Чек за банкет
Подорожчання газу для населення
та виплата субсидій українцям можуть
пробити фатальну «діру»
у Держбюджеті-2019. Уряд пропонує,
щоб субсидії оплатив «Нафтогаз» та
інші державні підприємства
» стор. 4

Середа, 24 жовтня 2018 року

Земля з молотка. Дорого

Замах на Данастріс,

В Україні відбувся
перший електронний
земельний аукціон

або Чому наростає
хвиля громадського
спротиву проти
будівництва ГЕС

» стор. 5

» стор. 8—9

№ 115 (5431)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,080 грн
1 € = 32,275 грн
1 рос. руб. = 0,429 грн

Без гальм:
троща раз, троща два...
Автокран «проїхався» по двадцяти авто

❙ Останні дні в Україні почастішали ДТП: до гучних автотрощ транспорту, що перевозив акторів і дітей, учора додалася київська, в якій постраждали понад два десятки машин.
❙ Фото з сайта gdb.rferl.org.

» стор.
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ІнФорУМ

«Питання про те, що треба робити ще одне підвищення на газ на 35%,
не стоїть і не може стояти. Цього не станеться, тому що це неприйнятно
для українських громадян».

■ СВАВІЛЛЯ

Справа
«труба»
Газ мешканцям
багатоповерхівки
відключили через борги
сусідки
Ірина КИРПА
Миколаїв
У вельми оригінальний спосіб вирішили боротися з боржниками керівники підприємства «Миколаївгаз»: відтепер у багатоквартирних будинках, у
разі заборгованості одного з мешканців, відключають не лише квартиру
боржника, а й увесь стояк! Так нещодавно вчинили у третьому під’їзд багатоповерхівки за адресою: Лазурна,
18 Заводського району міста. Люди в
паніці кинулися скуповувати на ринку мультиварки, кип’ятильники та
електроплитки, проте платити за накручені кіловати доводиться набагато
більше, ніж за газ.
Мешканці будинку впевнені, що
їх просто змушують піти на самосуд iз
боржницею: спіймати цю жінку, змусити відкрити квартиру та будь-що
сплатити борги. А ось, на думку правозахисників, люди, які постраждали через протизаконні дії, мають право подати на знахабнілих комунальників позовну заяву в суд.
Представники «Миколаївгазу» спочатку заявляли, що на верхньому поверсі 9-поверхового будинку живе злісна неплатник, яка заборгувала їм понад
40 тисяч гривень за газ. Відключити її в
автономному порядку не вийшло, тому
й вдалися до крайнощів.
Про те, що споживачка роками не
платить за газ i нікого не пускає до
своєї квартири, розповіла чиновниця Ольга Мілевська, а от сусіди стверджують, що самотня 40-річна жінка
опинилася у фінансовій скруті через
хворобу. Найближча знайома боржниці Марія Мелехова підтвердила, що всі
гроші сусідки пішли на покриття кредиту, який тій довелося взяти, щоб оплатити величезний рахунок медиків за
виконану хірургічну операцію. Тепер
за газ заплатити просто нічим.
У Миколаївській міськраді поінформовані про надзвичайну ситуацію, але поки що відмовчуються. Хоча як тільки керівництво підприємства
«Миколаївгаз» дізналося про галас,
що здійняли навколо масових відключень, миттєво вигадали іншу причину:
нібито в будинку виявили витік газу, а
стояк перекрили через проведення ремонтних робіт.
«Представники «Миколаївгазу»
свідомо тиснуть на психіку мешканців, змушуючи їх влаштовувати самосуд над боржниками, — пояснює
юрист Марія Сорока. — Ні про який
витік газу в даному випадку не йдеться, бо людей ніхто не попереджав про
це, та й проведення ремонтних робіт не
може тривати більш ніж три дні. Якщо
їм не сподобалося те, що споживач не
пускає їх до своєї квартири, то вони
мали повне право викликати на місце
події поліцію та вiдчинити квартиру в
присутностi понятих, але не відключати сумлінних споживачів у масовому
порядку».
Тим часом мешканці багатоповерхівок написали колективну заяву до
поліції, а копію цього документа планують надіслати до Антимонопольного комітету. На думку людей, подібне
беззаконня повинно бути покарано великими штрафами. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Станом на ранок 23 жовтня російсько-окупаційні війська вогонь по наших позиціях не відкривали.
Й упродовж доби 22 жовтня ситуація на фронті залишалася контрольованою
Об’єднаними силами. Російські окупанти без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших
військ.
Противник вів прицільний вогонь iз гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та
стрілецької зброї. Майже у
половині випадків наші війська відповідали адекватним
вогнем.
Російсько-окупаційні
війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил
у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське.
Опорний пункт наших
військ, неподалік Щастя, обстрiлювали з автоматичних i

Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр

■ НА ФРОНТІ

Кому війна, а кому мати рідна
Через КПП намагаються провозити зброю та наркотики
станкових гранатометів майже три години. А найчастіше ворог турбував наших
воїнів обстрілами поблизу
Мар’їнки та Лебединського.
Втрат серед особового складу
Об’єднаних сил немає. За даними розвідки, за добу трьох
окупантів знищено та двох
поранено.
Криміногенна ситуація
в районі виконання завдань
Операції Об’єднаних сил залишається
контрольованою.
У понедiлок правоохоронцi Об’єднаних сил, які несуть службу на стаціонарних
та мобільних блокпостах, затримали сiм осіб, причетних
до незаконних збройних формувань, виявлено три факти
незаконного поводження зі
зброєю та 22 факти незаконного обігу наркотичних засобів. Також зафіксовано 25
адміністративних правопо-

рушень. Контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють у
штатному режимі.
Зазначимо, що впродовж
доби на підконтрольну Україні територію прослідувало 38 тисяч осіб та близько
п’яти тисяч транспортних засобів. У пропуску через лінію
розмежування з різних причин відмовлено 22 особам.
О 17.30 22 жовтня на
виїзд через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України, а
саме міста Донецьк, прибув
транспортний засіб під керуванням громадянина України. Під час проведення поглибленого огляду автомобіля
прикордонний наряд виявив незаконну спробу переміщення через лінію розмежування товарів (дезодоранти різного найменування).
Всього 478 шт. Сума оцінки становить 21 тисячу гри-

вень. Товар вилучено до прийняття правового рішення.
Українською стороною
СЦКК здійснено координацію та супроводження робіт
iз відновлення будинків місцевих мешканців у місті Авдіївка та забезпечено безпечну заміну робочої зміни
на Донецькій фільтрувальній станції. Також здійснено супровід виконання ремонтних робіт ЛЕП свердловин Петрівського водозабору, проведення відновних
робіт на шламонакопичувачі
Торецького фенольного заводу та ремонтних робіт на газопроводі високого тиску поблизу Мар’їнки.
Підрозділи Об’єднаних
сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні
органи працюють у штатному режимі. ■

■ ПІДТРИМКА

Ляшко: Діти не повинні бути сиротами
при живих батьках!
Щоб подолати соціальне сирітство, треба підвищувати зарплати
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Лідер Радикальної партії
взяв участь у відкритті дитячого будинку «Добре серце» на Львівщині. На цей заклад лідер Радикальної партії вибив із держбюджету 1,5
мільйона гривень, з яких на
900 тисяч зробили ремонт,
утеплили приміщення, закупили меблі. Політик, який
сам виховувався в дитбудинках та інтернатах, переконаний: діти мають жити
в сім’ях. Подолати соціальне сирітство, на його думку,
можна, тільки збільшуючи
зарплати.
«Із 37 дітей, які є в дитячому будинку — 35 мають
живих батьків! Тобто, це —
соціальне сирітство. А насправді, не соціальне сирітство, а жебрацтво, бо батьки
віддали дітей у дитячий будинок, щоб їх за державний рахунок годували. У цих батьків немає роботи, грошей або
вони по Польщах їздять, щоб
заробити. А держава сьогодні
витрачає величезні кошти на
утримання дитячих будинків замість того, щоб дати людям достойні зарплати. Тоді
у батьків буде можливість годувати своїх дітей, а діти не
будуть сиротами при живих
батьках. Я сам виріс в інтернаті і знаю, що краще рости
поряд із мамою і татом», —
підкреслив Ляшко.
Народний депутат із задоволенням скуштував iз малечею другий сніданок — молоко з ватрушкою. Каже:
так, як годують у цьому дитбудинку, мають харчуватися

❙ Олег Ляшко взяв участь у відкритті дитячого будинку «Добре серце» на Львівщині.
всі українські діти. Тому добивається відновлення безкоштовного харчування у навчальних закладах.
«Так, як харчуються діти
в цьому дитбудинку — 5 разів
на день, на жаль, їдять не всі
діти в Українi. Багато хто навіть і 2 рази на день не їсть, бо
у їхніх батьків немає грошей.
Тому дуже важливо, щоб
була державна програма фінансування харчування дітей
у школах і дитсадках. Щоб
батькам не треба було здавати дитину до інтернату, аби її
там годували. За рахунок державного бюджету дітям мають давати щодня в навчаль-

ному закладі кашку, борщик,
стаканчик молочка і ложечку меду. Тоді діти будуть здоровими. А здоров’я не варте
того, щоб економити, бо здорова нація — це сильна і успішна країна!» — зазначив
народний депутат.
Олег Ляшко стверджує:
після підвищення цін на газ
соціальних сиріт в Україні
може значно побільшати,
адже мільйони українців по
всій країні опиняться за межею бідності.
«Влада прийняла рішення про підвищення ціни на
газ. Зарплати і пенсії не піднімають, а тарифи збільшу-

ють. При цьому кажуть, що
всім дадуть субсидії. Як вони
збираються їх надавати кожному, якщо на субсидії у наступному році закладено менше на 20 мільярдів гривень,
ніж цьогоріч? Ціни на газ піднімають на 25%, а мінімальну зарплату тільки на 15%.
Задачка для першого класу:
де взяти різницю, щоб заплатити за газ, нагодувати діточок, купити ліки? Тому діти
і стають соціальними сиротами при живих батьках. Моє
завдання — вибити з влади
підвищення зарплат і пенсій,
а не тарифів», — підсумував
Ляшко. ■

ІнФорУМ
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■ ДТП

■ ГАМАНЕЦЬ

Без гальм

«Золотий»
тариф

Автокран «проїхався» по двадцяти авто
Тетяна МІЩЕНКО
У Києві 23 жовтня
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на одній
iз центральних вулиць —
бульварі Лесі Українки —
одночасно було пошкоджено аж 20 легковикiв і вантажівку. Троє осіб отримали
тілесні ушкодження, двом
із них надали медичну допомогу без госпіталізації.
Вранці
до
поліції
надійшло повідомлення
про те, що на бульварі Лесі

Українки сталася масштабна ДТП за участі багатьох транспортних засобів. За
викликом виїхали патрульні поліцейські, лікарі та
спеціалізована слідча група.
Правоохоронці поспілкувалися з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів,
що у вантажівки відмовили гальма. Цю інформацію
буде перевірено в ході слідства. Відомості про автопригоду зареєстровано в Жур-

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

■ ОВВА!

Днями в райцентрі Лисянка на одній із вулиць серед білого дня на жінку напав грабіжник. Він вирвав
iз її рук сумку і кинувся щодуху тікати. Як повідомляють у Черкаській обласній
поліції, свідком зухвалого нападу випадково стала
лейтенант місцевого відділу поліції Катерина Ключник. Вона поверталася додому після добового чергування. Поліцейська миттєво кинулася на допомогу
потерпілій та самотужки затримала грабіжника.
«У нагоді стали уроки
рукопашного бою», — роз-

Комунальники планують
удвічі підвищити вартість
вивезення сміття
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

❙ Масштабно потрощені авто у столиці.
❙ Фото Нацполіції України.
налі єдиного обліку заяв і
повідомлень Печерського

управління поліції міста
Києва. ■

Смілива лейтенант
У Лисянці Катерина Ключник
самотужки затримала грабіжника
повідає «Україні молодій»
Катерина Ключник, яка
застосувала до грабіжника
фізичну силу й утримувала його до прибуття наряду
поліції. Катерина каже, що
обрала професію правоохоронця, бо любить справедливість і ця робота подобалася їй ще зі школи. Хоча в
її родині ніхто не служив і

Людмила НІКІТЕНКО
В Україні стартувала осіння кампанія із зариблення водоймів. Тож
днями 3 тонни товстолоба білого заселили у води ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський».
За словами Олександра Познякова, заступника начальника Державної екологічної інспекції у Черкаській області, який брав участь у роботі
комісії із вселення водних біоресурсів
на Кременчуцькому водосховищі в
районі річкового порту села Липове
Глобинського району, зариблення проводиться за рахунок користувачів, які
займаються промислом на Кременчуцькому водосховищі.
«Риба вирощена та доставлена з Іркліївського розплідника рослиноїдних
риб, який розташований у черкаському селі Іркліїв Чорнобаївського району. Загалом заселили майже 18 тисяч
мальків, завважки близько 150-170 г
кожен. Зариблення заказника такими
видами, як товстолобик білий, який
ще є природним «санітаром» наших
водойм, дасть значний поштовх у боротьбі із зайвою рослинністю», — зазначає пан Олександр.
За його словами, заказник «Сулинський», який розташований у Сульській затоці Кременчуцького водосховища на території Полтавської та Черкаської областей, має велике значення як район нересту, нагулу та зимівлі
багатьох видів риб, зокрема, щуки, сазана, ляща, синця, судака, а також як
місця гніздування та відпочинку під
час міграцій багатьох видів птахів —
чаплі жовтої, реготуна чорноголового,
лежня, кулика-сороки, ходуличника,
дерихвоста степового, що внесені до
Червоної книги України.
До речі, вже завтра на Черкащині розпочинається процес зариблення Кременчуцького водосховища.
Як повідомляють у Черкаській облдержадміністрації, до водойми планують випустити понад 74 тонни рослиноїдних риб із того ж таки Іркліїв-
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не служить у поліції.
Наразі за фактом грабежу поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 (замах на
злочин) та частиною 1 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, що
передбачає позбавлення
волі на строк до чотирьох
років. ■

❙ Небайдужа слідча
❙ Лисянського райвідділу поліції
❙ Катерина Ключник.
❙ Фото надане прес-службою
❙ Черкаської обласної поліції.

