не буде надруковано, i сподiвався,

що видавець поверне йому крамольну статтю. Але так не сталося — стаття в її повному
викладi потрапила на стiл голови Державного полiтичного управлiння (ДПУ) УСРР
Всеволоду Балицькому, а той як член Колегiї ОГПУ СРСР привiз її в Москву i передав «по iнстанцiях». Коли «чекiст №1»
Генрiх Ягода натякнув на статтю Сталiну,
той зажадав особисто ознайомитися з нею
й отримав її в перекладi росiйською.
Сергiю Олександровичу вiдверто не пощастило: Сталiн щойно виголосив «знамениту» промову, в якiй заявив, що СРСР оточений ворогами i розвiдки ворожих країн
заслали шпигунiв i диверсантiв у всi партiйнi та радянськi органи СРСР. По країнi
прокотилася широка хвиля iнспiрованих
Сталiним судових процесiв, якi торкалися
тiльки Москви та Ленiнграда, i раптом чудова нагода розкрити «зрадникiв i диверсантiв» у найбiльшiй республiцi СРСР...
Прочитавши статтю Єфремова i раз, i
другий, Сталiн надсилає шифрограму на
iм’я Косiора та Балицького: «Когда предполагается суд над Ефремовым и другими?
Мы здесь думаем, что на суде надо развернуть не только повстанческие и террористические дела обвиняемых, но и все прочее, имевшее своей целью убийства ответственных работников. Надо вскрыть всю
преступную деятельность этих контрреволюционных мерзавцев.
Наша просьба согласовать с Москвой
план ведения дела на суде. И. Сталин».
Зрозумiвши натяк вождя на «предполагаемый суд над Ефремовым и другими», осатанiлi чекiсти розгорнули бурхливу «дiяльнiсть»: хапали не лише «неблагонадiйних», а й усіх, хто викликав
хоч найменшу пiдозру. А 9 березня 1930
року в Харкiвському театрi опери та балету розпочалася грандiозна провокацiя: на
лавi пiдсудних 45 осiб, серед яких два академiки ВУАН, 15 професорiв вузiв, два студенти, один директор середньої школи, 10
учителiв, один теолог i один священик, три
письменники, п’ять редакторiв, два кооператори, два правники, один бiблiотекар, 14
працiвникiв Всеукраїнської Академiї наук.
Серед пiдсудних були й три жiнки — Людмила Старицька-Черняхiвська, Любов Бiднова, Нiна Токарiвська.
За чекiстською легендою, всi цi люди
входили до «Спiлки визволення України»
— терористичної органiзацiї, яка мала на
метi повалення iснуючого ладу, виведення України зi складу СРСР. Звинувачення
серйознi, мiг бути й розстрiл, але доказової
бази — нiякої: зброї не вилучено, закордонних зв’язкiв не встановлено, тож максимальний термiн покарання — «десятка».
І от уже мчать холоднi товарняки на
Крайню Пiвнiч, а далi вантажними баржами на Соловецькi острови, вiдомi в Українi
як «Соловки».
Свiдчать вiдважнi українцi — першопрохiдцi сталiнських ГУЛАГiв:
Семен Пiдгайний, письменник, iсторик, археограф, автор книги «Недострiлянi»:
«Харкiвський процес СВУ — той фатальний процес, який мав на метi фiзично знищити українську iнтелiгенцiю. У
зв’язку з цiєю «справою» (уже й поза нею)
заарештовано сотнi людей iз рядiв української iнтелiгенцiї, особливо з рядiв
учительства. За великим рахунком, Москва запланувала не лише знищення української духовностi, а й лiквiдацiю української державностi».
Юрiй Чирков, професор:
«Українське земляцтво значно поповнилося у тридцятих роках. Крiм соловецьких старожилiв — академiка Рудницького, професора Яворського, нацiоналiстiв
рiзних вiдтiнкiв, сюди прибуло й багато
«новачкiв». СВУ, УНЦ, УВО — люди, якi
входили сюди, — авторитетнi, вiдомi, всi,
як кажуть, з iменами, але пощади нiкому не було. Опинившись на Соловках, ми
дотепно називали їх «Радянський Союз у
мiнiатюрi».

Олександр Олесь, iсторик, поет:
Куди iти? Кудою нам тiкати?
Оточенi зусюди катом ми,
Коли не смерть, так вiчнi ґрати
Проклятої тюрми...
У всi роки перебування у владi Сталiн
позицiонував себе як продовжувач справи Ленiна. Але буда одна сфера, в якiй
вiн значно перевершив Ленiна. Про неї —
далi.
У перший день 1932 року Сталiн накинув на Україну новий зашморг — сумнозвiсний «закон про колоски», як назвали його в народi. Розстрiлом або десятьма
роками концтаборiв на селi карали навiть
спробу принести голодним дiтям жменю
зерна чи буряк iз колгоспного поля.
Показовий i такий факт: пiсля призначення в Українi першим секретарем ЦК
Постишева Сталiн викликав його, Косiора та Балицького i в присутностi Молотова, Калiнiна, Кагановича та Ягоди давав
вказiвки щодо полiтики в Українi. На прощання, вийшовши з-за столу, вiн наблизився до Постишева, поблажливо поплескав його по плечах i зi своїм сатанинським
гумором промовив, хитро посмiхаючись:
«Ты, Паша, назначен нами туда в роли
главголода и этим оружием сделаешь
больше, чем Семен (Будьонний. — Авт.)
несколькими конными армиями. Стасик
(Косiор. — Авт.) немного растерялся, а у
тебя рука железная».
Та залiзна рука Постишева не завадила українцям розiбратися, хто ж насправдi родючу українську землю вкрив попелом голодомору. І до автора страшного
геноциду повноводною рiкою полинули
вiдчайдушнi зойки українцiв: «Батьку
наш, великий Сталiн! Чи законно це, що
людей залишили без шматка хлiба, жодного фунта зерна, чи можна прохарчувати мiсяць од мiсяця дiтей однiєю картоплею, якої вже нема, а тому голодних день
од дня збiльшується. Тисячi пудiв забрано i снопами, i зерном, а ГПУ все шукає,
у кого ще не забрано. Колгоспна худоба
кожен день пропадає, бо нема соломи, не
те що вiвса або дертi. Усюди по селах голодовка. А в Москвi тим часом пуд житнього борошна коштує 7 кр., а в нас — 90
крб. Певно, вродило там краще? До того
ж за все, що в нас вивезено i зсипано, нiкому нiчого не заплатили. Розсуди, великий вождь, а краще — дай хлiба!
Члени колгоспу Степан Мартиненко,
Михайло Хуторний, Микола Шевченко за
дорученням ограблених сiл Лосятин, Саливонки, Гребiнки, Храпачi, Скребишi
Бiлоцеркiвського району Київської областi».
«Дорогий всесвiтнiй вождь тов.
Сталiн! Я звертаюсь i до тебе також iз
проханням, горе i муки змушують. Я найнещаснiший у свiтi, лежу хворий i голодний i пишу, бо сiсти немає сил. Пiдкрiпи
i ти мене, пришли хлiба i сала, пiдтримай мої сили. Нехай я не помираю в пролетарськiй країнi вiд голоду — поки смертi
немає, то їсти хочеться.
Іван Вовченко.
Село Тальне, поблизу Черкас».
Та «великий Сталiн» українських селян не почув: вiн закiнчував послання
країнi пiд назвою «Запаморочення вiд успiхiв». Що ж, «успiхи» були наявнi: Україну накрив Голодомор... ■
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Мир —
хлівам, війна
— палацам
Як фіскальні органи
деруть три шкури за один
сарайчик
Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька область
«Нам тільки сакля очі коле:
Чого вона стоїть у вас,
Не нами дана; чом ми вам
Чурек же ваш та вам не кинем,
Як тій собаці! Чом ви нам
Платить за сонце не повинні!»
Т. Шевченко, поема «Кавказ»
Першого травня 1942 року мого батька-підпільника забрало гестапо, бо видав
їхню організацію односелець-поліцай.
Через два місяці народився я. У 1943-му
навесні сестру погнали в Німеччину, але
вона втекла з Маріупольської пересилки,
пішки здолала 50 кілометрів шляху і таки
прийшла додому. Відтоді майже щоночі
поліцаї гупали прикладами в двері мазанки та перевертали все в хаті догори дном у
пошуках сестри, яка весь цей час, до приходу радянських військ, переховувалась у
криївці в сусіда.
По війні — голодне й холодне дитинство. Уже в 10 років я почав пасти свиней,
телят, корів у колгоспі. Навчання в інституті запам’яталося постійними пошуками підробітку. Після інституту — армія.
Після дев’яти місяців навчання служив на
космодромі в Плісецьку. Повернувшись з
армії, почав будувати дім, бо старий дихав на ладан. Окрім коробки і покрівлі, в
будинку все робив сам, хіба що родичі та
друзі на толоці допомогли мазати стіни та
валькувати стелю.
Через рік збудував хлівець і маленьку
кухоньку з піччю, бо треба дуло десь тримати корову і пекти хліб. Одружився. Бог
дав нам шестеро дочок. Були роки, коли
троє дітей навчалось в інститутах, а троє
— у школі. Щоб вижити, тримали господарство — корову, коня, свиней, качок,
курей. Спали по 6 годин на добу. Усі шестеро діток закінчили виші, працюють за
спеціальністю, та тільки не в селі, бо тут
роботи немає. Дякувати Богу, всі купили
квартири, у всіх є сім’ї.
Тепер із господарства маємо сили тримати хіба що курей. Хлівець стоїть пусткою. Хаті вже 52 роки, стіни де-не-де
потріскались, але на наш вік стане. Діти
приїздять щотижня — і город виполють,
і в хаті наведуть лад. І хоч маємо мізерні
пенсії, та все ж не бідуємо.
Та ось нашій демократичній владі наші
хлівці стали поперек горла. І «склепала»
наша «коаліція» статтю 266 у Податковому кодексі, у якій наші сажі, курники
і стодоли прирівняли до палаців. Тож і
наш отой хлівець разом із курником обійшовся аж у 635 грн. 87 коп., і це при тому,
що житлова площа нашого будинку становить 38,9 кв. м, а розмір хлівця — аж
14 кв. м! Воістину сказав Кобзар: «Чом ви
нам платить за сонце не повинні!».
Оскаржувати цю статтю у нас немає
ні сил, ні здоров’я. Наостанок хочу озвучити народний рейтинг моїх односельців
про владу. У далекому 1997 р. моя матуся (а їй було на той час 92 роки) так сказала про нашу «еліту»: «Багато вчених, та
розумних мало». Як у воду гляділа. А от
що говорять у моєму селі: «Комусь — війна, а комусь — мати рідна», — це про тих,
хто наживається на війні. «Гидота», — це
про гей-парад, не про геїв, а саме про парад. «Будь вони тричі Богом прокляті»,
— це сказала одна старенька, отримавши
«лист щастя» від фіскалів. «Усе одно надурять», — це вже про майбутні вибори.
Поживемо — побачимо... ■

Я ВАМ ПИШУ...
Антон КАДЕНЮК
Житомир
Немає меж знущанню влади над
людьми в погонах, які в державах
усього світу презентують собою еліту
суспільства, що на неї покладено найвідповідальніше завдання — захист держави. В Україні все навпаки: владна
верхівка ніяк не може осягнути шану
до людини, яка присвятила своє життя важкій і відповідальній праці захисника Вітчизни. Пройшовши труднощі, добросовісно виконавши військову
присягу, отримавши, відповідно до закону, статус ветерана Збройних сил,
офіцери опинилися в злиденному становищі. Про який авторитет армії можна говорити, якщо до неї з боку держави — не найкраще ставлення, коли
держава сама має дбати про її авторитет, а не навпаки — армія випрошувати у держави те, що їй належить за законом.
Трагічні події на сході країни кардинально змінили в більшості українців ставлення до військовослужбовців,
адже до недавніх подій, чого гріха таїти,
до армії як iз боку держави, так і з боку
громадян ставлення було не найкраще.
Щодо громадян, то цю думку я поділяю
частково, а от щодо держави... Невже
потрібна для народу війна, щоб належно оцінити роль армії в житті держави?
В Радянському Союзі армію поважав не
лише народ, а також її силу і могутність
поважали і боялися вороги.
На мою долю як офіцера, який пройшов щаблі різних посад разом із першим
міністром оборони незалежної України
Костянтином Морозовим, випала честь
бути учасником і організатором створення Збройних сил нашої молодої держави. Сьогодні навіть важко уявити,
який патріотичний дух і яке піднесення у нас було, адже ми творили нову армію нової країни!
Під час розпаду Радянського Союзу
на території України базувались і були
у повній боєготовності всі види і роди
військ, якими володів СРСР. Ми пишалися тим, що будемо захищати нашу молоду державу. Не знаю, як у кого, але
мною як офіцером пишалися не лише
мої батьки і рідні, а й односельці. Мій
приїзд у відпустку додому, в село, ставав знаковою подією і для голови місце-

■ МАЮ ЧЕСТЬ!

Армія — в мейнстримі
Як долати проблеми всередині Збройних сил України
вого колгоспу, і для голови сільради. За
моїм прикладом чимало юнаків нашого села присвятили себе служінню Батьківщині і її захисту.
Армія була в пошані, але, отримавши першокласні збройні формування, нове політичне керівництво України розгубилося і не знало, не розуміло,
не змогло такою важливою структурою розпорядитися. Отримавши крихти Чорноморського флоту від Бориса
Єльцина, керівництво країни допустило викрадення з України літаків, передало «дружнім» державам, на зразок Монголії, частку військової зброї та
майна, що призвело до зубожіння власних Збройних сил. Період неотримання
офіцерами і військовослужбовцями зарплат і «довольства» сприяв падінню авторитету армії. Керівництво ж держави
розслабилося зовсім: «Ми мирні люди»,
«Війни не може бути» тощо. Відбувалася «чехарда» з призначеннями міністрів
оборони. Після високопрофесійного міністра Костянтина Морозова хто
тільки не експериментував над Збройними силами України — пани Шмаров,
Єжель і ще ціла низка їм подібних, уже
не кажучи про міністрів часів Януковича! Дуже яскраво охарактеризував стан
справ у Збройних силах України після
Революції гідності адмірал флоту Ігор
Тенюх, який упродовж 27 днів обіймав
посаду міністра оборони: «На весь особовий склад армії було всього 15 тис. пар
взуття, не кажучи вже про стан техніки і зброї». Ось за що, пане Генеральний
прокурор, потрібно судити Януковича,
Азарова і тодішнього міністра оборони
Лебедєва!
Нова влада робить усе, щоб підняти престиж і авторитет армії. От і прийнятий закон про перегляд пенсій ветеранам ЗСУ цьому сприяє, але дивує так
звана «диференціація» при перерахунку
пенсій. Пан Прем’єр ділить ветеранів за
їхніми заслугами. Звісно, зараз Україна стримує агресора на сході, і всі офіце-

■ ПАМ’ЯТКИ

ри, солдати, генерали, згідно з положенням Закону «Про статус ветеранів війни
та гарантії їх соціального захисту», які
воюють на «передку», повністю підпадають під неї. Але при цьому міністр соціальної політики та його шеф забувають, що армія — це єдиний організм,
який відпрацьований у боях, на практиці, і в ньому немає першорозрядних і
другорозрядних військ, відповідно, ділити ветеранів на першосортних та іншосортних — це спроба пересварити
не тільки військових пенсіонерів. Після поділу військових пенсіонерів за запропонованою методикою Міністерства
соцполітики, куди зарахують офіцерівветеранів зі складу збереження боєприпасів у Калинівці, а куди — підполковника Збройних сил СРСР Вороніна, під
командою якого ракетний дивізіон збив
американський розвідувальний літак
U-2 в 1960 р. над Свердловськом?
Попередні уряди знищили армію,
привели війну на нашу землю, яку нині
захищають наші відроджені Збройні
сили, — тi уряди були ворогами нашої
держави. То станьте ви, пане Гройсман,
і ваші підлеглі, гарантами виконання Конституції України та її законів і
зробіть достойне і справедливе пенсійне забезпечення всіх ветеранів ЗСУ, без
їх поділу на рівних і ще рівніших.
Для того щоб досконало знати армію,
її проблеми, вимоги, які покладають на
неї держави-члени НАТО, потрібно всім
президентам і міністрам оборони послужити в армії. Уся біда в тому, що ніхто з наших президентів (окрім Віктора
Ющенка) в армії не служив і армійського життя не знає і не розуміє, що й призвело як до матеріального, так і морального знищення Української армії. Усе
це спостерігало молоде покоління, яке
не уявляло своє життя пов’язаним зі Збройними силами. Нинішня ситуація в
країні кардинально змінила ситуацію
щодо довіри до армії та її престижу. Головне — втримати цю хвилю... ■

■ ПОЛІТПАРНАС

За антикорупційний
курс
Василь ВАСИЛАШКО
Київ
Як нам боротися на два фронти,
Адже на два фронти — поразку мати?..
На перший фронт зі світом треба йти,
А от на другий — можна і без НАТО.
Фронт другий — «Путін внутрішній», він тут:
Страшна корупція, що честь нам боре.
Не буде суду — буде самосуд,
Не зможуть дати драла всі в офшори!
Не треба нам ні крихти з їх стола,
І без команд на фронт цей — до одного!
Пильнуймо тільки всюди силу зла:
— Простягнеш руки — то протягнеш ноги!..

Львівщина багата замками й іншими архітектурними пам’ятками. Одним із таких є
Добромильський замок Гербуртів. Його розташування на узвишші (560 м над рівнем моря)
дозволяє бачити далеко навкіл, аж до Перемишля, який значно ближчий до Добромиля, ніж
Львів, адже кордон із Польщею — зовсім поруч.
На під’їзді до замкової гори ви не відразу побачите саму фортецю (точніше те, що від неї
залишилося), адже її надійно приховують дерева та кущi. Збудована вона ще в далекому
1450 році. Миколою Гербуртом, рід якого пов’язують із польською шляхтою німецького
походження. Однак деякі дослідники припускають, що насправді цей рід мав руське коріння.
Як водиться, перший замок був дерев’яним і згорів під час татарської навали. Згодом, у
1566-му, уже Станіслав Гербурт звів кам’яну фортецю. Цікаво, що, як і у Львові, в Добромилі
було два замки — Низький, поруч із міським костелом, і Високий — на Замковій горі.
У 1622 році рід Гербуртів згас, замок перейшов у власність Конєцпольських, і з того часу
почався його занепад, адже, на відміну від інших замків Львівщини, він не був збудований
на штиб палацового, а оборонного. До того ж руйнації сприяли не напади ворогів, як то
буває, а... ченці місцевого монастиря, які розбирали мури фортеці на будову своїх службових
приміщень. Ось так іноді легенда перетворюється на анекдот.