■ РИБНИЙ ДЕНЬ

Мальків — на мільйони
У «Сулинський» заказник заселили 3 тонни
товстолоба

Міський «Комплекс iз вивезення побутових відходів» (КВПВ) запропонував
харків’янам публічно обговорити розмір
нових тарифів. Комунальники пропонують вдвічі вищу ціну, ніж тепер, але, схоже, готові подискувати з тими, хто запропонує свою калькуляцію.
Ціна питання досить висока: зараз iз
квартири беруть 55,56 гривнi за кубічний
метр, а хочуть 114,79. «Це пов’язано з суттєвим ростом рівня мінімальної заробітної
плати, цін на паливно-мастильні матеріали, а також вартості запчастин і комплектуючих для ремонту спецтранспорту, —
йдеться у повідомленні КВПВ. — У зв’язку
з тим, що діючі тарифи не покривають економічно обґрунтовані витрати на вивезення
відходів, підприємство змушене переглянути тарифи на свої послуги».
Останній раз, за даними комунальників, ціни на вивіз сміття в Харкові підвищували у грудні 2014 року. Через низьку
плату КВПВ минулого року зазнав збитків на 11 мільйонів гривень і майже на 9
мільйонів — у першому півріччі 2018-го.
Тому якими б не були результати проведеного обговорення, платити доведеться все
одно більше.
До речі, відучора в Харкові на кілька
гривень зросла вартість проїзду в міських
«маршрутках». Також злетять угору тарифи КП «Харківські теплові мережі». ■

■ ПРИНИЖЕННЯ

Гіркі солодощі
Шестикласниці у школі
не дали шматок торта,
бо батьки не здають гроші
Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Зариблення «Сулинського» заказника.
ського риборозплідника.
Як зауважує перший заступник голови Черкаської ОДА Віталій Коваль,
як торік, так і нинішнього року, на зарибнення в області виділили 2 млн.
грн.
«Минулого року нам удалося випустити до водосховища майже 96
тонн дворічок. Це і короп, і білий
амур, і товстолоб — ті види, що особливо необхідні для очищення водойм
від синьо-зелених водоростей. Нинішньої осені ми продовжуємо важливу справу зарибнення. Приміром, за

кошти промислових рибалок уже закупили 20 тонн зарибку, минулого
було лише 9 тонн», — розповідає Віталій Коваль та обіцяє, що Черкащина на цьому не зупинятиметься, зміцнюючи співпрацю з підприємствами,
а також із сусідніми областями. Тож
офіційні звернення про необхідність
виділення на зариблення коштів із
місцевих бюджетів вирішено спрямувати до влади Полтавської, Кіровоградської областей та тих районів,
які розташовані в акваторії Кременчуцького водосховища. ■

Уже кілька днів поспіль соціальні мережі обговорюють інцидент, що стався в
харківській школі №151. В одному з шостих
класів вирішили відсвяткувати завершення чверті й купили з нагоди торт і тістечка.
Солодощі дісталися всім, окрім дівчинки,
батьки якої принципово «не скидаються» на
такі заходи. Втім скандал розгорівся не через шматок ласощів зі святкового столу. Як
повідомила у «Фейсбуцi» мама одного з учнів класу Наталя Дробиніна, дитину поставили біля дошки й повідомили, що їй нічого не перепаде, бо батьки не здають кошти
на потреби класу.
Прокоментувала ситуацію й мама дівчинки Тетяна Кравець. «По-перше, ми здавали гроші, доки це не перейшло межу, —
запевнила вона. — На хвилиночку — на солодкий стіл — 50 гривень у місяць, а в нас
— 32 дитини в класі! По-друге, донька просилася додому, розуміючи ситуацію. Питання не в торті, а у ставленні вчительки. Так,
я написала скрізь, куди мені дозволено. Я
буду відстоювати права своєї дитини».
Користувачі соціальної мережі розділилися на два табори. Одні підтримали позицію матері школярки, інші осудили. Мовляв, заради психологічного стану доньки
могла б і поступитися принципами. Але, як
вважає Наталя Дробиніна, в цій історії важливі нюанси, серед яких торт і шкільні побори — не основні причини для тривоги.
Хвилина ганьби біля дошки, яку пережила
шестикласниця, — це приниження і вид насильства. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Чек за банкет
Подорожчання газу для населення
та виплата субсидій українцям можуть
пробити фатальну «діру»
у Держбюджеті-2019. Уряд пропонує,
щоб субсидії оплатив «Нафтогаз» та інші
державні підприємства
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Підвищення вартості природного газу для українців на 23,5%, яке
вже стало реальністю, породило дуже важливе і напрочуд болюче
питання для численних отримувачів субсидій. Кількість цих людей
і за старих цін експерти вважали критичною для бюджету держави, а після подорожчання — що цілком логічно — їх кількість має
суттєво зрости. То чи виявиться готовим наш бюджет до нового
навантаження, особливо, враховуючи вимоги МВФ про обмеження граничного рівня його дефіциту. А також якими можуть бути
наслідки для пересічних українців, якщо бюджет не впорається із
новими викликами і частина субсидій може бути скасована.

Гроші не передбачено,
але влада обіцяє
У тому, що із сумами, передбаченими на виділення субсидій з державного бюджету,
щось негаразд, переконує просте
співставлення видаткової частини Державного бюджету на 2019
рік. Так, у проекті держкошторису на цю статтю заплановано
на 16 мільярдів гривень менше,
ніж у нинішньому році: 55 млрд.
грн. у 2019-му проти 71 млрд. у
2018.

Тим часом Кабінет Міністрів
робить вигляд, що у нас із фінансами все гаразд. «Держава
захистить тих, хто потребує її
допомоги, малозабезпечені громадяни отримають субсидію
на сплату житлово-комунальних послуг. А вже з січня 2019
року в Україні запрацює монетизація субсидій», — заявила інформаційна служба Кабміну. Сам Прем’єр–міністр Володимир Гройсман особисто запевнив народ: уряд має намір

Богдан МАКСИМОВИЧ,
член-кореспондент Української
нафто-газової академії

Нещодавнє підвищення вартості природного газу на 23,5% для українських
громадян загострило суспільну дискусію
про перспективи власного газовидобутку та наші можливості в цій та дотичних
сферах.

Головне — мати вихід до моря
Станом на сьогоднішній день Україна видобуває близько 20 млрд. куб. метрів природного газу при загальній потребі біля 50 млрд. куб. м. Дефіцит газу в
Україні забезпечується імпортуванням
природного газу з Європи трубопроводами, і це останнім часом залишається
єдиним способом додаткового постачання природного газу в Україну.
Тим часом передові країни світу, намагаючись підвищити рівень своєї енергетичної безпеки, знаходять нові способи, за допомогою яких можна диверсифікувати джерела постачання природного
газу. Таким способом виявилася технологія виробництва кріогенного скрапленого природного газу (СПГ). Скраплений
природний газ зручно перевозити спеціальними танкерами на будь-які відстані, практично в кожну країну, котра
має вихід до моря. І саме завдяки такій
зручності десятки країн світу імпортують СПГ iз країн-виробників, серед яких
виділяються Австралія, Індонезія, Катар, а останнім часом США. Основними
імпортерами СПГ є Японія, Південна
Корея, країни Європи — Іспанія, Франція, Англія та інші, до яких недавно
приєдналися Польща і Литва.
А тому напрямом підвищення рівня
енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел постачання
природного газу в Україну має стати постачання скрапленого природного газу.

В обхід Босфору
Враховуючи обмежені можливості
компенсувати дефіцит природного газу
в Україні газопроводами з країн Європи,
а також перспективу реалізації в недалекому майбутньому магістрального газопроводу з Росії до Німеччини «Північ-

❙ Уряд — топ-менеджерам «Нафтогазу»: «Премії брали?
❙ То профінансуйте субсидії!»
❙ Фото з сайта gordonua.com.
за рахунок субсидій компенсувати населенню збільшення
вартості куба газу на 1,5 гривні. За його словами, після ухвалення рішення про підвищення
ціни зросте й сума компенсацій.
Щоправда, не уточнив, із яких
саме джерел.
Прикментно, що і сам Гройсман, і міністр соціальної політики Віталій Рева практично в
один голос заявили: людям варто очікувати на пом’якшення
правил отримання субсидій,
а доступ громадян до субсидій
фактично розширять.

А хто порахує «дірку»
в бюджеті 2018 року?..
Думки експертів щодо
спроможності Держбюдже-

ту фінансувати потреби всіх
охочих розділилися. На думку провідного наукового співробітника Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій Олександра Бетлія, навіть за умов зростання
ціни додаткові витрати бюджету 2019 року на субсидії не перевищать аналогічну суму 2018
року і становитимуть близько
70,1 млрд. грн. За оцінкою ж
керівника Інституту прикладних систем і технологій Данила
Моніна, бюджету знадобляться
для підвищення субсидії ще 11
млрд. грн.
За словами виконавчого
директора «CASE-Україна»
Дмитра Боярчука, попри те,
що ціни на газ виростуть на са-

■ СЕКТОР ГАЗУ

Танкер замість «труби»
Для реалізації проекту постачання скрапленого
газу до України треба збудувати обхідний канал
у Туреччині... Або перевозити паливо
цистернами з Литви

мому початку опалювального
сезону, основне навантаження
на бюджет через зростання субсидій припаде на бюджет 2019.
А отже, підвищення цін усе ж
вплине на видаткову частину і
бюджету 2018 року, оскільки,
крім субсидій, Кабмін збільшить фінансування «теплих
кредитів» — на 100 млн. грн.
Уряд Володимира Гройсмана, втім, за його словами, вже
знайшов потужне джерело фінансування субсидій для українців. Ним має стати НАК «Нафтогаз України» — компанія,
яка демонструє власну прибутковість та не менш демонстративно виплачує своєму керівництву премії із багатьма нулями наприкінці. Наступного року
держкомпанію зобов’яжуть перерахувати в бюджет 90% прибутку замість 75%.
Скільки саме це буде у цифрах, наразi сказати важко. У
2017 році «Нафтогаз» отримав
39,5 млрд. грн. чистого прибутку, в 2016-му — 17,8 млрд. За
даними Міністерства економіки, в 2017 році компанія згенерувала 88,5% загального прибутку найбільших держпідприємств. Зростання прибутку держмонополії в 2018 році
було пов’язане з перемогою у
Стокгольмському арбітражі
над російським «Газпромом».
У «Нафтогазі» вважають, що
вони дали державі 12,6 млрд.
грн. Тож урядовці, треба сподіватися, суттєво збільшать свій
план надходжень дивідендів до
Держбюджету 2019 року, який
у першій версії законопроекту
передбачав отримання 44,544
млрд. грн. ■

вою для прибуття танкерів-метановозів
до Чорноморського узбережжя України
є будівництво в Туреччині каналу «Стамбул», паралельного протоці Босфор, який
буде забезпечувати прохід 150 мегатанкерів за добу.
Видобуваючи близько 20 млрд. куб. м
власного природного газу, Україна, з врахуванням впровадження заходів з енергозбереження, повинна імпортувати додатково близько 30 млрд. куб. м газу. Частину цього газу ми отримаємо газопроводами від країн Європи, а другу частину
повинні отримати у вигляді СПГ. Орієнтовна потреба в обсягах імпортованого
СПГ становить до 20 млрд. куб. м, частину з якого бажано використати в майбутньому для виробництва метанолу як базового продукту «великої хімії»

База — поблизу Очакова

❙ Литовцям диверсифікувати джерела постачання газу було легше, ніж українцям:
❙ Балтійське море не має «фактора Босфору».
❙ Фото з сайта media.slovoidilo.ua.
ний потік-2», що спричинить до зменшення або цілковитого припинення транзиту
російського природного газу через Україну, постає питання заповнення вітчизняної газотранспортної системи з інших
джерел.
Ідеальним вирішенням щодо надійного забезпечення України необхідними
обсягами природного газу як для традиційного його використання, так і для розвитку нафтохімічної промисловості, а заразом підвищення енергетичної безпеки
держави, є диверсифікація джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до сві-

тових ресурсів скрапленого природного
газу та будівництва вітчизняних терміналів СПГ.
Основним виробником СПГ у світі, як
відомо, є Катар, Індонезія, Австралія, Малайзія, а в останні роки США. Для постачання СПГ від виробників до споживачів
використовуються спеціальні танкери-метановози. Найпотужніші верфі танкерівметановозів розмiщенi в Південній Кореї
та Японії. Сучасні танкери-метановози можуть перевозити до 250 тис. куб. м СПГ.
Таким чином, є широкий спектр виробників СПГ та можливості для їх транспортування. Оптимістичною передумо-

ДП «Львівдіпронафтохім» ще в 2010
р. розробив рекомендації щодо розміщення терміналів скрапленого газу. Результатом цієї роботи став висновок про доцільність будівництва СПГ-терміналу потужністю 10 млрд. куб. м на території Чорноморської селищної ради Очаківського
району Миколаївської області на узбережжі Березанського лиману.
Враховуючи наявність Одеського припортового заводу (ОПЗ), на базі якого можна розбудувати завод iз виробництва метанолу, доцільно розглянути можливість
розміщення плавучого регазифікаційного терміналу в районі Одеси.
Також, беручи до уваги дружні стосунки України з Литвою, варто розглянути
можливість будівництва терміналу СПГ
на Литовському узбережжі Балтійського
моря та логістику транспорту СПГ iз цього терміналу в Україну.
Орієнтовна вартість наземного терміналу СПГ потужністю 10 млрд. куб. м газу
на рік становить близько 900 млн. євро, а
орендна плата плавучого регазифікаційного терміналу потужністю 5 млрд. куб.
м. газу на рік — близько 60 млн. євро.
Реальні потужності терміналів СПГ,
вартості капіталовкладень у будівництво
цих терміналів та інші техніко-економічні показники повинні бути визначені при
майбутньому розробленні техніко-економічних обґрунтувань. ■

СЕЛЯНИ I КО
Оксана CИДРЕНКО
Продавали цього разу право
на користування ділянками державної власності. Перші електронні земельні торги пройшли
минулого тижня на платформі OpenMarket державного підприємства «СЕТАМ». Саме з ним
Держгеокадастр уклав договір
про співпрацю. До продажу запропонували права оренди на десять
ділянок сільськогосподарського
призначення загальною площею
210 гектарів, по дві в Кіровоградській, Львівській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях.
За інформацією Держгеокадастру, торги відбулися лише по
дев’яти лотах. У середньому стартовий розмір річної орендної плати по виставлених на електронні
торги земельних ділянках становив 8,3 відсотка від нормативної грошової оцінки (НГО). Кількість учасників по кожному з них
варіювалась від двох до шести. За
результатами аукціону було досягнуто середньої річної орендної плати у розмірі 34,3 відсотка,
що понад як учетверо перевищує
стартову.
Найдорожче під час торгів
продали права оренди на земельну ділянку на території Команської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської
області площею 13 гектарів, де
ціна піднялася до 70,73 відсотка
від НГО і становить 157,79 тисячi
гривень. Найбільше порівняно
зі стартовою ціною виріс під час
торгів розмір річної плати за користування земельною ділянкою
на території Василівської сільської ради Онуфріївського району
Кіровоградської області площею
18,26 га і становить 101,32% від
місцевої НГО (122 тис. 17 грн.).
Також щодо цього лота зафіксовано найбільшу кількість зроблених протягом аукціону кроків:
2 тисячі 333.
Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики
та продовольства Максим Мартинюк, вражаючий рівень конкурентної боротьби за більшість
запропонованих лотів доводить
оптимальність онлайн-формату
торгів та перспективи його впровадження як основного способу
розпорядження землями. «Пі-
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■ ТОРГИ

■ НОУ-ХАУ

Земля з молотка. Дорого

От тiльки
давайте без
слiз

В Україні відбувся перший електронний
земельний аукціон

У Каховці вдосконалили
промислову цибулечистку
Олена ЯРОШЕНКО

❙ Щоб посіяти на державних землях свою озимину, агрокомпаніям тепер доводитиметься
❙ викладати за оренду кругленькі суми. Принаймні вищі, ніж пропонують конкуренти.
❙ Фото з сайта propozitsiya.com.
лотний проект дозволяє нам коригувати систему, відпрацювати
всі технічні нюанси та повноцінно
підготуватись до її імплементації
по всій країні. Навіть ці стартові
аукціони справляють позитивний
фінансовий ефект на добробут
місцевих громад, бо встановлені
на електронних торгах ставки
були для більшості лотів значно
вищі, ніж на оффлайн-аналогах»,
— сказав він.
За дев’ять місяців поточного
року середня орендна ставка за
результатами аукціонів, проведених територіальними органами Держгеокадастру, становить
18,77 відсотка від НГО. Ознайомитися з протоколами торгів можна на сайті land.setam.net.ua. Очікується, що до місцевих бюджетів
за результатами електронних земельних торгів щороку надходитиме понад 630 тисяч гривень. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
17 вересня 2018 року державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України та
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру в рамках пілотного проекту впровадження електронних земельних торгів уклали Договір про забезпечення функціонування
системи електронних земельних торгів. Система
OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції
України) реалізує майно через iнтернет. Працює
на всій території України з 2014 року.
Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру (Держгеокадастр) —
центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних
відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині
дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм
власності, родючості ґрунтів.

■ ЕКСПОРТ

Яблучний ЄС
Українські яблука цінують
європейські покупці
Оксана СОВА
За дев’ять місяців цього року Україна експортувала плодів і ягід на суму
157 мільйонів доларів, що
на 40 відсотків більше у
порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
За повідомленням пресслужби асоціації «Укрсадпром», головними продуктами у цій групі стали волоські горіхи (їх вивезено
на 69 мільйонів доларів),
заморожені плоди і ягоди ($61 мільйон), а також яблука і груші ($10
мільйонів). Найпомітніше останніми місяцями
зріс експорт тих самих волоських горіхів: з 13 до
20 тисяч тонн порівняно з
аналогічним періодом. А
продаж за кордон яблук і
груш збільшився з 9 до 29
тисяч тонн.
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Основним ринком збуту для вітчизняних експортерів стає Європейський Союз, поставки до
якого становлять дві третини від валютних надходжень. У січні-вересні 2018
року найбільші закупівлі фруктів у нас здійснили: Польща ($32,3 млн.),
Франція ($11,7 млн.), Білорусь ($10,9 млн.), Туреччина ($10,6 млн.), Нідерланди ($8,8 млн.), Німеччина ($7,4 млн.) та
Італія ($7,2 млн.). Якщо
не враховувати імпорт
екзотичних для України фруктів (в основному
цитрусових і бананів), за
три квартали нинішнього року позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі плодами і ягодами досягло 75
мільйонів доларів США.
Яблука українського
виробництва експортують-

❙ Євросоюз закуповує українські яблука ледь не втричі дорожче,
❙ ніж Білорусь. Правда, вимоги до якості там теж вищі.
❙ Фото з сайта moemisto.ua.
ся у понад півсотні країн.
Але закуповуються переважно Білоруссю (43 відсотки грошової вартості поставок), Молдовою (20 відсотків) та Швецією (10 відсотків). У поточному році
середня експортна ціна на
наші яблука становить понад 340 доларів за тонну,
однак помітно відрізняється при продажу до Білорусі (305 доларів тонна) і
в європейські країни (805
доларів тонна). Очевидно,
тут значну роль відіграє
якість. Лущені волоські

горіхи збувають за кордон
по 3 670 доларів за тонну,
а заморожені ягоди — приблизно по 1 700 доларів за
тонну.
Серед нових напрямків експорту з України
можна виокремити дебютні поставки яблук нового урожаю у вересні поточного року на ринки
Іспанії, Катару, Кувейту, Саудівської Аравії та
ОАЕ. Середня ціна яблук
нового урожаю при експорті становить 810 доларів за тонну. ■

Товарне виробництво цибулі в Україні досі
майже повністю базується на ручній праці. У
середньому за годину одна людина здатна очистити вручну не більше 10 кілограмів цибулі, а
якщо йдеться лише про обрізання пір’яної і кореневої частини цибулини — до 60 кілограмів.
Щоб вийти на продуктивність iз повного очищення цибулі ручним способом до однієї тонни за годину, підприємцям необхідно наймати близько 100 сезонних робітників і не менше 20 осіб для ручного обрізання очищеної цибулі. Постійний дефіцит робочих рук для такої
роботи спонукав Каховський експериментальний механічний завод (КЕМЗ) розробити установку для обрізання кінцевої і пір’яної частин
ріпчастої цибулі. Як повідомила прес-служба
КЕМЗ, раніше створена на підприємстві машина для очищення ріпчастої цибулі від шкірки
здатна розвинути продуктивність до 1,2 тонни за годину. При цьому вона очищає цибулю будь-якого розміру, сорту і стану. Але після неї потрібна додаткова операція з обрізання
цибулі і мінімум 20 сезонних робітників. Нова
ж модель у тандемі з попередньою дозволяє
виконувати виробничу програму з очищення
ріпчастої цибулі від шкірки під наглядом чотирьох операторів, завдання яких — орієнтувати цибулину перед подачею в зону обрізки. А
концепція розробки дозволяє нарощувати продуктивність лінії шляхом осьового стикування установок V-EH.500 одна до іншої. «Тепер,
якщо підприємству необхідно очистити 5 тонн
цибулі за годину, замість п’ятиста працівників
знадобиться не більше шістнадцяти», — обіцяють розробники. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Гарантії якості
Переробні підприємства Державної продовольчо-зернової корпорації України завершили процес сертифікації на
відповідність вимогам ISО 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів». Впровадження системи гарантує забезпечення стабільно високої якості продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях
виробництва відповідно до міжнародних норм. Також це
дозволить підприємствам зміцнити довіру споживачів, замовників і органів нагляду, покращити ділову репутацію
та імідж філій, розширити мережу споживачів переробної продукції (борошна, пластівців, комбікормів та висівок)
та вийти на міжнародні ринки. Система керування безпекою харчових продуктів НАССР (аналіз ризиків і контролю критичних точок) є одним із найнадійніших засобів захисту споживачів. Вона гарантує безпечність продукції на
всьому шляху харчового ланцюжка, дає змогу виявляти всі
критичні умови, які можуть вплинути на безпечність кінцевого продукту, усувати їх і контролювати. Впровадження системи НАССР — тривалий процес, який стосується
всіх секторів підприємства та персоналу. Наступним кроком ДПЗКУ впровадить таку систему на елеваторах, щоб
гарантувати безпеку українського зерна при зберіганні та
транспортуванні, забезпечивши філії додатковими конкурентними перевагами та інвестиційною привабливістю. Це
також підвищить інтерес до українського збіжжя на міжнародних ринках.

Запрошують з харчами до Стамбула
З 29 листопада по 2 грудня 2018 року в Стамбулі відбудеться найбільша Халяльна торговельна виставка товарів і
послуг «European Halal Expo». Захід проводиться під керівництвом Президента Туреччини у співпраці з Ісламським
Центром Розвитку Торгівлі (ICDT)та Інститутом стандартів
та метрології для ісламських країн (SMIIC). European Halal
Expo — це B2B платформа, зосереджена на промисловості
халяль, при цьому особлива увага приділяється виробництву продуктів харчування. Учасники дізнаються про останні розробки, тенденції та інноваційні концепції, продукти
та послуги в рамках глобальної промисловості халяль. На
виставку запрошують роздрібних продавців та покупців нових продуктів і послуг, а також виробників та покупців, які
шукають нові ринки та нові можливості для взаємодії та
співпраці. Детальна інформація про виставку за посиланням http://www.helalexpo.com.tr/en/.
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Ліна ТЕСЛЕНКО

П’ятеро народних депутатів України — «свободівці» Андрій
Іллєнко, Юрій Левченко, Олег
Осуховський, Михайло Головко
та Олександр Марченко — внесли на розгляд Верховної Ради
проект постанови № 9192, де
пропонують перенести дату
святкування Дня Незалежності з 24 серпня на 22 січня.
Документом, який опублікований на сайті парламенту,
передбачається внести зміни
до Кодексу законів про працю
України та щорічно відзначати
22 січня як державне свято.
Водночас 24 серпня 1991 року
депутати пропонують вважати
Днем відновлення Незалежності України та залишити його
«червоною» датою в календарі
державних свят.

■ ПИТАННЯ

Як відновлення
проголошенням стало...

Дата спотикання

При цьому 24 серпня 1991
року, наголошує пан Гай-Нижник, дійсно відбулося відновлення державної незалежності
України. «Тож таку поправку варто прийняти (власне, так
мало би бути занотовано ще у
день прийняття Акта про Державну незалежність, — наголошує історик. — Відповідно, в
усіх належних державно-правових і конституційних актах має
бути зазначено, що новітня держава Україна є спадкоємницею і правонаступницею всіх
слов’янських і русько-українських державних (і напівдержавних) утворень, що існували на
її теперішніх теренах від давніх
і до новітніх часів, зокрема, державно-племенних союзів Антів і Склавінів, усіх східних
слов’ян (як варіант), Русі, Галицько-Волинської держави, козацько-гетьманської держави,
Великого князівства Руського,
УНР, УД (1918), ЗУНР, Карпатської України, УД (1941),
УРСР... Тож, з огляду на вищенаведене, я проти запровадження двох днів незалежності, бо в
сьогоднішньої України, у сучасних українців він настав у
1991 році, i тоді ж було відновлено Українську Державність
з довічних давен (а не лише від
1918-го року)!».
Власне, у «чорновому»
варіанті Акта проголошення
Незалежності України, автором
якого є Левко Лук’яненко, дійсно спочатку йшлося про відновлення незалежності. Згодом
політик неодноразово згадував,
що, готуючи текст документа,
намагався уникати фраз, які
б викликали суперечки під час
обговорення. Адже в 1991 році
в парламенті було багато комуністів, які могли б загальмувати державотворчий процес. «У
залі засідань відбулося коротке
обговорення написаного мною
Акта. Коли прочитав «відновлення Української держави»,
хтось запитав: «А яку державність відновлюємо?» Остання
державність в Україні була проголошена за Петлюри. Петлюру сприймали як ворога народу,
це могло викликати дискусії, —
згадував в одному зі своїх останніх інтерв’ю Левко Лук’яненко.
— Отже, таке формулювання не
годилося. Тому викреслив «відновлення», а записав «проголошення». ■

Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня?

Універсал без затвердження
не має юридичного статусу
Як зазначено в пояснювальній записці проекту, «задля відновлення історичної
справедливості,
повернення правонаступності державотворення української нації
необхідно визнати спадкоємність сучасної держави Україна від Української Народної Республіки. Першим етапом цього шляху і стане перенесення Дня незалежності на
22 січня». Таким чином депутати пропонують вести відлік
незалежності Української держави з 22 січня 1918 року, з
дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради УНР,
«яким відновлено національну державність».
«У період радянсько-московської окупації продовжував діяти уряд УНР у вигнанні. Також протягом ХХ століття робилися спроби відновити
українську державність у 1938
році (в формі Карпатської України) та у 1941 році (у формі
відновлення Української Держави). Спадкоємцем усіх державних утворень виступає
сучасна Україна, що було визнано передачею повноважень
останнім легітимним главою
уряду у вигнанні УНР Миколою Плав’юком Президенту
України Леоніду Кравчуку»,
— зазначають автори проекту
постанови.
На ідею народних депутатів
відреагував у своєму пості на
«Фейсбуці» відомий історик

❙ Для сучасних українців незалежність настала 24 серпня 1991 року.
❙ Фото з сайта telegraf.com.ua.
Павло Гай-Нижник. Він припускає, що автори постанови
не читали того Універсалу, на
який спираються у своїй пропозиції. «Українська Народна
Республіка була проголошена
не IV-м, а ІІІ-м Універсалом 7
(20) листопада 1917 року, —
наголошує історик. — За ним
територією УНР вважалися
(йдеться про колишні губернії Російської імперії): Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина,
Херсонщина, Таврія (без Криму!). Тобто і без Донбасу, і без
Буковини, і без Галичини, і без
Закарпаття тощо».
«Більше того, а якого числа і ким було прийнято IV-й
Універсал? Його було прийнято в ніч з 11 на 12 січня 1918
року, але датовано 9-м січням
того ж року! — зазначає Павло Гай-Нижник. — Як так?
А так: УНР де-юре ще не перейшла на новий стиль календаря, тож де-юре дата 22 січня не є навіть зазначеною на
цьому Універсалі. Що ж, коли
взяти й новий стиль, то на-

справді його текст остаточно
було вироблено в ніч на 25 січня за нашим стилем, а нотовано заднім числом 22 січня н.с.
(тобто 9 січня). Причина полягала у перемовинах у Бересті й
у потребі укладання Мирового
договору з Центральними державами... Хто ж його тоді ухвалив? Не Центральна Рада, а
Мала Рада!»
Історик акцентує на ще одному нюансі: державна незалежність УНР проголошувалася, але тимчасово і з проекцією
на майбутній «федеративний
зв’язок» iз Росією! І наводить
цитату з Універсалу: «Ми наказуємо всім громадянам нашим проводити вибори до них
як найпильніше, вжити всіх
засобів, щоб підрахунок голосів [було] закінчено якнайскорше, щоб за кілька тижнів
зібрались всі наші Установчі
збори — найвищий господар і
впорядник землі нашої і закріпили свободу, лад і добробут
Конституції нашої незалежної
Української Народної Республіки на добро всього трудящого народу її тепер і на будуче

сьому ж найвищому нашому
органові належатиме рішити
про федеративний зв’язок iз
народними республіками бувшої Російської держави».
«А ви не замислювалися над тим, а який державноправовий та юридичний статус
Універсалів? — риторично запитує історик. — Ніякий!
Тож IV Універсал як Акт
про незалежність (як і Конституція УНР) де-юре мав би
бути затверджений або не затверджений Установчими зборами. А вони так і не відбулися! Директорія УНР, яка через збройний переворот повалила Гетьманат, не зібрала ані
Центральну Раду, ані Установчі збори. Трудовий конгрес визнав незалежність та Акт Злуки, але національною Конституантою не був! Голова уряду
УНР не вважався головою держави, а «президент УНР в екзилі» не є державною посадою,
а очільником одного з таборів
української політичної еміграції. Тож апеляція на легитимність Плав’юка є доволі сумнівною з багатьох точок зору».

■ ОГОЛОШЕННЯ

ENGINEERS SOUGHT FOR WORK IN KYIV
(some overseas positions may also be available)
Шукаємо ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ РОБОТИ В КИЄВІ
A global company with an
emphasis on social good seeks
highly innovative and motivated
Scientists and Engineers in R &
D, Basic Science, and Engineering
to join a multidisciplinary team
in the following disciplines:
Chemistry, Physics, Software,
Electrical, and Mechanical
Engineering. Positions may
include travel.
* Give us examples of
your past and present work —
inventions, design apparatus and
engineering prototypes; hands-on
experience in computer modelling
and laboratory experiments are
valued.
* Apply to careers@ideation.
com and include a cover letter
(with contact information such
as phone number) and resume’ in

English and state which position
you are applying for. We will be
interviewing in Kyiv November
4th to 9th.