Кажімо, в п’яти хай втіка душа
І в тих, що покривають казнокрадів,
Які і за мовчання — при грошах,
Яким і за мовчання платить влада.
Берім на осуд, люди, злочин всяк,
Всяк опишімо, як свобода буде.
Злодюг-бо лиш додоюють в судах,
Ще арештовують, та вже не судять.
Тож за який курс голос я б віддав?
Так, за новий — як антикорупційний —
Відкритим списком я би обирав
Заслін корупції у нас надійний! ■

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ 2018

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як учаснику бойових дій
отримати земельну ділянку?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко

Рішенням про надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її
відведення здійснюється затвердження
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.

«УМ поцікавилася про наболіле людям у
Павла Петренка.

Чи потрібно реєструвати право на
земельну ділянку в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме
майно Мін’юсту?

На які наділи мають право захисники
Вітчизни?

Куди звертатися для отримання
земельної ділянки?
Учасникам АТО необхідно звернутися
з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування,
який передає земельні ділянки у власність або користування:
• сільської, селищної, міської ради
(якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад);
• обласні, районні ради передають
земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для
всіх потреб;
• районні державні адміністрації на
їхній території передають земельні ділянки з земель державної власності у
власність або у користування у межах
сіл, селищ, міст районного значення для
всіх потреб (за межами населених пунктів земельні ділянки для городництва,
ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житлового будинку
вони не передають);
• обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки
із земель державної власності у власність
або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб;
• Головного управління Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності).
Кабінет Міністрів України приймає
рішення щодо передачі (надання) земель
державної власності, зокрема ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів для нелісогосподарських потреб, а також земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного призначення та особливо
цінних земель.

Як виглядає клопотання?
У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри (в межах норм).
До клопотання додаються:
1) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопію-

2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування
земельної ділянки (погоджений проект
землеустрою, за потреби, позитивний
висновок експертизи);
3) документацію із землеустрою, яка
є підставою для формування земельної
ділянки, у формі електронного документа.
Строк розгляду такої заяви — 14
днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється
безоплатно.

Як провести затвердження проекту
землеустрою?

«Пане міністре, я два роки відслужив в
АТО. Знаю, що можу отримати земельну
ділянку. Куди для цього звертатися?»,
— запитує Іван Скорогуб

Учасники бойових дій та особи прирівняні до них мають право на першочергове відведення у власність або користування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (для городництва
у користування). У межах норм безплатної приватизації (передачі) земельні ділянки передаються у власність у таких
розмірах:
1) для ведення садівництва — не більше 0,12 га;
2) для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;
3) для будівництва та обслуговування жилого будинку в селах — не більше
0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га,
в містах — не більше 0,10 га;
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Так, потрібно. Для цього слід звернутися до суб’єкта, уповноваженого на проведення державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, а саме: до виконавчого органу сільської, селищної чи
міської ради або до місцевої державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані Мін’юстом, та нотаріуси.

❙ Фото з сайта taxlink.ua.
вання з кадастрової карти);
2) копія паспорта та копія ідентифікаційного номера;
3) документ, що посвідчує участь в
АТО (посвідчення, довідка).
Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи.
Рішення про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою або про
мотивовану відмову має бути прийнято
в місячний термін.

Що може бути підставою для відмови?
Лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної
документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування
територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Як проходить відведення земельної
ділянки?
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення такого проекту.
Виконавцем робіт може бути тільки
особа з сертифікатом інженера-землевпорядника. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі
укладеного з замовником договору. Термін виконання робіт не може перевищувати 6 місяців.
Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру.
У випадку розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або
якщо на ділянці планується розташування об’єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням із питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки залежно від її призначення, цінності та місця розташування може підлягати також погодженню
зі структурним підрозділом обласної,
Київської чи Севастопольської міської
державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сфері охорони культурної спадщини,
відповідним структурним підрозділом
обласної, Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації у сфері

охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Строк розгляду: протягом 10 робочих
днів із дня одержання проекту (двотижневий строк із дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної
документації, згідно з законом, — після
отримання позитивного висновку такої
експертизи).
Підстава для відмови — лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній
документації.

Як зареєструвати земельну ділянку в
Державному земельному кадастрі?
Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем
розташування земельної ділянки та надати наступні документи:
1) заяву про внесення відомостей до
Державного земельного кадастру;

Які документи потрібні:
1) заява встановленої форми, яку
формує державний реєстратор;
2) документ, що посвідчує особу;
3) засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у
власність або надання у користування;
4) витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (подається
у разі, коли в документі, що подається
для державної реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, а також
у разі, коли в результаті доступу до Державного земельного кадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку);
5) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права
власності на нерухоме майно — в розмірі
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Куди звертатися, щоб отримати
детальну консультацію?
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у місті Києві. Адреса: вул. Платона Майбороди, 23, м. Київ, 04050, Україна.
Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги: 0-800213103. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень
«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 серпня включно, i ви отримуватимете газету з вересня.
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 — 239 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 319 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 86 грн. 04 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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■ ТРАДИЦІЇ

Як намальований гобелен
На всю Україну залишилося лише чотири майстри
з самчиківського розпису
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

І враз так стало сонячно... У столиці стартував арт-проект «Мистецтво в кожен дім».
Сірі київські будівлі, в яких навчаються діти, почали розквітати яскравими сонячними кольорами. І вирізняються вони з-поміж усіх муралів чудовим самчиківським
розписом.

Навіть перехожі зупиняються
Мабуть, важко знайти в Україні людину, яка б не чула про всесвітньо відомий петриківський розпис, що веде своє
походження від традицій, народжених
ще в дохристиянські часи. Центр цієї
творчості — село Петриківка нині Дніпропетровської області. Втім небагатьом
відомо, що звичка прикрашати сільські хати-мазанки дивовижними птахами,
квітами, вінками, зорями притаманна
була Одещині, Хмельницькому та Вінницькому регіонам.
Саме на південно-східній Волині, на
межі з Поділлям, хати здавна розмальовували рослинними візерунками, які
вважали оберегами. Малюнки на стінах були візиткою кожної охайної господині, до них уважно придивлялися парубки, якщо в хаті підростала ще не засватана дівчина.
Особливо славилися своїми розписами хати у селі Самчики Старокостянтинівського району на Хмельниччині.
Тут у давні часи з’явився, а з часом зник
і знову нещодавно відродився, а тепер
і поширюється Україною та світом мальовничий розпис, створений на основі
традиційного народного декоративноприкладного мистецтва, — самчиківський.
— Зазвичай цей розпис сюжетний,
виконують його у формі великого зубчастого малюнка, схожого на гобеленовий. Основна тематика цього розпису —
це рослинні мотиви в найрізноманітніших інтерпретаціях. Барвінок і соняхи, троянди й маки, дзвоники й калина
— усе це використовують самчиківські
майстри, додаючи національного колоЄвдокія ФЕЩЕНКО
Вистава «Примари» Поліни
Медведєвої і київського театру
«Сузір’я» взяла участь у престижному міжнародному Единбурзькому театральному фестивалі у Шотландії (The Edinburgh
International Festival. 3-27 серпня). Акторський склад — Ірина Мельник, Олександр Бегма,
Гелена Сергутіна та Дмитро Завадський. Постановку за п’єсою
Генріка Ібсена режисера та автора інсценізації, художника-постановника і художника
по костюмах Поліни Медведєвої показували впродовж трьох днів у PASS Theatre у розділі
Drama.
Як правило, після театрального серпня в Единбурзі для
учасників фесту настає дуже
інтенсивний вересень із дзвінками, листами, перемовинами,
за підсумками яких трупа може
сказати, вдало вона виступила
на міжнародному майданчику
чи ні. Виступити в Единбурзі —
це на практиці довести, що ти є
в індустрії.
Вистава «Примари» Поліни Медведєвої зроблена у кращих традиціях психологічної
театральної школи. Единбурзька версія стала експериментом мінус-прийому — витончену психологічну структуру позбавили декораційних підпірок,
залишаючи місце чистій психофізиці взаємодії. Розпад буржуазної родини, спадковість, привабливість і одночасно відторг-

риту та створюючи з реальних знайомих
рослин казкові, по-справжньому фантастичні композиції, — розповідає Віктор Раковський, майстер самчиківського розпису.
Арт-проект «Мистецтво в кожен дім»
стартував 10 серпня. Віктор Раковський разом з учнями, які опановують це
мистецтво на курсах UAMAZE, розписали фасад дитячого клубу «Соняшник»,
що у Києві, на вулиці Андріївська, 8/2
на Подолі.
— У нашому клубі діти навчаються
мистецтву, гончарству та грі на бандурі,
— розповідає Ольга Славная, директорка Подільського районного центру
клубів за місцем проживання «Поділ» i
показує затишні кімнати для занять. —
Яким же буде їхнє здивування, коли у
вересні завітають до клубу. Тут і дорослі,
просто перехожі зупиняються, фотографуються. Люди цікавляться будівлею,
неймовірною красою цього розпису.

Учителі та послідовники
Окрім клубу «Соняшник», майстри
«самчиківки» розписали у столиці дитяче відділення онкологічного центру на вулиці Верховинній, де лікуються діти з усієї України, а також дитячий
садок «Перлинка» для дітей із затримками розвитку в місті Біла Церква. Віктор Раковський разом з учнями підготував ескіз малюнка.
До реалізації проекту долучилася українська співачка, художниця й очільниця «Території «А» Анжеліка Рудницька. «Завжди з радістю підтримую й популяризую українське декоративне
мистецтво, — каже Анжеліка Рудниць-

❙ Люди, які прикрашають світ самчиківським розписом.
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
ка. Сьогодні можна не тільки споглядати, а й брати участь у створенні краси
всім охочим, навіть перехожим. Поділ
— особливе місце для всіх творчих людей».
— Головна особливість самчиківського розпису — не прагнути зробити
його ідеальним. Фарба кладеться невеличкими мазками, щоб не було однотонної площини, як в трафаретній роботі. Лінії не повинні бути ідеально рівні, кола не повинні бути ідеально круглі
— має відчуватися рука народного майстра, а не рука академічного, професійного художника. Давній майстер не знав
законів композиції, він не навчався в
школах, інститутах; він як бачив і міг,
так і малював, — переконливо розповідає Віктор Раковський.
Художниця Інна Шинкаренко каже,
що найважливішим є збереження традицій: «У самчиківському розписі є щось
від писанкарства, щось від вишивання,
щось від гуцульських килимів. Він поєднує традиційні місцеві українські елементи орнаментів з орнаментикою прадавніх племен, що жили колись на цій
землі. В ньому можна натрапити на техніки, притаманні Трипільській та Черняхівській культурам, адже майстри з
Самчиків, створюючи свою школу роз-

пису, намагались зберегти в ній всю багатогранну історію України та її народу.
Дуже хочеться, щоб молодь не забувала
про нашу історію».
Віктор Раковський легко й швидко
володіє пензлем. При роботі він пояснює
значення кожного кольору: «зелений —
це життя, жовтий — світло, тепло», а
ще він сподівається, що самчиківський
розпис стане в Україні таким же популярним і знаним, як петриківський. Анжеліка Рудницька додає, що легкість і
вправність майстра — це від кількості
розмальованих гектарів.
Наймолодша учасниця проекту
київська школярка Діана Осадча зізналася, що їй дуже сподобалося малювати
разом з Анжелікою Рудницькою. Восени вона обов’язково запишеться в гурток малювання, вдома вчитиме малювати молодшого братика Дмитрика.
«Наразі на всю Україну залишилося
лише чотири майстри з «самчиківки».
Наймолодшому — 48 років, а найстаршому — 80. Тому цей арт-проект ініціювала наша творча група з UAMAZE. Отож
проводимо майстер-класи, організовуємо екскурсії у Самчики. Хочемо, щоб чотири майстри переросли у 124», — коментує Ірина Чиркова, лідер мистецької
ініціативи. ■

■ ЧАС «Т»

«Оголена» вистава
Київські «Примари» показали в рамках
театрального фестивалю у Шотландії
нення материнських територій
— всі ці улюблені сюжети драматургії ще кінця ХІХ століття
і початку ХХ звучать по-новому.
Взагалі, у виставі Поліни
Медведєвої майже немає декорацій і на київській сцені. Але
матеріал п’єси ідеально вписаний в існуючі інтер’єри «материнського» «Сузір’я»: химерні
вигини рослинних орнаментів і
розписів стель відрізняють будинок театру від традиційних
уявлень про традиційний театр.
У Києві виставу «Примари» грають в інтер’єрах особняка Леоніда Родзянка — одного з
добре збережених у місті шедеврів art deco. Починаючи з 1988го сцену, яка була домашнім театром сім’ї Родзянків, займає
«Сузір’я». Це перший ангажементний театр в Україні, що
продовжує ще дореволюційні
традиції показу салонних спектаклів і об’єднує зірок української сцени.
«Сузір’я» — постійний учасник міжнародних фестивалів.
Тут показували «Сад божест-

венних пісень» барочного поета
і філософа Григорія Сковороди
з легендарним Богданом Ступкою. Другом театру був, зокрема, чеський письменник і дисидент Вацлав Гавел, який приїжджав у Київ дивитись постановку своєї п’єси «Аудієнція», вже
будучи президентом незалежної
Чехії. На сцені «Сузір’я» грала
і грає зірка театру і кіно Ада Роговцева та багато інших.
Нещодавно тут знімали одну
зі сцен фільму «Смерть Сталіна» Армандо Іанучі.
Фамільний герб сім’ї Родзянків у вітражі, портрет господаря будинку верхом на гнідому
коні з ім’ям Ракета, що отримав
гран-прі на лондонських скачках, домашній салонний театр
— відповідають духу сьогодення. До речі, двоюрідний брат
Леоніда Родзянка Михайло згаданий у романі Михайла Булгакова «Біла гвардія», а племінник — єпископ Василь Родзянко з 1955 року вів православні
проповіді й просвітницькі передачі на Бі-Бі-Сі і був священиком лондонської православної
церкви Сави Сербського.

❙ Афіша показів в Единбурзі
❙ з виконавцями Іриною Мельник
❙ та Олександром Бегмою.
❙ Фото надане агенцією «Дель-Арте».
Але повернемося до «Примар». Режисер і автор інсценізації Поліна Медведєва
була однією з улюблених учениць Олега Єфремова і грала
в багатьох його пізніх виставах («Валентин і Валентина»,
«Московський хор», «Три
сестри», «Сірано де Бержерак» тощо). У Москві Поліна
Медведєва працювала з найбільшими сучасними режисерами психологічної школи — Львом Додіним, Петром
Фоменком, Міндаугасом Карбаускісом, Юрієм Бутусовим.
Іконні ролі Ірини в історич-

ній виставі «Три сестри» Немировича-Данченка (вистава
1943 р., введення 1985 р.) та
Ірини в «Трьох сестрах» (1997
р. — одна з останніх вистав
Єфремова) назавжди вписали
Поліну Медведєву в історію
МХТ. Для режисерського дебюту Поліна Медведєва свого часу обрала п’єсу «Самотні» Г. Гауптмана. Рецензенти
часто згадують про її хореографічну культуру і професійну балетну освіту, наприклад у
зв’язку з нещодавньою київською виставою «Серце Ніжинського».
Роль Освальда в «Примарах» режисерка в інтерв’ю рифмує з долею танцівника «Ковент-Гарден», українця Сергія
Полуніна.
У виставі звучить музика Олександра Бегми та ембієнтні шуми (премія «Київська пектораль-2017» у номінації «За найкращу музичну концепцію вистави»). Художник
по світлу — Володимир Прудкін. Виробництво вистави: театр «Сузір’я» під керівництвом
Олексія Кужельного — душі
театру, екстравагантного засновника і дбайливого зберігача його традицій. Зробивши театр важливою точкою на карті Києва, Олексій Кужельний
зберігає в особняку аристократичну атмосферу салонної сцени, особисто відкриваючи кожну виставу в незмінному жовтому фраку, що вже став візиткою
театрального простору міста. ■

XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’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»

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Микола Хомич:
Українці —
це «Воля або смерть!»
Розмову вів Володимир ДАНИЛЕНКО

Микола Хомич обійшов період учнівства й увірвався в
літературу в зрілому віці. Уже перші його книжки показали: в літературі з’явився серйозний письменник, що
глибоко проникає у життя людини й суспільства. Він —
автор збірки оповідань «Ніч русалки» (2011), романів
«Час» (2012, 2018), «Територія брехні» (2013, 2016),
«Загадка гробниці» (2016, 2017). Лауреат Міжнародної
премії «Воїн світла», конкурсу найкращої книжки року
«Глиняний кіт», Міжнародної літературної премії «Дон
Кіхот», премії журналу «Радуга». Лейтмотивом творчості письменника є проблема повернення втраченої
історичної пам’яті.