Engineer (Chemical and
Physics) — Role and
Requirements:
* Mainly review and prepare
test results and reports generated
in laboratory
* Work with scientists
and researchers in pertinent
engineering
development,
R&D, and laboratory work
with emphasis in new energy
such as hydrogen and fuel cell
development
* Provide technical advice /
response to internal and external
parties
* Ensure compliance with
international standards and

regulatory requirements
* MS/PhD in Physics, Chemical,
Materials,
Electrical,
or
Mechanical engineering or
equivalent training
* 3 years’ relevant experience
in
pertinent
engineering
development,R&D,andlaboratory
work with emphasis in hydrogen
generating equipment and fuel
cell development; in new energy or
battery operation and diagnostics
is an advantage; understanding of
electrochemistry and PEM fuel
cells
* Strong modeling and
experimental skills for applying
and developing electrochemical
engineering models; hands-on,
independent,
self-motivated
contributor, strong problemsolving skills
* Good experimentalist with

judgment on design and data
analyses
* Strong communication and
customer service skills; Mature,
proactive, and presentable
* Be analytical, detail-oriented
with excellent troubleshooting
and problem solving skills
* Proficiency in MS office,
Labview, Solid works, Comsol
and other equivalent software
* Good command of both written
and spoken English

Software/Electrical Engineer —
Role and Requirements
* Partner with business
users, IT groups and vendors to
implement Fuel Cell Systems for
Electrical Vehicles and Power
Facilities
* Work with business users
to generate analytic model
and
simulations,
prepare
specifications and resolve any
requirement & technical issue.
* Work with architecture
/ infrastructure team to
perform technical design and
lab experiment for Automotive

Battery systems integration
* Prepare and review
design and implementation
documents according to Software
Development Life Cycle to ensure
business, technical and operational
requirements are met.
* Degree or above in Electrical
and Electronics Engineering or
Computer Science/Engineering
or equivalent
* 3+ years’ experience in
electronics/manufacturing
industry; Experience in power
and energy storage systems to
define optimal system solution for
a particular vehicle architecture
* Additional skills of use in the
laboratory include Labview and
PLCprogramming,andexperience
with electromechanical actuation
(valves, mass flow controllers,
stepper motors, etc.)
* Sound knowledge of
International product safety
requirements
* Excellent communication,
coordination
and
time
management skills; Fluent in
English

СВІТ
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■ ВИКРИТТЯ

Що готує «кухар Путіна»?
Опозиційна «Новая газєта» опублікувала
сенсаційний матеріал про довірену особу
російського президента
Ігор ВІТОВИЧ
Російське видання
«Новая газєта» опублікувало 22 жовтня
розслідування «Кухар
любить погостріше», в
якому розповідає про
діяльність російського бізнесмена Євгена
Пригожина, відомого як «кухар Путіна».
Поштовхом до публікації цього матеріалу
стало безслідне зникнення одного з інформаторів газети, колишнього співробітника Пригожина, який
розкрив журналістам
газети «таємниці кухні» особи з найближчого оточення Володимира Путіна. Цей чоловік, який назвався
Валерієм Амельченком, повідомляв про
стеження за собою і
після 2 жовтня не виходить на зв’язок.
Стаття журналіста Дениса Короткова
опублікована в «Новой газєтє» менш ніж
через тиждень після того, як похоронний вінок із написом
«зрадник своєї країни» з’явився перед
будинком журналіста. Невідомі особи також залишили перед
редакцією газети кошик із головою барана та парною кількістю квітів із запискою
«Головному редактору — з привітаннями
вам та Короткову».

❙ Євген Пригожин.
Попри це попередження, та те, що «Новая газєта» з 2000
року трагічно втратила п’ятьох своїх
журналістів, зокрема й Анну Політковську, мужній колектив
відважився
подати
друком викривальний
матеріал про одного
з найближчих друзів
Путіна.
До цього було відомо, що Пригожину висунуті звинувачення
американських слідчих у справі про намагання втрутитися у вибори в 2016 році. Йому
також належить ключова роль у підтримці Росією бойовиків на
Донбасі. Журналісти
додали інші подробиці до портрета Пригожина. Зокрема те, що
він є організатором та
куратором так званої
«фабрики тролів», яка
поширює кремлівську пропаганду та фейкові новини на увесь
світ, передусім на краї-

ни Заходу та Україну.
Про те, що Пригожин є
організатором та координатором дій приватної воєнної кампанії —
«ЧВК Вагнера» — банди найманців, яка відстоює інтереси Кремля
та російських олігархів
у Сирії та інших країнах Африки, багатих
на природні ресурси.
Члени «ЧВК Вагнера»
також за домовленістю з російськими спецслужбами випробовували отрути та інші
знаряддя вбивства на
сирійських військовополонених. І припинили такі «досліди» лише
після того, як випадково отруїли високого
офіцера з керівництва
сирійської урядової армії.
Люди (радше, нелюди) Пригожина виконували й іншу «брудну роботу», зокрема
брали участь у нападах та вбивствах опозиціонерів та блогерів,
у спецопераціях у Росії

та за кордоном. І все це
— з прямого потурання чи на догоду кремлівському керівництву й особисто Путіну.
Про характер російського
президента,
його принципи добору найближчих кадрів, моральні якості
його оточення багато чого може свідчити історія сходження
на вершини російської
ієрархії самого Пригожина. Євген Пригожин розпочинав свою
«кар’єру» у Санкт-Петербурзі з банального
розбою, рекетирства
та грабежів, за що був
засуджений до восьми
років ув’язнення. Після дострокового звільнення взявся за «бізнес» — продаж пиріжків та іншої вуличної
їжі. А вже через років
два-три Пригожин володів мережею елітних
петербурзьких
ресторанів, в яких відпочивав пітерський
криміналітет і... Володимир Путін. Так вони
й зійшлися. Після обрання
президентом
РФ Путін зробив Пригожина «головним кухарем» Кремля.
Згодом
завдяки
близькості до президента Пригожин перебирав у своє розпорядження за безцінь
«хлібні» російські компанії та фінансові установи. І так став «рівним серед рівних» у середовищі російських
олігархів. Усе це робилося під прямим патронатом Путіна.
Викривальний матеріал «Новой газєти»
навряд чи стане підставою для розслідування
правоохоронними органами, але неодмінно стане причиною ще
більшого терору проти
самої газети. ■
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■ ТЕРОРИЗМ

Людина, яка заважає
багатьом
Мільярдеру-меценату
Джорджу Соросу
підклали вибухівку
Ігор ВІТОВИЧ
Американська поліція розслідує спробу замаху на життя
відомого фінансиста, засновника фонду «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса. Вибуховий пристрій виявили в понеділок у поштовій скриньці біля
будинку мільярдера у місті Бедфорд поблизу Нью-Йорка. Правоохоронці отримали телефонне повідомлення про підозрілий
пакунок о 15:45 за місцевим часом. Сороса на цей час удома не
було. Посилку відкрив працівник резиденції Сороса. Він же
відніс її подалі від будинку і
викликав поліцію, повідомляє
Сі-Ен-Ен. Викликаний загін саперів відвіз вибухівку у безпечне місце і знешкодив.
Справу розслідує антитерористичний підрозділ ФБР.
Фахівцям належить з’ясувати,
чи справді на Сороса готували
замах, чи лише хотіли залякати, адже розраховувати на те,
що мільярдер самотужки забиратиме пошту зі скриньки
було б наївно. Відомо, що Сорос
є улюбленою мішенню правих
радикалів у Сполучених Штатах та Східній Європі. Народжений в Угорщині Джордж Сорос нажив свої статки завдяки
заснованій ним у США інвестиційній спілці та торгівлі цінними паперами. Тепер мільярдер
відійшов від бізнесу і займається благодійною діяльністю, є
політично активним.
Як наголошує газета «НьюЙорк Таймс», Сорос часто робить грошові внески до виборчих фондів кандидатів від Де-

❙ Джордж Сорос став мішенню.
мократичної партії, він значною мірою фінансував виборчу
кампанію кандидата в президенти Джона Керрі 2004 року.
Також підтримував Барака
Обаму, а востаннє, 2016 року,
— виборчу кампанію Хілларі
Клінтон. Його фонд «Відкрите
суспільство», який займається
просуванням демократії у світі
та захистом прав людини, переказав у виборчий фонд Клінтон
щонайменше 18 млн. доларів.
За таку діяльність Сорос
став мішенню нападок з боку
правих та антисемітських організацій. І не лише в США. Теперішня угорська націоналістична влада на чолі з прем’єрміністром Віктором Орбаном
звинуватила Сороса в сприянні доставки мільйонів мігрантів до Європи. Фонд Сороса нещадно переслідують і в Росії.
Доходить до абсурду. Минулого
року з бібліотек та читальних
залів Архангельської області
були вилучені книги Олександра Пушкіна, Антона Чехова,
Льва Толстого та інших російських літературних класиків
лише на тій підставі, що вони
наприкінці 1990-х років були
закуплені для бібліотек Фондом Сороса.
У подібному маразмі не відстають і в Сполучених Штатах.
Останній приклад: конгресмен
від республіканської партії від
штату Флорида Метт Гейтц звинуватив Сороса у спонсоруванні
багатотисячного маршу мігрантів з Латинської Америки, який
на цей час рухається до кордонів
США Мексикою. ■

■ МЕГАПРОЕКТИ

Гонконг «прив’язали» до материка
У Китаї відкрили найдовший у світі міст над морем
Олег БОРОВСЬКИЙ
Міст завдовжки аж 55 кілометрів відкрили вчора в Китаї.
Він є найдовшим у світі і сполучає Гонконг із материком. Церемонія відкриття відбулася в
місті Чжухай, де мегаміст сполучається з континентом, за участi
президента Китаю Сі Цзіньпіна і
лідерів Гонконгу та Макао, повідомляє «Німецька хвиля». Міст
з’єднує три ключові прибережні міста на півдні Китаю: Гонконг, Макао і Чжухай. Близько 30 кілометрів загальної довжини мосту перетинають море в
дельті Перлинної річки. Від сьогодні міст буде відкритий для регулярного руху.
На мегаміст, що здатен витримати землетруси і тайфуни, пішло 400 тисяч тонн сталі. Це 60 Ейфелевих веж, наголошують фахівці. Міст має підводний тунель:
щоб дозволити прохід морським
суднам, ділянка посередині мосту
завдовжки 6,7 км заглиблюється під воду. Тунель прокладено
між двома штучними островами.

Вільна від мосту ділянка водної
поверхні дозволяє суднам проходити через дельту річки Чжуцзян
— один із головних індустріальних районів Китаю. Решта секцій
— це сполучні дороги, естакади та
тунелі на земельних ділянках, що
сполучають Чжухай та Гонконг з
основним мостом.
Будівництво мосту почалося 2009 року і супроводжувалося численними скандалами і перевитратами коштів. Загальну
вартість будівництва оцінюють у
20 мільярдів доларів. Крім того,
під час спорудження мосту сталося чимало смертельних випадків.
Місцеві ЗМІ навіть назвали його
«мостом смерті». За офіційними
повідомленнями, 18 робітників
загинули під час будівництва, ще
сотні були поранені.
Екологи ж заявили про те, що
спорудження мосту може завдати серйозної шкоди морській екосистемі, зокрема китайському білому дельфіну, який перебуває
під загрозою зникнення.
Будівництво мосту — частина плану Китаю зі створення «Об-

ласті великої затоки» — амбітного плану з економічного розвитку, що має поєднати Гонконг,
Макао та дев’ять інших міст на
півдні Китаю. Наразі на цій території проживають 68 мільйонів
людей. Раніше подорож iз міста
Чжухай до Гонконгу забирала до
чотирьох годин. За допомогою нової переправи цей час скоротиться до 30 хвилин.
Ті, хто хочуть скористатися
мостом, мусять отримати спеціальний дозвіл, який видається за системою квот. Для всіх
транспортних засобів проїзд
платний. Влада спочатку розраховувала, що міст щодня перетинатимуть приблизно 9200 транспортних засобів. Згодом чиновники знизили очікування після
того, як у регіоні збудували нові
транспортні мережі.
Китайська влада каже, що
міст принесе економіці до 10
трильйонів юанів (1,44 трлн.
доларів), але у Гонконзі в цьому сумніваються. «Я не впевнена, що міст зможе окупити вартість експлуатації, якщо ним

❙ Будівництво цього мосту, ймовірно, ніколи не окупиться.
користуватимуться не так багато машин», — розповіла гонконзький політик Таня Чан китайській службі Бі-Бі-Сі. І додала: «Я переконана, що ми ніколи
не відіб’ємо вартість його спорудження». За підрахунками китайської служби Бі-Бі-Сі Ньюс,
завдяки платі за проїзд міст приноситиме лише близько 86 млн.
доларів щороку. Третина прибутку йтиме лише на витрати для
технічного обслуговування мосту. Критики називають міст непотрібним і задорогим проектом,
який не гарантує економічної вигоди.
Інші кажуть, що основна мета
мосту — не стільки економічна,
як символічно-політична, адже

таким чином Гонконг фізично
приєднали до материкового Китаю. Пекін планує посилити інтеграцію капіталістичного Гонконгу до соціалістичного континентального Китаю.
Гонконг — особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки, який
діє за принципом «одна країна
— дві системи» та має капіталістичну економіку, а також суверенітет щодо більшості питань
за винятком зовнішньої політики та оборони. Чимало людей iз
семимільйонного населення Гонконгу побоюються, що подальше
зближення острівного регіону з
КНР загрожує його особливому
статусу, зазначає агенція dpa. ■
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«Охорона природи повинна стати моральною категорією і користуватися
пріоритетом за будь-яких політичних ситуацій і компромісів»
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів України «Програмою розвитку гідроенергетики
України на період до 2026 року»,
передбачається
будівництво
каскаду
гідроелектростанцій
із шести ГЕС на річці Дністер у
його верхній та середній течії
— на території Тернопільської
та Івано-Франківської областей.
Обіцяються чудові перспективи
щодо збільшення виробництва
електроенергії абсолютно законним та екологічним шляхом.
Однак у екологів та громадськості придністровських міст і
сіл категорично інша думка.

всесвітньо відомий український медик, учений,
громадський діяч, Герой України

■ Є ПРОБЛЕМА

Замах на Данастріс,
або Чому наростає хвиля громадського спротиву проти будівництва ГЕС
до керівництва держави та петицій на адресу Президента.
Є вже і купа аргументованих
висновків проти запланованого будівництва від різних фахових комісій. Однак усе вказує на те, що будівництво збираються просунути за будь-яку
ціну. А глава уряду Володимир
Гройсман запевняє, що «проекти, заплановані Україною щодо
модернізації системи української гідроенергетики, відповідають найвищим нормам європейського екологічного законодавства».