«Першу гібридну війну
організував Ярослав Мудрий»
■ Прозаїки з’являються в літературі трьома хвилями. Перша входить у прозу до 30 років.
У цьому віці вже були відомі Микола Гоголь, Томас Манн, Джек
Лондон, Ернест Гемінґвей, Міхаіл Шолохов. Найчисельніша
друга хвиля входить в літературу у віці від 30 до 45 років. І
замикає третя, малочисельна,
хвиля п’ятдесятилітніх дебютантів — наприклад, Умберто
Еко, Чабуа Аміреджибі, Милорад Павич. Ви теж належите до
третьої хвилі. Розкажіть про
свій літературний дебют.
— Почав писати доволі пізно,
першими моїми літературними
вправами були подорожні нотатки після поїздки до Єрусалиму,
Ізраїлю, Єгипту. Їздив дорогами
Реріха і Ван Гога, вів щоденник.
По поверненні звів усе до купи,
але навіть не думав публікувати.
Пізніше написав твір-захоплення Києвом, «Ніч русалки». Коли
прочитав його дружині, вона порадила це видати. Так 2011 року
у видавництві «Фоліо» вийшла
книжка оповідань «Ніч русалки». Спочатку я навіть не міг
належно оцінити, що насправді
відбулося. Сам від себе такого не
чекав, ця книжка змусила мене
по-іншому подивитися на себе.
■ Найбільшу увагу літературних критиків привернув ваш
роман «Загадка гробниці», нагороджений Міжнародною літературною премією «Воїн світла»
і вже перекладений азербайджанською мовою. Як з’явилася
ідея написання цього роману?
— До того я написав «Територію брехні», що разом становлять романну дилогію. Це було
перед початком війни Росії з Україною. Ніби відчував: має щось
відбутися. Перша гібридна війна
на наших землях організована
Ярославом Мудрим. Він перший
створив паралельну реальність і
підмінив у літописі правду брехнею, коли дав вказівку літописцям написати, що його братів
убив Святополк Окаянний. Але
у скандинавських сагах написано, що саме Ярослав найняв
вікінгів, щоб вони вбили Бориса
і Гліба. Після «Території брехні»
з’явилося бажання продовжити
історію, пов’язану зі зникненням останків Ярослава Мудрого.
■ Романна дилогія «Територія брехні» і «Загадка гробниці» — це реставрація української історії та очищення її від
фальшивих російських нашарувань. Як з позицій історич-

❙ Микола Хомич.
❙ Фото Елі СТАРОДУБ.

ного романіста ви дивитеся на
те, що під час війни Росії з Україною Путін заявив, що Анна
Ярославівна належить російській історії, і дав трьом російським танковим полкам назви
«гвардійський Львівський»,
«гвардійський ЖитомирськоБерлінський», «гвардійський
Ніжинський»?
— Це давня російська традиція — розкрадання української
історії. Спочатку Росія вкрала
назву Русь. Московщина ніякого
відношення до Русі не має. Угрофінські народи, які склали основу російської нації, не мають нічого спільного зі слов’янами,
як не має нічого спільного зі
слов’янами верхівка Золотої
Орди, що згодом вихрестилася і
стала російською елітою. Росія
присвоїла собі нашу історію,
вкрала билини, літописи.

«Україна для Росії життєво
важлива»
■ Багато спекуляцій точиться навколо російської мови, нібито ближчої до київських літописів, ніж українська. Якою
мовою розмовляли кияни у
княжі часи?
— У часи Київської Русі кияни розмовляли українською
мовою. Графіті на стінах Софії Київської робилися простим
народом, що під час служби непомітно для інших щось на стінах видряпував. У цих графіті
маса українізмів. Це свідчить,
що в Україні народ з найдавніших часів розмовляв українською мовою. Старослов’янська
мова, взята за основу Кирилом і
Мефодієм із давньоболгарської,
була нав’язана церквою суспільству. Це була сакральна
мова церкви. Так само як у католицьких країнах мовою науки і церкви довгий час була
латина, а в православних країнах мовою церкви і законів була
церковнослов’янська, вона ж
старослов’янська, а фактично
— давньоболгарська. В Росії цю
мову фінським і тюркським народам нав’язали церква і світська влада, змусивши цією мовою
розмовляти. Для угро-фінських
і тюркських народів давньоболгарська мова стала мовою, що інтегрувала різномовні народи в
московську державу, яка згодом
стала Росією. Аналогічна ситуація була в Латинській Америці,
де іспанські конкістадори змусили ацтеків і майя забути свої
мови.
■ Як знавець Києва, чи маєте
ви якесь пояснення, чому і Революція на граніті, і Помаранчева

революція, і Революція гідності
відбулися на майдані Незалежності?
— Це давня традиція. Всі українські революції пов’язані з
майданом Незалежності, що був
колись Козиним болотом. Перший майдан в Україні відбувся
саме на Козиному болоті в 1068
році, коли на Київ напали половці. Князь Ізяслав, син Ярослава Мудрого, відмовився видати
зброю народу, який не хотів пустити в Київ половців. І тоді повсталий натовп подолян підійшов до фортечного муру і почав
вимагати зброю. Князь зброї не
дав. Народ прорвався за фортечний мур, зайшов у гридниці і заволодів зброєю. Тоді князь утік
до Польщі. А повсталий народ
поводився так само, як під час
Революції гідності: палив багаття, бив у барабани. І гасла повсталого народу в ХІ столітті були
ті самі, що й у ХХІ: жити за європейськими цінностями, адже
Київська Русь завжди була частиною Європи. Київські князі
були європейцями і родичалися з елітою інших європейських
країн. Дочка Ярослава Мудрого
Анна вийшла заміж у Франції,
Єлизавета — в Норвегії, Анастасія — в Угорщині. Навіть онук
Ярослава Мудрого був учасником першого хрестового походу.
У своїй романній дилогії я показую, з якого часу Україна потрапила під вплив азійщини. Є точна дата, коли Україна вийшла з
європейського простору ввійшла в азійський. Це 1054 рік, коли
відбувся розкол у християнстві і
Київська Русь опинилася у політичній сфері Візантії, і цей простір згодом став частиною російського світу.
■ Царський прем’єр-міністр
Столипін вважав, що українство є найбільшою загрозою для
існування Російської імперії. А
нинішній президент Росії Путін
готовий розв’язати Третю світову війну і знищити світ, щоб не
випустити Україну з-під свого
впливу. Чому Україна така важлива для Росії?
— Якщо забрати від Росії
фрагмент Київської Русі, то історія Росії буде починатися з
Золотої Орди. Тому Україна для
Росії життєво важлива. Це міф,
який формувався сотні років і
на якому тримається російська
держава. Якщо забрати від них
цей міф, тоді росіяни побачать,
що їхня історія, літописи, билини належать іншій державі. І з
цим Росія ніколи не змириться.
■ Російська пропаганда весь
час наголошує, що українці і

росіяни — братні народи. Наскільки ми насправді ментально близькі?
— Українці кардинально
відрізняються від росіян. Для
росіян гаслом їхнього життя є:
«За царя и Отечество!» А для
українців: «Воля або смерть!».
Ці дві філософії антагоністичні
й ніколи не зможуть вжитися в
одній державі.
■ Наскільки важлива для нас
історична правда?
— Правда — штука жорстока. Як змиритися з тим, що
Ярослав Мудрий — убивця
своїх братів, а найвищий орден
України — Ярослава Мудрого? Найчастіше офіційні істини — це ілюзії. Після повернення з Тибету я почав думати,
що весь світ — ілюзія. Якщо ми
живемо за напівправдою — то
це не правда. Людина — як айсберг. Ми судимо людину за тим,
якою є її видима частина життя. Але ж є ще підводна, невидима, таємна частина людського життя. Подружня зрада
Інгігерди приховувалася тисячу років, а випливла у наш час.
Іноді хочеться думати: а чи потрібна нам така правда? Може,
краще жити ілюзіями? Саме
роздумам про час та його сприйняття я присвятив свій роман
«Час».

«У джунглях Амазонки
не пройшов обряд»
■ Давайте поговоримо про
цей роман. Слабкою стороною
сучасної української романістики є герой-марґінал: представник богеми або соціального дна. Саме такий тип героя
бачимо в романах Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Олеся
Ульяненка, Євгена Пашковського. Або вічно інфантильний,
незрілий герой Сергія Жадана.
Але ж літературі потрібний зрілий герой, здатний на вчинок.
Головний персонаж вашого роману «Час» — п’ятдесятилітній
чоловік, господар власного життя. Йому не треба просити допомоги в держави чи жити за рахунок іноземних ґрантів. Він
добре заробляє на життя, може
безбідно жити і мандрувати світами. Як писалася ця книга?
— Це був перший мій роман.
Писався легко, бо я не знав, як
пишуться романи. Це був потік
думок, хотів показати, як людина мислить. Щось із особистого
життя, але й прототипу головного героя немає — це збірний образ. Я писав його у 2011–2012
роках фрагментами в аеропортах, у дорозі. То був період глянцю, гламуру. Із соціалізму Україна скочила в капіталізм. У
мене є друзі, схожі на головного
персонажа, що зі швидкої допо-

моги пішли працювати у пластичну хірургію і стали пристойно заробляти. В кінці роману
мій герой з пластичної хірургії
знову повертається в практичну
медицину, з якої вийшов. Звісно, в цьому є певна ідеалізація.
Але через рік на Майдані життя показало, що людина здатна
працювати безкорисно, як волонтер, ризикуючи втратою роботи, свого статусу і життя.
■ Ви — лікар за освітою і досвідом роботи. Серед яскравих
письменників ніколи не бракувало лікарів: Франсуа Рабле, Антон Чехов, Міхаїл Булгаков, Артур Конан Дойл, Вільям Сомерсет
Моем, Ежен Сю, Аґата Кристі,
Станіслав Лем, Остап Вишня…
Чи є у вас своя теорія того, чому
лікарі йдуть у літературу?
— Лікар щодня зіштовхується з життям і смертю. І це змушує інакше дивитися на життя.
Лікар часто бачить ситуації, які
можна описати, і це буде цікаво
для тих, хто це прочитає. З багатьох історій, з якими зіштовхується медик, можна написати
оповідання чи роман. Я вже не
працюю лікарем, але моя сфера
діяльності пов’язана з охороною
здоров’я.
■ Ви багато мандруєте. Читачі «Фейсбуку» стежили за вашим сходженням на Кіліманджаро і подорожами в Перу та
Болівію. Це мандрівки, що стануть частиною ваших романів?
— Будь-яка подорож — це
спроба щось зрозуміти. У дитинстві мама казала: «Піти на
край світу» — і мені дуже хотілося побачити цей край світу.
Тож я радий, що досі не втратив дитинного бажання подорожувати. Насправді література і подорожі дуже пов’язані.
Для написання роману «Територія брехні» мені довелося побувати у Новгороді та Норвегії,
а для написання роману «Загадка гробниці» довелося вирушити в США.
■ Над чим працюєте зараз?
— Пишу продовження книжки «Ніч русалки». До цього підштовхнули мене читачі, які на
Лисій горі Києва встановили
пам’ятник героїні одного з моїх
оповідань. На могилі — епітафія латиною: «Любов не помирає». Здивований, я запросив на
це місце одну з київських відьом, яких зараз називають парапсихологами, і вона сказала,
стоячи біля могили, що тут похована неупокоєна душа. Це мною
струснуло і змусило сісти за продовження книжки. Я навіть помандрував у джунглі Амазонки,
де пройшов обряд, пов’язаний з
духами померлих.
■ Кожен письменник, що
пише книжку, вже має у своїй
уяві ще кілька наступних, чи не
так?
— Я хочу написати роман
«Замисел Бога» про взаємостосунки між чоловіком і жінкою.
Для мене найбільшою загадкою
є те, як близькі душі знаходять
одне одного. Цей роман буде стосуватися жіночої природи. Події
розгортатимуться від матріархату до нашого часу — хочу відстежити, як змінювалися стосунки
між чоловіком і жінкою протягом тисячоліть. Однією з проблем, яка мене зараз хвилює, є
фемінізм. Жіноча самотність,
що стає самодостатнім явищем,
викликає багато запитань і підштовхує мене до розгадки її природи, за якою може бути схована
тенденція до виродження людства. ■
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Борщик у глиняному горщику і коржик
Рецепти оригінальних наїдків, якими пригощали на Полтавщині
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Полтавщина не припиняє дивувати своїми кулінарними одкровеннями, пошуками і знахідками. Як тільки подумалося, що треба поговорити про наші смачні,
наваристі, справді унікальні борщі, бо ж якраз бурячки дозріли на славу, та й
капуста уже ого-го, як в Опішні на Полтавщині цими вихідними організували
черговий гастрономічний фестиваль. «Борщик у глиняному горщику» — це комунікаційна платформа, покликана відродити інтерес до традиційної культури
наших предків. Організатор, автор ідеї та куратор — етнолог, керамолог, кандидат історичних наук, дослідниця традицій використання глиняного посуду в
культурі харчування українців Олена Щербань розважала гостей і нікому не давала занудьгувати, що називається — виклалася на повну, бо організація була
масштабна і чудова. Іноземців було також чималенько — люблять наш борщ у
всьому світі, що не може не тішити!
Мета фестивалю була широкою — вивчення та популяризація традицій, правил
приготування, рецептури, регіональних особливостей борщотворення та тістотворення, відродження та піар українських народних культурних традицій.
Олена Щербань назбирала вже цілу колекцію рецептів борщів. Вони мають безліч регіональних варіацій, ступенів гостроти, глибини деталізації, фінального
співвідношення солоного, кислого та солодкого, — ділиться автор. Це борщики червоні класичні та авторські, білі, коричневі, зелені, м’ясні, пісні, з птицею, з рибою і без них, з грибами, сливками, копченими грушками, полуницею.
Багато з них парувало-тішило погляд і лоскотало ніздрі гостям на фестивалі.
Борщів було 50, варили у горщиках і казанках: з галушками, з раками, кобеляцький борщ із качкою, з грушками та сливками, а ще був більський капусняк,
а також — багато місцевої автентичної випічки, бо як же без смаколиків після
смачного обіду?

Найсмачніший —
бо бабусин
Наші бабусі знали секрети борщу, і не лише борщу. Проте вони все-таки
радили все починати з
борщу: «Стомилася, щось
бентежить — відпочинь,
звари борщ, подивися на
квітку, що виросла», —
така класика бабусиних
заповідей. Котелевська
майстриня Оксана Дорошенко, засновниця «Котелевського коржика»,
де відтворюються і розвиваються місцеві традиції випікання та розписування обрядового печива,
привезла на фестиваль
свою улюблену багатьма
випічку, проте не утрималася і поділилася ще
й рецептом бабусиного
борщу.
На трилітрову каструлю потрібно: 2 л води, буряк цукровий більший,
буряк червоний менший,
велика морквина, корінь
пастернаку,
солодкий
болгарський перець — 12 штуки, картопля, капуста, помідори або томат, цибуля — 4-5 штук,
часник — головка, можна
зелень наприкінці: кріп,
петрушка, базилік.
Спочатку потерти буряки, вкинути в киплячу
воду, тоді картоплю, хай
трохи покипить. Потім 2
великі цибулини, порізані, як на засмажку, сирі
вкинути в борщ. Слідом
— капусту. На сковороді
підсмажити терту моркву, пастернак, різаний перець, цибулю, часник, як
протушкуються — додати
помідори чи томат, причому чималенько. Раніше робили заправку на
салі, порізаному кубиками, а зараз я роблю на рафінованій олії, щоб страва не була занадто жирною. Коли вже вкинули
заправку, почавити і розтовкти в ступі сирий часник зі шматком сала, або
на блендері можна подрібнити, головне, щоб маса
була однорідна, як крем.

❙ Ідейний натхненник «Котелевського коржика» Оксана Дорошенко.
❙ Фото надане організаторами.
ків великих дванадцять,
як апостолів дванадцять.
Тоді він і буде смачний.
А ще — м’яска цупкенького додати, щоб сила
була». «Наш борщ полтавський — з куркою чи
ребром і обов’язково сальцем заправлений». «Варила борщ із раками, такий,
як сам Котляревський
любив», — і це лише дрібка з почутого на етнофестивалі «Борщик у глиняному горщику», ділиться
враженнями Оксана Дорошенко, підкреслюючи,
що їх у неї, як і у всіх гостей — цілий океан.

Магія котелевського
коржика

❙ Олена Щербань — організаторка
❙ гастрономічного фестивалю.
І заправити нею борщ. Серед спецій — чорний перець, духмяний перець, коріандр, 1 гвоздика, червоний перець (трохи стручка вкинути, не
весь), лавровий лист, невеличкий. Заправити зеленню і сметаною.

Більський капусняк
від Надії Маринич
Біля столу господині
Марії було особливо людно, вона готувала більський капусняк. Дуже хотілося покуштувати, але
спочатку — майстер-клас
від майстрині.
Більський капусняк
— традиційна обрядова
страва, яка готується на
весілля, похорон, поминки. Для приготування
свинячі ребра (1 кг промитих) варять до готов-

ності, окремо вариться
картопля (1 кг) і товчеться на пюре. Заздалегідь
замочуємо пшоно (300 г),
потім мнемо у ступці. Капусту (0,5 кг) треба потерти на тертушці або змолоти на м’ясорубці. Коли
м’ясо зварилося — додаємо пюре картоплі, товчене пшоно, терту капусту і варимо на повільному вогні. Коли капуста
стане м’якою, додаємо
заздалегідь приготовлену засмажку (змолоти на
м’ясорубці). Спеції, сметана, зелень (як, утім, і
пропорції основних продуктів) — за смаком.
«Щоб борщ був смачний — треба варити з
любов’ю, вкладати душу,
тоді і людям смачно буде».
«Для справжнього борщу
треба 12 овочів, як празни-

Думаю, крім неймовірного смаку, ця хрумка,
ніжна, ароматна випічка має ще якусь і загадку
чи магію, бо скуштувати
її на фестиваль приїхали
навіть зі США. «Оля Спарок зі США сказала, що
приїхала спеціально по
мої коржики. Вона майже всі й забрала. Я була
щиро вражена!» — продовжує Оксана Дорошенко, співробітник Історико-культурного заповідника «Більськ», незмінна натхненниця проекту
«Котелевський коржик».
«На фесті я була з презентацією свого «Котелевського коржика». Це
відродження і продовження наших котелевських
традицій з обрядової випічки. Я розповідала людям про цю традицію і про
те, чим я займаюся зараз,
як її розвиваю. Рецептом
коржиків із задоволенням
ділюся.
Тісто: 2 яйця, 100 г масла вершкового 82,5, 1/2
склянки цукру, 400 г борошна 2-3 столові ложки
меду. Кориця, інші спеції
— за смаком, чайна ложка соди. Цукор змішати
зі спеціями. Від одного
яйця відділити білок (він
буде для поливи). Розтерти яйця з цукром, додати масло, мед. Поставити