Важливий для всіх і безцінний
для регіону
Данастріс — це стародавня назва Дністра, однієї з головних річок України, третьої за
довжиною після Дніпра й Південного Бугу в нас та дев’ятої в
Європі. В межах його басейну
проживає понад 10 мільйонів
осіб, і важко переоцінити значення цієї потужної водної артерії для територій, через які
вона проходить. Для Тернопільщини ж вона має ще й особливе
значення. Крайній південь області вздовж берегів Дністра —
це невелика, майже субтропічна за кліматом зона, справжній
рай для вирощування фруктів та овочів. Недарма ще в радянські часи, на «продовольчому» партійному з’їзді періоду
пам’ятної перебудови, тодішній генсек Михайло Горбачов
казав, що овочами одного наддністрянського Заліщицького
району Тернопільщини можна всю республіку нагодувати.
Сьогодні ж розвиток раннього
овочівництва в цьому регіоні
сприяє вирішенню дуже болючої соціальної проблеми. Тернопільщина серйозно і хронічно
хвора на відтік найактивнішої
частини свого населення через
масове закордонне заробітчанство. А от у наддністрянських селах ця «пошесть» слабко виражена, бо є можливість гідно заробити вдома.
А ще дністровські береги
Тернопільщини, разом з унікальним Дністровським каньйоном, що його офіційно визнано одним із чудес України,
— ідеальна зона для розвитку
туризму, зокрема і зеленого.
По-справжньому він почав там
розвиватися лише впродовж
останнього десятиріччя, і з
кожним роком бажаючих екологічно відпочити на Дністрі
стає все більше, а місцеве населення все більше розуміє свою
користь від цього. «Пояснюємо
людям, що, маючи під боком
такий Дністер, їм нема потреби горбатитись на закордонних
заробітках, — розповідав координатор проекту «Данастріс
Альтернатива» Сергій Хлєбас.
— Це європейці мають приїжджати сюди на відпочинок і платити селянам за послуги. Треба тільки постаратися все як
слід тут організувати, і в перспективі всі дністровські села
могли б добре жити за рахунок туризму...». Однак сьогодні жителям придністровських
сіл Тернопільської області не
до мрій про райдужні перспективи. Бо насамперед вже треба
думати про те, щоб врятувати і
ріку, і себе біля неї. Жахливий
«сюрприз» підготував для них
український уряд.

«Боротьба буде затятою!»

❙ Під час акцій у придністровських селах проти будівництва каскаду ГЕС (влітку і взимку).
❙ Фото з архіву Руху «Вільний Дністер».1
Екологи забили на сполох,
облради прийняли рішення
про заборону
Розпорядженням від 13 липня 2016 року Кабмін затвердив
розроблену Міненерговугілля
України «Програму розвитку
гідроенергетики України на
період до 2026 року», яка серед
іншого передбачає будівництво
каскаду гідроелектростанцій з
шести ГЕС на річці Дністер у
його верхній та середній течії
— на території Тернопільської,
Івано-Франківської та Чернівецької областей. За висновками спеціалістів, такі плани загрожують зміною рівня води,
затопленням та підтопленням
селянських господарств, зменшенням обсягу туристичних
потоків на Дністровському каньйоні, зникненням червонокнижних видів тварин, погіршенням якості питної води

та зростанням інших шкідливих впливів, у тому числі й на
здоров’я населення, що проживає на берегах Дністра. В разі
будівництва каскаду ГЕС, очевидно, буде фактично знищено й унікальні природні комплекси національного природного парку «Дністровський
каньйон» та Дністровського
регіонального ландшафтного парку. Екологи і громадські активісти забили на сполох
відразу, відтак їх підтримали
і органи місцевого самоврядування — 25 грудня 2015 року
Івано-Франківська, а 3 лютого
2016-го Тернопільська облради
прийняли рішення про заборону будівництва ГЕС на Дністрі
в межах своїх областей. У свою
чергу, Мінекології заявило, що
заплановане будівництво порушить закони «Про природно-заповідний фонд», «Про

Червону книгу», «Про тваринний світ». А оскільки території
згаданих національних парків
є ще й об’єктами-кандидатами Смарагдової мережі Європи; створення якої передбачено угодою про асоціацію з ЄС,
то будівництво зловісного каскаду ще й порушить міжнародні зобов’язання України.
Тривають й організовані
протести населення придністровських територій. Понад 800
підписів «проти» побудови каскаду міні-ГЕС на Дністрі зібрали селяни тільки одного села
Горошова Борщівського району, закликавши до таких дій і
всіх жителів Тернопільщини,
які проживають вздовж русла
Дністра. За останні два з половиною роки взагалі відбулася
ціла низка протестів громадськості різної форми: сільських
сходів, депутатських звернень

Сьогоднішню ситуацію навколо проблеми коментує «Україні молодій» Володимир Ханас, представник Руху «Вільний Дністер», відомий тернопільський
журналіст
і
громадський діяч:
— Якщо говорити про міжнародний аспект, то 17 вересня
в Кишиневі відбулося перше засідання українсько-молдовської Дністровської комісії, яка
створена урядами двох країн
відповідно до договору, укладеного у 2012 році в Римі. Одним
із перших питань обговорювалося саме питання будівництва ГЕС на Дністрі та функціонування каскаду Дністровських водосховищ. Комісія продовжує працювати, як триває і
моніторинг ситуації. Відповідно, чекаємо на висновки та рішення.
Тепер щодо того, що відбувається на місцевому рівні. Не
так давно відбулося засідання
тимчасової комісії Тернопільської обласної ради, на яку покладено контроль за виконанням
попереднього рішення сесії цієї
ради щодо заборони будівництва ГЕС на Дністрі. Адже, незважаючи на прийняття такого
рішення, ПАТ «Укргідроенерго» продовжує проводити роботи і освоювати виділені кошти.
Зокрема, на зустрічі з громадськістю Городенківського району
Івано-Франківщини цього літа
вони підтвердили таку діяльність. Відкритим текстом сказали, що продовжують пошукові роботи, необхідні для початку будівництва, незважаючи на заборонні рішення двох
обласних рад і ще цілої низки
районних та сільських. Комісія
підготувала відповідні листи, і
це питання буде розглядатися
на найближчій сесії Тернопільської обласної ради. Тривають і
так звані «перемовини» з місцевим населенням. Представники зацікавленої сторони приїжджають у наддністрянські райони і намагаються залучити на
свій бік місцевих активістів та
депутатів, а також здійснюють
відвертий тиск на них. У цьому
беруть участь навіть різні високопосадовці, включаючи народних депутатів. У нас є достатньо такої інформації, ми точно
знаємо кілька локацій, де проводять таку роботу, все фіксуємо, але наразі не оприлюднюємо, бо хочемо убезпечити людей.

ЕКОЛОГІЯ. УКРАЇНА І СВІТ
Наш неофіційний рух «Вільний Дністер» є сьогодні чи не головним об’єднанням свідомих громадян у боротьбі за збереження ріки. Активно підключилися також коаліція ГО «Тернопільщина Дністрова», «Данастріс Альтернатива», «Зелений світ»,
«Скеля», «Збережи Дністер» та інші місцеві громадські організації й окремі авторитетні активісти.
Рух є дуже дієвим, із чіткою координацією. Постійно виїжджаємо на місця, коли виникає якесь НП чи
відбуваються збори громад. Плюс наші активісти,
які там живуть, моніторять ситуацію і повідомляють
про все, що відбувається в інтернет-сервісах соціальних мереж, зокрема у групі «Врятуй Дністер від ГЕС»
https://www.facebook.com/groups/savednister/. Велика подяка журналістам місцевих і міжнародних
ЗМІ. В різних форматах і з більшою чи меншою регулярністю у придністровських районах і населених
пунктах долучається до захисту Дністра і частина
політичних партій. Ну а про ставлення основної маси

❙ Унікальний Дністровський каньйон
тамтешнього населення яскраво свідчить випадок,
який стався під час виступу представників того самого «Укргідроенерго» в одному з придністровських
сіл. До мене підійшла проста сільська бабуся і щиро
так сказала — «Ви не втручайтеся, пане Володимире,
ми їх тут самі поб’ємо!..». Народ готовий відстоювати Дністер і свої права, хоча деякі депутати місцевих
рад явно можуть підтримати ініціаторів будівництва
ГЕС. Так що боротьба буде затятою, тим паче що вистачає і дуже радикально налаштованих людей.
Насамкінець процитую резолюцію Форуму Громадської взаємодії «Збережемо Дністер вільним!»,
яка була прийнята наприкінці липня цього року в
райцентрі Заліщики. «Ми, представники місцевих
громад, природоохоронних організацій, науковці
та громадські активісти, обурені намірами уряду і
ПрАТ «Укргідроенерго», всупереч природоохоронному законодавству і волі місцевих громад, збудувати каскад із шести гідроелектростанцій на верхньому Дністрі. Реалізація цього проекту, який знищить природне русло Дністра на ділянці щонайменше 200 кілометррів, матиме катастрофічні наслідки
для довкілля, унікальної природної та культурної
спадщини Дністровського каньйону, туристичного
потенціалу регіону. Незважаючи на ухвалені впродовж 2016-2018 років рішення місцевих громад, обласних та районних рад про неприпустимість реалізації проекту, одностайну позицію громадськості й
екологів, заборону будівництва об’єктів гідроенергетики в межах природно-заповідного фонду України, значні кошти вже витрачаються на підготовку до
будівництва.
Такі дії є відвертим викликом встановленому
Конституцією України правовому порядку й демократичному ладу, правам, безпеці й гідності кожного
з нас.
Ми вимагаємо від Кабінету Міністрів України:
1. Ухвалити рішення про відмову від будівництва
нових ГЕС на Дністрі і заборонити здійснення будьяких робіт у цьому напрямку, у т. ч. виготовлення
техніко-економічного обґрунтування, отримання
кредитів чи витрачання коштів.
2. Переглянути Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, зокрема, вилучити з неї
і всіх урядових та відомчих рішень положення про
можливість побудови каскаду верхньодністровських
гідроелектростанцій.
Ми закликаємо місцеві громади, представників
влади всіх рівнів, громадські та експертні середовища, науковців, журналістів і всіх небайдужих громадян до об’єднання зусиль і координації дій задля досягнення цих вимог і збереження Дністра для нинішнього й майбутніх поколінь!».
Нелегка битва за Данастріс триває… ■
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■ РИНОК ПРАЦІ

Не Польщею єдиною
Україна укладе угоду про трудову міграцію з Болгарією
Катерина БАЧИНСЬКА
4 мільйони українців перебувають на заробітках за кордоном. І це
лише за офіційною статистикою.
Експерти запевняють, що цифра суттєво більша. Адже лише від
початку 2018 року на заробітки до
різних країн світу виїхало більше
мільйона людей. У сусідній Польщі перебуває до 2 мільйонів українців і, за польською статистикою, 95% заробітчан у цій країні
становлять саме українці. За даними ООН, якщо в Україні не наростатиме сприятливий економічний клімат, не припиниться війна
та мляво відбуватиметься боротьба
з корупцією, то до 2050 року населення країни зменшиться на 18%
і загальна чисельність народу на
території держави становитиме 36
мільйонів.
Якщо ще рік тому найсприятливішою для заробітків була сусідня Польща, то у 2018 році ця ситуація поступово змінюється . Уряд
Володимира Гройсмана анонсував
про початок переговорів щодо укладання угоди з урядом Болгарії,
яка регулюватиме діяльність українських трудових мігрантів у
цій країні. Від початку жовтня
2018 року Міністерство соціальної політики України повідомило, що співпрацюватиме з урядами країн, до яких найбільше виїжджають українські заробітчани.
Робиться це з метою забезпечення їхнього соціального та правового захисту. За словами заступниці
міністра соціальної політики Ольги Крентовської, стратегічною метою Мінсоцполітики є повернення
українських громадян, що працюють за кордоном, в Україну. «Разом із цим стратегічним завданням щодо повернення українських мігрантів ми ставимо за мету
співробітництво з урядами країн,
у які виїжджають у пошуках роботи українці, для забезпечення їхнього соціального та правового захисту», — розповіла заступниця
міністра. На думку пані Ольги, головною причиною виїзду українців
за кордон є низький рівень оплати
праці в Україні.
Це і справді одна з головних
причин, чому українці їдуть. Заробітчанин зі стажем Артем Кучер розповідає, що оплата суттєво відрізняється від українських
зарплат. Якщо у Польщі на будівництві можна заробити від 20 тисяч гривень, то в Україні така оплата для некваліфікованого робітника — неможлива. Артем запевняє,
що ринок Польщі і справді стає все
менш популярним серед українців
і якщо ще рік тому туди масово їхали, то зараз ситуація змінюється.
«Європа все більше відкриває можливості для українців, нові країни
— Чехія, Німеччина, Болгарія —
намагаються спростити працевлаштування українців, в першу чергу юридично. Якби в нас хоч приблизні були зарплати, як у Польщі, то не було б сенсу виїжджати.
Тільки хіба на постійне місце проживання», — коментує «УМ» Артем.
За словами експертки-міжнародниці Анни Ващенко, яка навчалася та проживала у Польщі,
незважаючи на початок укладання угоди між урядами України
та Болгарії, Польща все ще залишатиметься актуальним пунктом
призначення для українських мігрантів. Однак польське суспільство
вже дещо «стомилося» від напливу

українських заробітчан. «У польському суспільстві часто можна
почути шовіністичні погрози щодо
українців, що не додає оптимізму
шукачам роботи. Тому резонно,
що люди шукають інші країни».
На думку експертки, Болгарія має
ті самі причини і потребу у заробітчанах, що і Польща. Адже жителі
цієї країни емігрують до заможніших держав Західної Європи,
бо мають на це легальні підстави
та очікують вищої заробітної плати, аніж у своїй країні. Українці
ж готові працювати за менші гроші, аніж поляки, болгари, італійці. «Також важливим аспектом є
те, що болгарська мова схожа на
російську та використовує кириличну систему написання, тому є
відносно легкою для опанування
українцями, а це дуже вагомий аргумент при виборі країни», — резюмує у коментарі «УМ» Анна Ващенко.
У свою чергу, за словами фахівців, iз якими поспілкувалася
«УМ», угода не змінить ситуацію з
відпливом кадрів з України і штучне повернення наших громадян аж
ніяк не зменшить відтік кадрів.
Адже для того, щоб люди залишалися в країні — тут необхідні робочі місця. Пані Лариса майже рік
працює аніматором у Болгарії і повертатися до України поки не планує. «Люди б масово так не їхали,
бо вдома все-таки — це вдома. Це
сім’я, діти» — розповідає «УМ»
заробітчанка. — Я закінчила університет і зрозуміла, що не зможу
нормально заробляти в Україні за
своєю спеціальністю. Бо роботи немає, а якщо і є, то за копійки. Тому
і почала шукати роботу за кордоном». Запевняє, що оплата справді
вища і ставлення болгар хороше до
українців: «Поки вони зацікавлені
в нас. Мабуть, як і поляки були ще
п’ять років тому. Проте чому не
обрала Польщу? Бо неодноразово
чула, як там ставляться до українців, тому і вирішила шукати інші
країни».
Угода ж із Болгарією принципово нічого не змінить. Ба більше,