на водяну баню. Як розтопиться, вкинути соду,
гарно розмішати. Зняти
суміш, додати борошно,
замісити м’яке тісто. На
ніч тісто відправити в холодильник. Випікати 6-7
хвилин при 180 градусах
(знову ж таки, це в моїй
духовці). А глазур я роблю «на око»: розмішую
виделкою з цукровою пудрою, доки не відчую потрібної мені консистенції.
Раніше все важила до грамини, перевірила сотні рецептів, але нічого з того не
вийшло. Тепер це винятково відчуття. Додаю харчовий барвник і малюю.
А ще, окрім розмальованих коржиків, я привезла ніжне пісочне печиво,
теж за моїм авторським
рецептом.
Отож ніжне пісочне печиво з апельсиновою цедрою і білим ромом Bacardi
за рецептом котелевської
майстрині Оксани (хоча,
думаю, ром можна й інший, уточнює вона).
Потрібно: 2 жовтки,
180 г масла, 3/4 склянки
цукру, 3 столові ложки
сметани (жирної, густої,
без верху), 350 г борошна,
цедра 1 апельсина, 1 кришечка рому (це моя «мірна величина» — кришечка з пляшки, посміхається Оксана), чайна ложка
розпушувача.
Масло розм’якшити
при кімнатній температурі. Жовтки розтерти з
цукром. Додати масло,
гарно розмішати. Додати сметану, розмішати,
додати борошно і цедру,
замісити тісто. Воно буде
липке і м’яке, загорнути
його в плівку і поставити на годину в холодильнику. Тоді розкачати тоненько, може, на 0,5 см,
може, трохи менше. Воно
нормально розкачується,
можна хіба зовсім трохи
притрусити поверхню борошном.
Випікати при 180 градусах 7-8 хвилин. Я раджу орієнтуватися на свою

духовку, бо в мене часто
не збігається час із рецептами, в мене швидше випікається.
А ще є інший варіант
цього печива. Замість
рому додати кришечку лікеру «Амаретто» і замість
4 столових ложок борошна додати 3 столові ложки
керобу і 1 столову ложку
какао. Теж дуже смачно!
До свят Оксана пропонує пекти макові пляцки
— те, що не залишить байдужим нікого!
Цей пляцок — це
щось особливе, нове, неймовірне, свіже і вражаюче! Дивовижне поєднання ніжного пісочного тіста і божественно смачної
макової начинки! Він заслужено посів місце серед
фаворитів нашої родини.
Готуйте і смакуйте!
Для тіста треба: 250 г
борошна, 150 г масла, 130 г
цукру, 2 жовтки, дрібка
солі.
Масло розтерти з цукром, додати жовтки, потроху всипати борошно і
сіль. Замісити м’яке тісто і поставити на годину в
холодильник.
Для начинки беріть
180 г меленого маку,
180 г цукру, 400 мл молока, 2 білки, столова ложка масла, цедра і сік півлимона.
Молоко закип’ятити зі
100 г цукру і ложкою масла. Всипати перемелений
мак, наприкінці додати
цедру і сік лимона. Варити, доки не википить рідина. Збити білки з 80 г
цукру в густу піну і змішати з охолодженим маком. Розкачати тоненько
3/4 тіста, викласти по всій
поверхні мак, з решти тіста вирізати тонкі смужки
і викласти зверху. Запікати 20 хвилин при 180 градусах.
Майстрині радять вивчати нашу кулінарну історію невтомно і наполегливо, бо в ній — і магія, і
краса, а головне — здоров’я
і смак. Смачного! ■
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«У всіх своя думка щодо фізичної форми.
Я ж хотіла спробувати щось нове»

українська тенісистка-професіонал

■ ТЕНІС

Григорій ХАТА
На календарі — середина
серпня, тож усе менше днів залишається до старту останнього в році турніру з серії «Великого шолома». Старт цьогорічного «Ю-Ес оупен» відбудеться
27 серпня, а його ключові дійові
особи завершують останні приготування.
Скажімо, екс-прима жіночого тенісу Серена Уїльямс, повернувшись на корт після декретної відпустки, доволі багато уваги приділяє своєму
зовнішньому вигляду. Так, на
«Ролан Гаррос»-2018 вона змагалася в екстравагантному костюмі-комбінезоні «кішки». А
під домашній «Ю-Ес оупен» для
Уїльямс-молодшої підготували
іншу персональну пропозицію,
розроблену всесвітньо відомим
дизайнером одягу Вірджилом
Абло, — сукню на «одне плече»
з пишною спідницею.
Утім ключовий компонент
підготовки — ігровий, і практично весь тенісний бомонд, як
чоловічий, так і жіночий, аби перевірити свою готовність до американського «шолома», призовий фонд якого, до слова, складатиме рекордні 53 мільйони доларів, iз початком нового тижня
перебрався до Цинциннаті.
Друга ракетка вітчизняного
жіночого тенісу Леся Цуренко
вже встигла зіграти поєдинок
першого кола престижного турніру з серії «Прем’єр» п’ятої категорії, без особливих проблем
перемігши господарку кортів,
американку Даніель Коллінз
— 6:0, 6:2. Її наступною опоненткою буде чинна переможниця турніру в Цинциннаті —
восьма ракетка планети, іспанка Гарбіньє Мугуруса.
Так само зіграє на представницькому «Прем’єрі» в США й
прима українського тенісу Еліна Світоліна. Перебуваючи останні 15 місяців у «топ-6» рейтингу WTA, до Цинциннаті
вона прибула вже як сьома тенісистка планети.
Торік Еліна зібрала чималу
колекцію престижних трофеїв,
вигравши п’ять серйозних тур-

Зберігаючи наснагу
Краща тенісистка України не змогла захистити титул у Монреалі, через що втратила місце
в «топ-5» рейтингу WTA

❙ Уперше за багато місяців Еліна Світоліна опустилася на сьому сходинку рейтингу WTA.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
нірів WTA, відтак у поточному
сезоні, аби залишатися на старих позиціях, мала захищати
рейтингові очки. Частину необхідної роботи Світоліна виконала, проте провести необхідний
чемпіонський захист у всіх без
винятку турнірах їй не вдалося.
Зрештою, перша ракетка України виграла в 2018 році три турніри, що дозволяє їй зберігати
місце в «топовій десятці» рейтингу WTA.
Минулого тижня Світоліна
наполегливо боролася за перемогу на мегазірковому турнірі
в Монреалі, де торік здобула головний трофей. Однак повторити попередній успіх українці

не вдалося — у півфіналі її зупинила американка Слоан Стівенс (3:6, 3:6), яку, за манерою
гри та зовнішнім виглядом, називають наступницею Серени
Уїльямс у жіночому тенісі.
По суті, саме ця невдача й
посприяла тому, що Світоліна
вперше за багато місяців опустилася в табелі про ранги, недорахувавшись у Монреалі рейтингових очок. Утім Еліна наполягає, що вона — на правильному
шляху. «У Монреалі від самого
початку була складна сітка, проте мені вдалося здолати кількох
серйозних опоненток, так що я
рухаюся в правильному напрямку», — наголосила прима ук-

раїнського тенісу.
Зауважимо, що останнім часом Світоліній регулярно доводиться відповідати на питання,
котрі стосуються її фізичної
форми. Мовляв, за останні місяці Еліна відчутно схудла. Однак
23-річна уродженка Одеси переконує: «Дехто вважає, що м’язи
грають у тенісі ключове значення, проте я так не вважаю. Зараз я почуваюся значно краще,
ніж раніше». Як відзначила українка, головним її завданням
на сезон є участь у Підсумковому турнірі року в Сінгапурі. І
наразі вона посідає п’яте місце
у так званій чемпіонській гонці, за підсумками якої восьмеро

кращих отримають право робити підсумки сезону.
А от лідер українського чоловічого тенісу Олександр Долгополов нині активно переймається своїм здоров’ям. Упродовж останніх кількох сезонів
його постійно тривожили травми, котрі змушували його з постійною регулярністю пропускати турніри.
Зрештою, Долгополов вирішив піти радикальним шляхом i зробив операцію на кисті.
«До кінця сезону на корт більше
не вийду», — повідомив Долго. Як результат, в оновленому
рейтингу АТР він опустився на
82-гу сходинку.
Водночас Олександр залишається єдиним українцем у
першій сотні тенісистів-професіоналів. Тоді як у «топ-100»
табелю про ранги Жіночої тенісної асоціації перебуває одразу
четверо наших співвітчизниць
— Світоліна, Цуренко, Бондаренко та Козлова. ■

■ ХРОНІКА
Футбол
Перша ліга. 4-й тур. «Авангард»
— «Волинь» — 0:1, «Прикарпаття» —
«Колос» — 0:1, «Суми» — «Агробізнес»
— 1:1, «Балкани» — «Рух» — 2:1, «Інгулець» — «Миколаїв» — 2:0, «Дніпро-1»
— «Металіст-1925» — 0:2, «ОболоньБровар» — «Зірка» — 1:0.
Лідери: «Волинь» — 12, «Дніпро-1»,
«Металіст-1925» — 9, «Колос» — 8,
«Авангард», «Миколаїв», «Балкани»,
«Суми» — 7.
Після поразки «Дніпра-1» «Металісту-1925» у турнірі залишилася лише одна
команда, котра йде без поразок. ■