вона лише вказує на масовий відтік кадрів, тож, щоб якось це регулювати, уряд має юридично контролювати громадян України в інших державах. «Для людини у
відчаї шанс заробити буде завжди
вищим, ніж ризик бути затриманими. Наслідком договору стане
збільшення нелегальних мігрантів
i збільшення нелегального бізнесу посередництва. Це саме бізнес.
Люди звикли обходити систему
контролю. Із тих листівок, які ви
бачите, наприклад, на стовпах або
у громадському транспорті: «робота за кордоном, оплата понад 30
тис. гривень, усе легально», можна
здогадатися, що жодних гарантій
легальності посередники не надають. До того ж працедавці, знаючи,
що працівники в країні перебувають нелегально, можуть жорстоко
їх експлуатувати. Але українці на
все погоджуються, бо дуже хочуть
отримати роботу з вищою, ніж на
Батьківщині, зарплатнею. Отже,
як це не іронічно, договір про захист трудових прав вплине на їх
порушення. Угода також свідчить
про слабкість української політики, адже єдиний важіль впливу в
урядовців — це регулювання. Замість того щоб думати, як створювати умови для розвитку малого і
середнього бізнесу, як залучати інвесторів, як боротися з корупцією
для зменшення тіньового ринку,
держава думає, що ухвалить договір і люди будуть жити по-іншому. Така думка є не просто наївною, а й небезпечною» — коментує
ситуацію Анна Ващенко.
Нагадаємо, 93% українців, які
працюють за кордоном, зайняті у
секторі фізичної праці. 43% українців, які хоча б раз за останні п’ять років працювали за кордоном, були задіяні в сфері будівництва та ремонту, 23% — у сільському господарстві, близько 10%
— у сфері послуг (догляд за дітьми
та людьми похилого віку). За всю
історію незалежної України, нашу
країну в пошуках заробітку покинуло 10 мільйонів людей. Це все
населення Австрії або Ізраїлю. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Ось тобі, бабцю,
і Юріїв день
Стара казка на новий лад
Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька область
Проект народних депутатів Олександра Гереги та
Андрія Шиньковича «Про
внесення змін до Закону України «Про оренду землі»,
згідно з яким власнику земельної ділянки надається право в односторонньому
порядку розривати договір
оренди землі, якщо його не
влаштовує розмір орендної
плати, з’явився у ЗМІ і відразу ж викликав шквал критики з боку «правозахисників», бо він, мовляв, вступає
у протиріччя з Цивільним
кодексом України.
Хто вчив історію, той
знає, що в Московії на перших етапах закріпачення
селян існував закон, згідно
з яким кріпак мав право перейти від одного пана до іншого в День святого Юрія.
Згодом цей закон було скасовано. Аргумент: пани мають
збитки від цього закону.
Узагалі-то в 1861 р.
офіційно в Російській імперії кріпацтво було відмінено.
Та в завуальованому вигляді
воно з’явилося у СРСР. Тоді
селянам просто не видавали паспортів. Новий вигляд
закріпачення орендодавців
з’явився в Україні. Укладали кабальні договори оренди,
відповідно до яких селяни за
свою землю одержували (та й
зараз у більшості своїй одержують) жалюгідну плату.

Законопроект пропонує
«Юріїв день» для орендодавців. Це мало би позитивне значення для розвитку земельних відносин. По-перше,
подібний закон дисциплінував би орендарів у витратах
для продажу зерна на борошно, олію чи інші харчові продукти з метою одержання
більшого прибутку. По-друге, підвищення орендної плати збільшило б надходження
бюджетних коштів для сільських громад у вигляді податків, що привело б до покращання інфраструктури сіл.
Водночас, щоб захистити
орендарів, треба чітко прописати механізм розриву договорів. Наприклад, орендодавець мав би попереджати
орендаря не менш ніж за два
роки про розірвання договору. Дата припинення договору має збігатися з часом
закінчення циклу сільгоспробіт і тому подібне.
Орендодавці прекрасно
розуміють, що ця Верховна
Рада «втопить» законопроект у якомусь комітеті, а ні
— то він залежиться під сукном на столі у Голови, тобто
його спіткає доля багатьох
інших корисних для народу законопроектів, які роками збирають пил у кабінетах можновладців. Тішить
тільки те, що на майбутніх
виборах селяни, перш ніж
голосувати за кандидатів,
обов’язково запитають: «Чи
обіцяєте ви, пане, селянам
«Юріїв день»?» ■

Григорій СЕНЬ
с. Антипівка, Золотоніський район,
Черкаська область
Добрий день, шановна редакціє! Я — пенсіонер, ровесник нашого першого Президента незалежної України. Прочитав
статтю про те, що «УМ» мало
уваги приділяє футболу. Це трохи прикро, хоч цьому є, чи може
бути, причина. Статтю підтримую обома руками, але і за це
спасибі.
Хочу від себе подякувати вашій газеті за те, що вона включила в програму передач канали «Футбол-1» і «Футбол-2». Це
я телефонував у спортивний відділ, і мені дуже приємно, що й
мій голос почули. Щиро вдячний.
А тепер про головне. Наближаються вибори Президента
України. Якщо можна, я б звернувся до моїх співвітчизників
через вашу газету. Шановні мої
українці, я з діда-прадіда українець. Російські більшовики принесли в Україну багато
горя. У тому числі і моєму великому (численному) роду. Вирубали, як кажуть, під корінь.
У мене душа болить, коли в новинах чую про втрати наших
воїнів. На днях зустрів землячку, пенсіонерку, яка свого часу
виїхала до Києва, а до цього
часу жила в нашому селі (тут і
досі мешкає її сестра). Знаючи,
що вона дуже віруюча людина, я запитав, як вона ставиться до можливості отримання
Української незалежної православної церкви. «Росія, Україна, Білорусь — єдиний кулак!»
— сказала вона, ще й показала,
який кулак. Ну що тут можна
сказати? Я їй нагадав, як Росія
зі своєї території вдарила «Градами» по наших солдатах, нагадав їй Іловайськ, як наші «брати»-росіяни погубили 360 осіб
тощо. Бог із нею. Але біда у тім,
що таких, як вона, у нас ой як
багато.
А тепер про те, що мене більш
за все непокоїть. Багато гово-

■ ГЛАС НАРОДУ

Кандидатів багато —
Україна одна
Важкі роздуми напередодні виборів
рять і пишуть, що в соцопитуваннях лідирує Ю. В. Тимошенко. Пророкують, що вона буде
Президентом України, а головне для мене те, що я все частіше це чую серед простих людей.
Люди добрі, невже в нас така
коротка пам’ять? Згадайте Помаранчеву революцію! Жадоба
до влади привела її до протистояння з Президентом Віктором
Ющенком. Згадайте газовий
контракт, який вона підписала з В. Путіним. Чи це не кабала? На спільній прес-конференції Путін перед пресою обізвав
Президента України «мазуриком», а Прем’єр-міністр України (тобто Тимошенко) стояла і
хихотіла. Завдяки Тимошенко
Президентом став Янукович.
Після Революції гідності я
від Тимошенко не чув жодного
доброго слова про владу за всі ці
роки (хоч якою б вона не була,
та влада). Чому? Бо вона рветься до президентства. Невже це
великий секрет? Нехай би було,
але мене особисто лякає її ставлення до Росії, до Путіна. Чи
не опинимося ми знову там, де
були більш ніж 350 років? Тож
давайте думати своєю головою,
а не вірити чужим обіцянкам.
Я за те, щоб Президентом стала
людина чесна і патріот України. Час зараз дуже і дуже нелегкий, тому, як ніколи, нам
потрібно обрати достойну людину. Хоч я уявляю, скільки
буде колотнечі, наклепів, порожніх обіцянок тощо.
І ще раз щодо п. Тимошенко.
Конфлікт на кордоні, коли Саакашвілі проривався в Україну, — Тимошенко тут як тут, а

коли відбувся суд над ним, то
пані Юля — у залі суду. Якщо
хтось вважає, що вона хотіла
привести до влади Саакашвілі,
той — наївна людина. Їй потрібно було ще більше дестабілізувати політичну обстановку в
Україні, щоб потім ловити свою
рибку в каламутній водичці.
Днями чув виступ депутата
Бойка. Він закликає всі опозиційні сили об’єднатися на майбутніх виборах. Тоді, мовляв,
ми і війну закінчимо, і порядок наведемо. Колись ми це все
вже проходили (згадаймо Миколу Азарова). Що мені не подобається в Опозиційному блоці, п’ятій колоні Кремля, як
говорить Ляшко, так це те, що
вони обіцяють скоро закінчити війну, дехто з них навіть говорив, що за два дні. В. Путін
— це людина без душі і серця. Піти на поступки він може
тільки за однієї умови: Донбас,
а точніше те, що він нього залишилося, з тисячами мін, розбитими будинками, із закритими та затопленими шахтами
тощо — буде українським, ми
його будемо відбудовувати, а
влада буде — путінська. А як
же тоді Небесна сотня, тисячі
загиблих і десятки тисяч поранених та покалічених? Граючи
на болючій темі війни, Опозиційний блок може набрати немало голосів. А «Батьківщина»
з Юлею можуть приєднатися
до них. Як говорив свого часу
нардеп В’ячеслав Кириленко,
угода, підписана з Тимошенко, не варта паперу, на якому
вона підписана. А він це добре
знає... ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Щоб не творили
з нас меншину
Василь ВАСИЛАШКО
Київ

До 85-річчя великого борця за розквіт, відкриття глибоких
коренів і утвердження української мови як державної відомого мовознавця Івана Ющука
Кивають досі на меншин «ківали»,
Щоб ми меншин, немов для кращих змін,
Не паралельно рідних мов навчали,
А замість української, взамін...
Щоб ті державної як слід не знали
Й щоб ми натомість в себе, далебі,
Комусь на виріст кадри готували,
Чужим країнам кадри, не собі.
То закарпатців наших як русинів
Відчужують з меншини у народ,
То в наших курдах визнати меншину
Ніяк не відкривається їм рот.
Їх ворог добре вчить з нас гнути шину,
Щоб українець, ніби сам не свій,
Перетворився з часом на меншину
В державі нашій, рідній, не чужій.
Але ж вони при цім волжан, одначе,
Що «окають», як ми, не «акають», як москвичі,
Підстав меншиною назвать не бачать,
Не бачать в божий день, ані вночі...
Кивків «ківалів» збутись було б можна
І збутись від змосковщення принук,
Якби за українську мову кожний
Боровсь так, як в літах Іван Ющук!!! ■

Чи можливе щось красивіше, ніж Софіївка — дендропарк в Умані? Так, це Софіївка восени, коли клени покриваються
багрянцем, липи — золотом, а озера і струмки — серпанком вранішніх туманів. Цьогоріч природа дарує нам таку
теплу, таку довгу осінь, що гріх не скористатися останніми теплими сонячними днями, щоб насолодитися цим чудовим
куточком, створеним графом Потоцьким для коханої дружини Софії. Прогулюючись стежками парку, ви зануритесь
у міфічний світ легенд, зустрінетесь з античними героями (в образі скульптур, звісно ж), помилуєтеся рідкісними
породами дерев і квітів.

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 24 ЖОВТНЯ 2018

■ ІНКЛЮЗІЯ

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Перформативний простір «Більше, ніж
гра» діяв у Києві під час IV Освітнього
фестивалю «Арсенал ідей». Він діяв у
«Мистецькому арсеналі» впродовж п’яти
днів і заохочував долучатися до проектів
дітей із різними можливостями, їхніх батьків та всіх охочих.
Люди будь-якого віку, і діти зокрема, не
можуть бути ізольованими від суспільства
через особливості розвитку чи інвалідність
— така філософія інклюзії. Бо соціальна
взаємодія є необхідною для розвитку і
формування особистості. Перформативне
мистецтво уже десятки років є соціальною
формою творчості, що руйнує стереотипи,
а творчі методики можуть стати частиною
освітнього процесу, адже творчість допомагає зрозуміти цінність відмінностей та
право дітей розвиватися по-різному.
Театральна лабораторія «Мистецького арсеналу» спільно з митцями та педагогами
створили захопливий світ, де справжніми
творцями і гравцями ставали відвідувачі
інклюзивного театралізованого простору.

Будь собою і радій!
Для чого вивчати жестову мову і спілкуватися
з особливими людьми

«Якщо у тебе величезні вуха
або очі не такі»
У залі «Між Небом і Землею» випробовували систему альфа-гравіті, створювали скульптури з земних матеріалів та
вибиралися із черева гігантського кита.
Блукали Магічним лісом з медитативною звуковою інсталяцією. Потрапляли
На перехрестя доріг, де можна було пройти навпростець через Несподіваний дім
або в обхід Лабіринтами відчуттів. І зазирали у веселу Рукавичку, де усіх охочих чекали цікавезні заняття: перформативна гра для дорослих і дітей Playing
Up, яку проводили експерти з Німеччини, художні майстерні, Вальдорфська педагогіка та пластилінова анімація. А завершувала захопливу подорож Місячна
долина — перформативна зала, де показували вистави колективів, які працюють у сфері інклюзіі.
В інклюзивному проекті «Більше,
ніж гра» брали участь 6 театрів та театральних студій; лялькову виставу «Карлик Ніс» показала Вальдорфська школа
«Софія».
Мудрий урок проходження шляху від
егоїзму до уміння враховувати та поважати інтереси кожного гостям освітнього фестивалю показав інклюзивний театр із Вишгорода Perfeco-in-Kilaba у постановці «Літо на долонях». У ній — і мораль про те, що допомога та ввічливість
не повинні бути нав’язливими та нещирими. Сценічна дискримінація лісовими звірами сонячних зайчиків через зовнішній вигляд — відсутність вух, як у
справжніх зайців, згодом переросла у новий урок, що відтворився у пісеньці, сенс
якої треба пам’ятати кожному: «Якщо у
тебе величезні вуха або очі не такі, якщо
ти не такий, як усі — все одно будь собою
і радій!».
Щоб передати атмосферу, поспілкувалися з мамою однієї з юних акторок. Пані
Оксана Стрілецька прийшла подивитися

❙ Життя — більше, ніж гра.
❙ Фото з сайта art-arsenalfund.org.
виставу, бо виступала її дитина, яка грає
у Perfeco-in-Kilaba від весни цього року.
Жінка розповіла, що в інклюзивному театрі більше половини дітей з інвалідністю, та наголошує, що робити подібні проекти дуже важливо, бо діти з інвалідністю мають право і повинні інтегруватися
у здорове суспільство, орієнтуватися на
поведінку, досвід і навчання у звичайній
школі.
Запальні самбу, румбу, джайв і ніжний вальс в останній день проекту виконав для присутніх чемпіон національної збірної України зі спортивних танців на візках Іван Сівак. Одразу після
нього захопила відвідувачів харизмою і
пристрасним танцем чемпіонка Світлана Онопа. Після закінчення виступів усі
бажаючі також могли потанцювати з Іваном та Світланою.

Почути кожного
В Україні понад три мільйони людей,
які мають проблеми зі слухом. Утім лише
трохи більше 223 тисяч українців говорять мовою жестів. Тому, у рамках проекту діяв інтерактивний простір «Лабіринт відчуттів», у якому кожен міг перевірити свій слух, вивчити кілька важливих виразів мовою жестів: «обійми
мене», «успіху», «дихати вільно», а ще

переглянути «Зіркову абетку», в якій 33
відомі особистості продемонстрували мовою жестів літери українського алфавіту
з метою її популяризації. Бажаючі могли
отримати абетку у подарунок, але тільки
після того, як називали своє ім’я жестовою мовою.
Співрозмовницею у цій темі стала Катерина. Вона працює у реабілітаційному
центрі для дітей із проблемами слуху з
дітьми, які відновлюються після операції, та з дітьми, у яких виявили втрату
слуху і яким одягнули слухові апарати: «Ми працюємо, допомагаючи батькам і діткам знову навчитися користуватися слухом, гарно використовувати
мову, правильну артикуляцію, допомагаємо подолати ту різницю у розвитку,
яка виникає через те, що коли дитина не
чує, то трішки пригальмовується пізнавальний процес, і тоді вона розвивається не відповідно до віку. Але коли ми
починаємо працювати, тоді можливості
вирівнюються і вже до 6-7-річного віку
діти спокійно ідуть у масові школи та нічим не відрізняються від інших однолітків.
Щороку влітку проводиться інклюзивний табір для дітей, які гарно чують, для дітей, які користуються слуховими апаратами, і для дітей, які не чу-
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ють взагалі. Через тиждень вони починають спілкуватися між собою, живуть
у наметах, перемішуються. Діти досить
швидко засвоюють базовий рівень мови
жестів. Звичайно, щоб досконало знати
весь набір жестів, потрібно витратити на
це певний час. Це залежить від того, хто
як запам’ятовує. Будь-яку мову, не тільки мову жестів, потрібно вивчати тоді,
коли нею постійно користуєшся. Головне — постійно практикувати: спілкуватися з тими, хто не чує, або для початку
— з викладачами».
Данило Захаров уже півроку займається вивченням мови жестів. У «Лабіринті відчуттів» він виконав для присутніх жестовою мовою пісню групи
«Скай» «Тебе це може вбити» та «Бумбокс» «Вахтерам». «Я почав вивчати
мову жестів просто для себе. Побачив на
Youtube жестові пісні і сказав: «Хочу так
само». А ще у мене була мрія навчитися
розуміти, про що говорять люди мовою
жестів. Почав вивчати спочатку за відео.
Розпочав з алфавіту. Коли ти вчиш дактиль — алфавіт, то починаєш дактилювати всі слова, які зустрічаєш. Побачив
слово — і починаєш його дактилювати.
Через день починає дуже сильно боліти
рука. Це розвиває моторику рук і мозок,
бо намагаєшся якось скласти все у слова. Потім я почав займатися з викладачами індивідуально два рази на тиждень
і через місяць уже записав свій перший
кліп на Youtube... Ти робиш це для себе,
не за гроші, тобі це подобається, і цим
самим розповсюджуєш мову жестів, намагаєшся усім показати, що це не тільки дуже гарно, а ви можете говорити з
людьми, запам’ятати через пісні якісь
слова. Це не так складно», — розповів
Данило. Він познайомився з глухонімими людьми, щоб спілкуватися, власне, з
носіями мови в їхньому середовищі.

Рівні можливості
В інклюзивному фотопроекті «Діти,
що бачать» британська фотограф українського походження Аліна Кісіна
через добірку світлин показала буденні життєві ситуації дітей із вадами зору,
руйнуючи стереотипи про «дієздатність»
та «недієздатність». Героями її світлин
стали діти з київської школи-інтернату.
Окрім цього, діти та дорослі могли
взяти участь в арт-іграх, майстер-класах,
побачити свою тінь та власні рухи на інтерактивній проекції «Ти маєш вплив»,
бо саме творчість допомагає руйнувати
стереотипи та розвиватися кожному так,
як він забажає.
Кураторка проекту «Більше, ніж гра»
— Ольга Данилюк. Головним організатори вважають необхідність проінформувати суспільство про важливість створення рівних можливостей для всіх та через творчість показати, що кожен, проявляючи своє розуміння і толерантність
до людей з інвалідністю, сприймаючи їх
як повноцінних активних членів суспільства, які так само прагнуть навчатися і
працювати, мають свої захоплення, —
допоможе створити рівні можливості. ■

■ ПРЕМ’ЄРА

Руслан знову шукає Людмилу
За мотивами популярного мультика «Викрадена принцеса»
створено виставу
Інф. «УМ»
У неділю, 28 жовтня, у столичному Палаці культури КПІ
відбудеться прем’єра вистави
«Викрадена принцеса». Назва
здалася вам знайомою? Нічого дивного! Адже виставу дійсно створено за мотивами однойменного мультфільму. Ще у вересні FILM.UA Group та студія
Animagrad, а також компанія
Magic Box та агенція «Сказки случаются» анонсували
спільний всеукраїнський театральний проект: виставу за
мотивами анімаційного філь-

му «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Нагадаємо, ця
стрічка — перший повнометражний мультфільм анімаційної студії Animagrad, що став
рекордсменом вітчизняного
прокату серед фільмів українського виробництва (зібрав понад
36 мільйонів гривень, а права
на його показ продані у понад
50 країн світу).
У театральній постановці, як
і в мультику, буде багато пригод,
магії, гумору і хорошої музики.
Сюжетною основою вистави стала історія, покладена в основу
стрічки: мандрівний актор Рус-

лан і київська принцеса Міла випадково зустрілися на вулицях
стародавнього Києва і покохали
одне одного, але їхнє щастя було
затьмарене появою злого чаклуна Чорномора, який викрав принцесу. Руслан разом із друзями
та помічниками розпочинає гонитву за викраденою Милою,
аби довести, що справжня любов сильніша за магію.
Режисери дійства — Катерина Полянська та Євген Бушмакін, художник-постановник
— Микола Костюшко, продюсер
— Катерина Полянська. У головних ролях — Олександра Ду-

❙ Ще одна історія про те, як добро перемагає зло.
довська, Лев Долубєков, Микола Головчак, Олександр Ценер,
Сергій Волосовець, Олег Шевцов.
Після прем’єри в Києві вистава далі помандрує Україною: 29
жовтня зустрічайте «Руслана

і Людмилу» в Сумах, 30 жовтня — в Харкові, 31 жовтня — в
Дніпрі, 1 листопада — в Кривому Розі, 4 листопада — в Одесі.
Продовжаться гастролі на зимових канікулах. Дати та міста будуть анонсовані додатково. ■
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Олена ГОРІШНЯНСЬКА

Сховище старих предметів, про
які нудно розповідають, — приблизно так уявляє собі музеї
переважна більшість українців.
Водночас у світі ці культурні
інституції вважають двигунами
руху і прогресу. Тож як вдихнути життя в українські музеї?
Відповідь, здавалося б, очевидна — підготувати когорту молодих музейників, які змінять
музеї, зроблять їх цікавими, а
отже, змінять наші про них уявлення.

■ ДОСВІД

Муз покликали в музеї
Вітчизняний галерист Павло Гудімов, італійська науковець Симонетта Делла Сети та Агата
Абрамович із Польщі перетворюють сховища старих предметів на цікаві сучасні проекти

Музеїв багато, музейників
мало
У жовтні в Національному
музеї історії України відкрився унікальний для нашої країни проект — «Школа музейних
лідерів». Розрахований він на
активних молодих музейників,
працівників сфери культурної
спадщини, студентів профільних вишів, журналістів, що пишуть на теми культури. Проект
реалізується за підтримки Українського культурного фонду
— державної структури, створеної для сприяння розвитку національної культури та мистецтва в Україні, а також інтеграції
української культури у світовий
культурний простір. П’ятдесят
учасників із різних регіонів України, які пройшли конкурсний відбір на проект, зібралися
на першу навчальну сесію.
Відкриваючи цю незвичайну
«Школу», міністр культури Євген Нищук наголосив, що вбачає
у проекті великі перспективи,
оскільки в Україні понад 3 тисячі музеїв, а повноцінного вищого навчального закладу, який
готував би саме музейників, Україна не має.
Освітній проект Національного музею історії України
«Школа музейних лідерів» —
це три панельні сесії у жовтні
та листопаді цього року. На першій сесії учасники ознайомилися з успішним українським досвідом. Іншими словами — поспілкувалися з гуру вітчизняного музейництва. А також молодь
не лише виконала низку практичної роботи, а й отримала завдання, над якими працюватиме у міжсесійний період.

Емоції та ідеї
Юрій Тужиляк належить до
активістів, які ініціювали побудову скансену на Трухановому
острові у межах Києва. Поки що
цей проект перебуває на стадії
підготовки концепції. «Я не є
музейником за фахом, тому треба вчитися і вивчати досвід, як
створити музей з нуля, як правильно представити музейну колекцію», — упевнений Юрій.
Інтерес до «Школи» виявили і музейники з досвідом. Аліна Гайдук, директор Музею українських домашніх ікон та старожитностей «Душа України» в
Радомишлі на Житомирщині,
визнає, що музейникам бракує
майданчиків для спілкування:
«Нас не так часто запрошують
на конференції, ми недостатньо
комунікуємо. Тому кожну нагоду для професійного спілкування фахові музейники мають використовувати».
По закінченні навчання троє
лідерів школи отримають можливість пройти стажування у музеях Кракова на власний вибір. У
НМІУ сподіваються, що «Школа
музейних лідерів» стане постійним освітнім проектом.
Про власне бачення молодого музейного лідера слухачам
«Школи» розповіла генеральний директор НМІУ Тетяна Сосновська: «Сучасна парадиг-

❙ Павло Гудімов.
ма музейної справи полягає в
тому, що музеї працюють заради відвідувачів, а не заради колекцій, які там зберігаються.
Ставлення музейних працівників до відвідувачів має бути відкритим, щирим і доброзичливим. Відвідувачі мають відчувати, що вони тут бажані гості,
почуватися в музеї зручно й комфортно. Нам, музейникам, варто подбати про це».
Дуже важливо, щоб музейні експозиції викликали емоції у відвідувачів. Адже людина
прагне отримати в музеї ті емоції, які їй не може дати телевізор чи комп’ютер. Окрім цього, на думку генеральної директорки НМІУ, в центрі діяльності
українських музеїв, безумовно,
має стояти українська ідея.

Промовистий та мовчазний
Цікавий музей — задоволення не з дешевих. Приватні музеї
створюють заможні люди. А ось
як осучаснити державні чи комунальні заклади, які мають обмежене фінансування? Під час
«Школи» слухачі отримали конкретні поради — як за відносно
малі гроші осягнути багато.
Секретами успішної кураторської діяльності поділився
арт-менеджер, галерист Павло

❙ Слухачі «Школи музейних лідерів».
❙ Фото НМІУ.
ційних проектів у музейництві.
«Ми пишемо гранти, щоби
відчувати зміни, які потрібні.
Освітній проект «Школа музейних лідерів» має довгострокові
цілі. Ви повернетеся зі «Школи»
і будете агентами змін. Коли людина дотична до змін, є відчуття,
що живеш недаремно», — каже
Катерина Сидоренко.
Слухачі працювали в групах
разом із тренерами, практично
займаючись підготовкою своїх
грантівських заявок.

Унікальні експонати —
унікальний контент
Третій день «Школи музейних лідерів» розпочався з лекції
архітектора та дизайнера Сергія Бобака. Він представив своє
бачення та оригінальні візуальні рішення, які застосовуються
в музеях світу. Щоби допомогти
музейникам правильно зрозуміти організацію музейного про-

Хочеш бути почутим — зроби щось незвичне,
запропонуй нестандартне рішення.
Гудімов. У своїй лекції «Промовистий та мовчазний» він зазначив, що нині куратори стають, радше, режисерами, котрі
разом зі «знімальною групою»
створюють постановку, що не
закладає у свідомість відвідувачам готові висновки, а дає
йому змогу самостійної рефлексії. Головні поради для молодих
від арт-менеджера такі: не бійтеся поєднувати непоєднуване,
використовуйте маркери часу,
виходьте за усталені рамки кураторства.
Як переконати донорів, що
саме ваш проект потребує підтримки? Четвертий день «Школи музейних лідерів» розпочався з лекції Олексія Кислухіна та
Катерини Сидоренко з цієї тематики. Досвідчені тренери допомагали слухачам опанувати
механізм підготовки грантових
проектів як інструмента для отримання фінансування іннова-

стору, завдяки грі світла, звуків
і жестів, — лектор занурив слухачів в атмосферу, коли увага аудиторії концентрувалася винятково на предметі викладу.
«Світло дає відчуття магічності. Звуки та жести також можуть вдало підкреслити ключову інформацію, зробити інформаційний потік насиченішим.
Хочеш бути почутим — зроби щось незвичне, запропонуй
нестандартне рішення. Можна
зробити прелюдію, зацікавити, а тільки тоді показати увесь
предмет. Це допоможе відвідувачу музею зануритися в історію предмета, можливо, навіть прожити катарсис», — розповів лектор.
«Музей має занурити у знання, зробити нас сильними. Покликання музею — навчити любити той край, де ти живеш», —
пояснив Сергій своє бачення місця музею в сучасній Україні.

Микола Типусяк, директор
із маркетингу одного з телеканалів, розповідав про те, як сформувати таке інформаційне поле,
яке б допомогло залучити якомога більше відвідувачів до музею.
Він також порадив музейникам:
«Генеруйте такі історії, які б зацікавили редакторів. Правильно вибудована комунікація з
журналістами, знання стилістики видання, вміння підготувати матеріал самостійно — все
це підвищує ймовірність того,
що ваша музейна новина потрапить у медіа». На думку лектора, перевагою музеїв є унікальні
експонати, якими можна і треба зацікавлювати журналістів,
пропонуючи їм унікальний контент.
Радіожурналіст Дмитро Сімонов не приховує, що по завершенні першої панелі сповнений
емоцій: «П’ять днів першої сесії
«Школи музейних лідерів» стали для мене неймовірним зануренням у світ музею. Аналізуватиму та підсумовуватиму результати «Школи» та моїх успіхів трохи пізніше. Але вже
зараз можу впевнено сказати,
що це дуже ефективний майданчик для пошуку однодумців, генерації та розвитку ідей
і далеко не в останню чергу місце, яке надихає мене».