■ РЕКЛАМА
«Українська національна лотерея». Зміни до Умов випуску
та проведення лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ»
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА
ЛОТЕРЕЯ
Україна, Київ 02098,
вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110
Тел. (38044) 220-4949
Факс.(38044) 220-4950
НАКАЗ
№ 135
від 14 серпня 2018 р.
Щодо Змін та доповнень до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА
ЛАЙВ».
Затвердити Зміни та доповнення до
Умов випуску та проведення державної
тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» (додаються).
Генеральний директор
Бочковський А.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора
№ 135 від 14 серпня 2018 р.
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної
тиражної грошової лотереї тото
«ФОРТУНА ЛАЙВ»
І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА
ЛАЙВ»:
1. Пункт 4.6. розділу 4. БАСКЕТБОЛ Додатку №3 до Умов
випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» Особливості реєстрації ігрових
варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання
викласти в наступній редакції:
«4.6. Підсумки по результатах на 4-у чверть та 2-у половину
підводяться без урахування овертайму. Якщо гра не завершена, ставки на чверті і половини дійсні, якщо цей період був
дограний.»
2. Пункт 4.8. розділу 4. БАСКЕТБОЛ Додатку №3 до Умов
випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ» Особливості реєстрації ігрових
варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання
викласти в наступній редакції:
«4.8. Підсумки по усім ігровим варіантам підводяться з урахуванням додаткового часу (овертайму), якщо не обумовле-

не інше. Виключення становлять ігрові варіанти на переможця матчу, в яких є ігровий варіант «нічия», де ігрові варіанти
пропонуються тільки на основний час, без урахування овертаймів. Якщо матч завершився нічиєю в основний час, овертайм не проводився згідно з регламентом турніру або домовленістю команд у випадку товариського матчу, усі ставки на
дану подію підлягають розрахунку на основі фактичного результату після закінчення 4 чвертей матчу.
Якщо в матчі призначений овертайм за підсумками двох
або більше матчів, всі ставки (крім обумовлених у правилах
винятків) підлягають розрахунку з урахуванням даного овертайму».
3. Доповнити розділ 5. ТЕНІС Додатку №3 до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото
«ФОРТУНА ЛАЙВ» Особливості реєстрації ігрових варіантів
лотереї в залежності від виду спортивного змагання пунктом
5.14 в наступній редакції:
«5.14. Для квитків зроблених в Live. Якщо тенісний матч перерваний через відмову або дискваліфікацію гравця, прогнози на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом 1, за винятком тих випадків, коли результати фіналів вже були визначені на момент зупинки матчу».
II. Прикінцеві положення
1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх
опублікування.
2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли
до набуття чинності цими змінами, підлягають виконанню на
раніше діючих умовах. Всі умови Лотереї, що не були змінені
цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.
Генеральний директор

Бочковський А.С.

.

Читайте
в наступному
номері:
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«Пташині» права
Сім’ю бойового офіцера-спецпризначенця у Кременці намагаються виселити з гуртожитку

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ 2018

■ ПРОМЕНАД

Полювання за зірками

❙ Дженніфер
❙ Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс навіть
за кордоном нема спокою
Ох нелегка це робота —
бути зіркою. Кожен твій
крок, кожну твою сукню
чи макіяж осудять, огудять, ще й пропечатають
в усіх ЗМІ. Тож доводиться постійно бути при марафеті, у повній бойовій
готовності, щоб дати достойну відповідь папараці.
Голлівудській зірці Дженніфер Лоуренс до цього не
звикати, адже в її 27 років
«стаж» зірки у неї чималий — номінація на «Оскар» та «Золотий глобус»
за «Зимову кістку», знову
номінація на «Оскар» за
«Збірку промінців надії»,
шалена популярність після «Голодних ігор» та ще
й визнання у 2013-му як
найбільш оплачуваної актриси після самої Анджеліни Джолі. Звісно, на будьяку її з’яву в публічному
місці репортери злітаються, як мухи на мед.
Ось і нещодавно актрису зазняли у парі з Куком
Мароні, директором артгалереї у Нью-Йорку, коли
вони неспішно дефілюваВарка ВОНСОВИЧ
Жителька Шанхая написала
листа в місцевий морський університет, мовляв, вона — хазяйка гусака, але утримувати
його більше не може, тож просить, аби керівництво вишу взяло його під свою опіку. Ну там,
нехай пасеться собі на їхній території, гуляє по газонах —
ніби так і треба. Яким же було
її здивування, коли вона мало
того, що отримала відповідь,
а й, уявіть собі, дізналася, що

ли вулицями міста закоханих — Парижа. Пара
прикупила дівчині плаття-комбінацію від Діор,
босоніжки та сумочку і
виглядала закоханою і
щасливою. Дженніфер
перестала приховувати
свої стосунки з 33-річним високим, статним
красунчиком, з яким
зірка з модельною зовнішністю (її зріст, на
хвилинку, — 175 см,
а на підборах — і всі
180!) дуже гарно виглядала у парі. Про їхні
стосунки стало відомо ще весною, а познайомила їх подруга
Дженніфер — Лора
Сімпсон.
Мабуть, фанати Лоуренс зітхнули з полегшенням, адже її стосунки з 59-річним
режисером Девідом О’Расселом не
викликали захвату
в поціновувачів таланту актриси. Зрештою, це діло самої Дженніфер — кого вибирати
собі до пари. ■
її пернатого друга, якого звуть
Гугу, зараховано до Шанхайського морського університету під опіку. Повний шок у китаянки викликало доповнення до
офіційної відповіді: Гугу зараховано як «особливого студента»!
Зарахування гусака в студенти в лічені години набрало
більше 10 тис. лайків і майже
стільки ж репостів у китайському аналогу «Твіттера» — мережі Weibo. І це не дивно, адже
Шанхайський морський університет відомий тим, що на його

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №88

■ ОВВА!

Гугу — в науку
У Китаї гусак став... студентом
території вже проживає кілька
таких птахів, у них навіть є своя
«хатинка» і водойми на території кампусу, де вони можуть
плавати. Тож Гугу точно не буде
сумно на «навчанні» в універ-

ситеті. «Ласкаво просимо додому!» — написали місцеві студенти на власній сторінці університетських пташок у Weibo,
де повідомляють новини про
їхнє життя. ■

■ ПОГОДА
16 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза.
Вiтер змiнних напрямкiв, 3-8 м/с. Температура вночi +18...+20,
удень +26...+28.
Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +29...+31.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +30...+32.
14 серпня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 23-25 градусiв, у Днiпрi бiля
Києва — 24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ,
гроза. Трускавець: уночi +14...+16, удень +23...+25. Моршин:
уночi +14...+16, удень +23...+25.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+15…+20
+24…+30

+12…+18
+23…+29
Схід

хмарно

Центр

+15…+21
+28…+34

+17…+23
+30…+35

дощ
сніг

Південь +18…+23
+31…+36
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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По горизонталі:
1. Популярний автомобільний
бренд. 3. «Священний ліс» американського кінематографа, який називають «Фабрикою мрій». 9. Литовська назва річки Двіна. 10. Єврейське свято, коли вродлива жінка
врятувала свій народ. 11. Домашній птах, якого зазвичай запікають
на американський День подяки. 12.
Наказ римських правителів, за яким
через певний період (15 років) здійснювали облік і оцінку земельних
маєтків громадян держави. 14. Невеликий готель для автомобілістів,
вхід в номери якого здійснюється з
вулиці. 16. Чубатий папуга. 19. Столиця Вірменії. 20. «Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само ...
знає, кого любить». (Тарас Шевченко). 24. Шматок полотна, яким обгортають ноги замість шкарпеток.
25. Слово, тотожне чи близьке за
значенням, але різне за звучанням.
26. Столиця Індонезії. 27. Похідна
сурма.
По вертикалі:
1. Священна гора в Японії. 2.
Частина боксерського поєдинку. 4.
Колишнє турецьке місто-фортеця на
Азовському морі, яке не раз брали
козаки, зокрема й Іван Сірко. 5. Ор-

ганічна сполука, відсутність якої у
шкірі провокує зморшки. 6. Річка на
Полтавщині. 7. «Наша ..., наша пісня не вмре, не загине. Ось де, люди,
наша слава, слава України!» (Тарас
Шевченко). 8. Найглибше прісноводне озеро на землі. 13. Турецький
султан, чоловік Роксолани. 15. Острів у Карибському морі, де була одна
з найбільших піратських баз. 17. Алкогольний напій, виготовлений з екстракту гіркого полину. 18. Парламент
Ізраїлю. 20. Те, що п’янить і крутить
голову не згірше вина. 22. Тваринницька ферма на заході США. 23. Англійський аристократичний титул. ■
Кросворд №87
від 14 серпня

■ ПРИКОЛИ
Двоє друзів зустрічаються:
— Як твої іспити в ДАІ?
— Завалив.
— На червоний проїхав?
— Та ні, навіть рушити не дали.
— На заднє сидіння сів?
— Усе нормально. Сів, підготував місце, пристебнувся.
— Ну?
— А потім повертаюся до інспектора і кажу: «І вам раджу пристебнутися».
***
Прийшов Іван до Абрама і
каже:
— Дай мені в борг гривню, а я
тобі через тиждень віддам двi. Залишаю тобі в заставу сокиру.
Абрам мовчки бере в Івана сокиру, видає гривню і тут же каже:
— Іване, ти ж мені одразу двi

гривнi не віддаси, тож одну гривню
можеш вiддати зараз.
Іван повертає гривню, виходить
і думає:
— Гривнi немає, сокири немає,
ще одну гривню винен, а ніби все
правильно.
***
Зустрічаються дві подруги. Одна
з них iз вiзочком.
— До чого ж твоя дитина схожа
на твого чоловіка.
— І не кажи, сама дивуюся.
***
— У мене дуже боягузливий
пес! Коли стукають у двері, він, замість того щоб гавкати, лізе під ліжко.
— Ну і нехай лізе.
— Так ми там удвох не помiщаємося.
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