Як в Італії і Польщі?
Жвавий обмін думками між
тренером та аудиторією відбувся
під час зустрічі слухачів із мотиваційним психологом Анною Вощінкіною. Заняття було побудоване у форматі активного обговорення всіх аспектів теми емоції у
музеї. Які засоби варто використовувати для того, щоб викликати потрібні емоції у відвідувачів
музеїв? Як досягнути емоційного відгуку й водночас не навантажити відвідувача? Після обговорення цих аспектів кожна
з трьох робочих груп слухачів
представила аналіз емоційного
наповнення й відгуку на нього
кількох українських та закордонних музеїв.
Анна Вощінкіна, зокрема,

наголосила, що екскурсоводам
варто оповідати просто і без пафосу, сміливіше застосовувати
інструменти для повного занурення відвідувача в експозицію
(музика, звуки, запахи, тактильні відчуття). З іншого боку,
психолог порадила розраховувати силу впливу емоцій, щоб
залишати відвідувачам простір
для роздумів. «Орієнтуйтеся на
людей, які вірять у вас і підтримують», — порадила.
Друга панель «Школи музейних лідерів» буде присвячена міжнародному досвіду, новим напрямам і тенденціям музейництва. Розпочнеться вона
вже 1 листопада.
Спікери представлять та
проведуть воркшопи для слухачів школи безпосередньо на
матеріалі експозиції Національного музею історії України. Із сучасними тенденціями музейного дизайну, зонуванням музейного простору та
особливостями оформлення експозицій знайомитиме італійський архітектор доктор Гуідо
Морпурго — один з авторів Меморіалу Шоа в Мілані. Про те,
як створити в сучасних умовах
краєзнавчий музей, максимально залучивши до справи активну місцеву громаду, розповість
Агата Абрамович — заступниця директора Музею історії міста Гдині (Польща). Лекторка
представить у презентації архітектурні знахідки та рішення,
які стали особливістю та принадою молодого закладу.
Тенденції сучасного музейництва при наповненні експозицій з урахуванням загальнолюдських цінностей будуть темою лекції Симонетти Делла
Сети — науковця і журналістки, директорки Національного
музею італійського юдаїзму та
Шоа.
А «на десерт» — на заключній третій сесії слухачі зможуть
застосувати отримані знання
у практичній площині. Вони
матимуть шанс зробити три
виставки в Національному музеї історії України. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Скаженим вогнем хрещені
грані війни і поезії
Юлія ЄМЕЦЬ-ДОБРОНОСОВА

«В. О. П. Війною ограновані
поезії» (К. : ДІПА, 2018) — тоненька щира збірка поезій семи
чоловіків-воїнів і однієї жінкивоїна — насичена смислами й
образами, врізається у пам’ять
і викликає довіру. Хоча назва
видання і спонукає очікувати
на превалювання патетичних
інтонацій, у більшості суворо
огранованих віршів домінує
мужнє, але все-таки ліричне,
ставлення до світу та орієнтація
на самопізнання. Вісім авторів є
ветеранами сучасної російськоукраїнської війни, хтось із них і
нині в українській армії, хтось
знайшов себе в невійськовій
професії.
Етична напруга і розмаїття
емоцій людини на війні, роль
пам’яті і сила почуттів, розум і
серце, гнів і любов, гучний відчай і тиха радість, зрештою,
життя і смерть — ось лише
кілька тематичних ліній книжки. Автори мають різні життєві
шляхи, і кожна з персональних
історій варта окремої розмови. Журналістка Олена Білозерська, історик і мандрівник
Назар Розлуцький, актори Роман Семисал і Петро (Патрік)
Орішко, аналітик і дослідник
Костянтин Чабала, прес-офіцер Влад Сорд, лікар Сергій Бо-

родкін, письменник і лавреат
«Коронації слова» Артур Закордонець — всі колись стали
військовими-добровольцями,
і всі відкрили в собі здатність
творити в слові. Одні писали
поезії ще до участі у бойових
діях (як Артур Закордонець або
Влад Сорд), інші вповні сміливо
розкрили себе в літературі саме
на фронті — як Сергій Бородкін або Роман Семисал, котрому і належить сильний і парадоксальний образ українських
воїнів — «скаженим вогнем
хрещених у диких степах Європи».

Упорядник книжки Артур Закордонець запропонував
оригінальну концепцію колективної збірки: твори подано не
підбірками кожного з авторів, а
як перегукування, коли за віршем одного поета іде текст іншого. Таким чином проявляються
можливості діалогу між образами і увиразнюється те, що кожна із історій звучить чітко, але
не є зацикленою сама на собі.
Оповіді у «Віршах огранених
війною» дуже різні: різкі і розхристані у Назара Розлуцького,
сповнені етичної напруги і пристрасті у Олени Білозерської,

образно багаті у Романа Семисала. Поезії багатьох авторів
мають характерні прикмети,
які запам’ятовуються одразу і свідчать про персональний
стиль — це передусім вражаюча простота і лаконічність Сергія Бородкіна, вміння творити
цілісність історій Артура Закордонця, образна щільність й
експерименти з формою Романа Семисала, талант балансувати на прикордонні іронії і драми
Влада Сорда, увага до міркувань про місце людини у світі
(Всесвіті!) Костянтина Чабали
і здатність окреслювати нюанси відчаю і віри Патріка Орішка. У віршах Артура Закордонця приваблює світоглядна
наповненість і насиченість несподіваними образами, його
твори кінематографічні і водночас — із відлунням традиційних інтонацій української
поезії ХХ і ХХІ століття. Контрасти війни і миру звучать голосно і виразно в його «Воронячому ранку», «Ми на горі», «В
тебе вибору не залишиться»,
«Додому! Додому!» і текстахприсвятах. Справжнім відкриттям для читачів стане образне й
емоційне розмаїття та екзистенційна сила поезій Романа Семисала. Його вірші «Ой, летіли дикі гуси над нами», «Стане
вода кригою», «А тоді полетіли
міни», «Біситься дощ-падлюка» читаються на одному диханні, вражають ритмом і довго відлунюють у думках і серці.
Чим? Надією. Мабуть, тою самою, про яку в яскравій мініатюрі «Бачив під сонцем» пише
й Сергій Бородкін.
У збірці часто йдеться про
самоактуалізацію особистості,

■ ОБРІЇ

Дисидентство й угодовсто
від Міхновського до Ізраїлю зразка 2018-го
Костянтин ДИКАНЬ

Україна — напередодні президентської виборчої кампанії. Основні претенденти вже
ведуть запеклу боротьбу. В умовах війни з Росією теми відсічі агресорові, міжнародної політики, геополітичних комбінацій вийшли на чільне місце. Недарма ж у тріаді
П.Порошенка (Армія! Мова! Віра!) перед веде армія.
Дискусія кінця 1980-х — початку 1990-х як ставитися до Росії й «московських демократів», дякуючи ВВП,
зійшла нанівець. Якщо тоді на тих, хто
стверджував, що: Росія — ворог; російська демократія закінчується там, де починається питання справжньої (непаперової) української незалежності; напад
на Україну — неминучий і це станеться як тільки Росія зміцніє економічно й
консолідується політично, дивилися як
на несповна розуму марґіналів, то нині
про російських окупантів і захланність
московської політики не говорять лише
платні агенти Кремля.
Кувати гострим словом модерну українську націю почали ще Т. Шевченко,
Л. Українка, Є. Маланюк, Д. Донцов. До
сучасних магів цього вогняного ремесла належить і Роман Коваль, який примудрився бути виключеним із першої антисовєтської, антикомуністичної партії
(УРП) уже за кілька місяців від її створення. За що? За «український націоналізм»!
Як це могло статися в партії Л. Лук’яненка? Відповідь знайдемо в публікаціях
Р.Коваля, увібраних до книги «Здолати
Росію» (К. : Бібліотека Історичного клубу «Холодний Яр»; Орієнтир, 2018.). Це
статті першої половини 1990-х його самого та ідеологічних учителів і побратимів

— Василя Барладяну, Зеновія Красівського, Анатолія Лупиноса, Григорія Приходька, Івана Кандиби, Галини Гордасевич, Анатолія Щербатюка, Володимира
Яворського, інших творців національної України. Тодішні щоденникові записи-спостереження Р.Коваля унаочнюють
перетворення пересічного київського лікаря-терапевта на сучасного ідеолога
«українського буржуазного націоналізму». Зрозуміло, що в Совєтському Союзі
ці роздуми не мали жодного шансу побачити світ.
Автор адресує своєрідні публіцистичні мемуари «новим молодим». Дійсно, країна зачекалася «нових облич» —
так само як перші демократичні вибори
до Вєрховного Совєта СРСР виштовхнули на поверхню політичного процесу
перших тогочасних «активістів»-неформалів. Тоді ними («новими обличчями»)
стали й шістдесятники, й значно молодші неофіти, згуртовані навколо них. Серед яких був Роман Коваль.
Як «непохитно-беззаперечні авторитети... апостоли дисидентства» перетворилися на гальмо революції, угодовців — Р. Коваль спостерігав ізсередини:
«Дисиденти справді не хотіли ризикувати, щоб знову не повернутися до
в’язниць. Тож обрали шлях еволюційний,
обережно-поступовий — шлях вповзан-

ня в самостійність і як союзника обрали
не націоналістичну молодь, а Кравчука
та його команду». Ці зміни знищили моральний авторитет колишніх політичних
в’язнів і надовго відбили у молоді тягу до
великої політики, чим відкрили шлях до
неї злодійкуватим бізнесюкам. Не побудувавши демократії, Україна здобула
статус олігархічно-кланового сировинного додатку розвинутіших держав.
Із першої титли публіцистика
Р.Коваля насичена героїкою боротьби
за Українську Самостійну Соборну Державу, культом сильної особи, мілітарної потуги українців, зрештою українського наступу. Рупором письменника стає
«Незборима нація» — газета ВПО «Державна самостійність України», котру
й очолив Р.Коваль. «Повноцінній національній ідеї тісно в межах власної національної держави, вона експансивно виходить за межі внутрішніх національних

війну як межову ситуацію,
вибір і свободу. Образно щільні тексти тут сусідять із прозорими, подібними до пісень,
творами, вірші-монологи — із
делікатно вимальованими картинками війни, життя звільнених і мирних міст. У короткому
«Слові до читача», вміщеному
на початку видання, справедливо мовиться про справжність
і щирість, притаманну віршам
у збірці, а ще — про те, що колишніх солдатів не буває, доки
в твоїй країні війна. Проте майже у всіх авторів книжки є вірші про повернення. Ця темагрань важлива і багатозначна:
в Артура Закордонця символом повернення стають «яблук червоні галактики», у Романа Семисала — «боса душа»,
бажання жити «на всі груди» і
водночас — відчуття себе прибульцем у мирному місті. Інколи — це не одне, а серія повернень, котрі ніби проростають
крізь людину, що пише, і крізь
свідомість читачів.
Книжка є прикладом вдалого діалогу тексту і візуального зображення на основі використання потенціалу сучасного
дизайну. У художньому оформленні Михайла Гутмана і Олени Гутман відсутня ілюстрація
в традиційному розумінні, проте є акуратна, мінімалістична гра з версткою, простором
сторінок, делікатність у розміщенні інформації про авторів
на обкладинці. Лаконізм повідомлення, яке несе збірка, перетворює спілкування із нею
на спокійний і врівноважений
діалог, навіть тоді, коли у самих віршах помітний вибух
емоцій. ■

проблем, їй властиві месіаністичні поривання», — така політична філософія новоствореної партії.
Гасло Миколи Міхновського «Україна для українців!» є для Р. Коваля не дороговказом, а спонукою до дії, спочатку
як практичного політика, ідеолога, публіциста, пізніше — як авторитетного історика, архівіста, дослідника героїчної
боротьби повстанців під час Визвольних
змагань 1917—1922 років. Його безкомпромісна публіцистика зростила покоління українців, для яких імперативом є усунення з політичної арени росіян,
інших нацменів і зайняття вивільнених
депутатських і урядових посад українцями.
Тисячу років нащадки аріїв протистоять угро-фінській навалі племен мокселів, понад три століття Святий Київ
уярмлено Московією, вже чотири роки
триває новітня фаза війни Росії з Україною, але й після трагедій Маріуполя,
Волновахи, Іловайська знаходяться телепні, котрі продовжують камлати: «Нас
не попередили! Ми не очікували такого
від «братнього» народу»! Книга Р. Коваля — переконливий доказ, що попереджали ще навіть до того, як Україна стала
незалежною. А 19 липня 2018 р. ізраїльський парламент, Кнесет, ухвалив Основний Закон, яким проголосив Ізраїль
«національною державою єврейського народу... історичну батьківщину євреїв та
їхній «національний дім», у якому вони
реалізують своє право на національне,
культурне, релігійне та історичне самовизначення», тобто втілив у життя заповітну мрію українських націоналістів.
Пора завершувати національну революцію: лише Велика Україна — держава,
омріяна поколіннями українців, здолає
відвічного ворога Росію. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ДО СЕЗОНУ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Осінь — на диво багатофункціональна: і натхненням на творчість слугує для митців,
і відновлює сили після літньої біганини, і спонукає до вигадування нових смаколиків, бо ж народило всього на городах і ланах. Словом, гріх такою можливістю не
скористатися.
Ведуча проектів і програм зі здорового харчування у Луцьку Наталя Тарапата — нутриціолог, людина, яка на власному прикладі показує дива здорового харчування, не
стомлюється переконувати, що найсмачніші страви вдаються тільки зі здорових продуктів: овочів і фруктів, риби, сиру, яєць, насіння, олії тощо. Те, що, власне, ми знаємо. Але Наталя наголошує саме на особливому смаку цих страв, якщо їх вміло приготувати, і постійно розробляє власні рецепти. «Що приховує їжа» — конференція,
співорганізатором якою була Наталя Тарапата, довела, що правильне, різноманітне
харчування — це мистецтво, яке чимдалі завойовує все більше прихильників.

Імунітет. Супи. Любов
до себе і ближнього
свого
Між цими поняттями насправді існує дуже
щільний зв’язок. Наталя
Тарапата каже, що осінь
вимагає ретельного ставлення до раціону, аби укріпити свій імунітет, і радить потішити себе і рідних восени крем-супами і
смузі, не забувши щедро
додати туди зелень, горіхи та насіння.
Ось її ідеї, які, впевнена нутриціолог, підхоплять господині, і на свій
смак втілять у гарячі ароматні корисні страви, які
милуватимуть очі, насичуватимуть і зміцнюватимуть імунітет.
Гарбузовий крем-суп.
Він знижує ризик діабету, зменшує рівень поганого холестерину, укріплює шкіру і волосся,
покращує якість сну, укріплює нервову і серцевосудинну системи.
Смузі із зелені — ефективна анті-ейдж дія (простими словами — уповільнює процеси, які ведуть
до старіння тіла).
Крем-суп із броколі —
профілактика атеросклерозу, покращення роботи
серця, запобігання процесам окислення в організмі, покращення роботи ШКТ. Броколі містить кілька речовин, які
запобігають утворенню
ракових клітин.
Суп із томатів — гаспачо — містить у великій
кількості лікопін — речовину, яка є потужним
антиоксидантом, чинить
дію омолодження шкіри, синтезу колагену та
захисту від ультрафіалету.
Поки господині придумуватимуть свої пропорції й інгредієнти для
супів, Наталя Тарапата радить приготувати
розроблений нею рецепт
гарбузового крем-супу з
броколі. Знаю, що вона
розповіла би про користь
усіх без винятку його інгредієнтів, як вона і робить перед слухачами та
глядачами, зате я можу
довго і натхненно говорити про його смак. Бо спробувала — вийшов, ніби в
ресторані.
Отож, щоб приготувати гарбузовий крем-суп із
броколі, томатом, мигдалевою стружкою та насінням гарбуза і чіа за рецептом Наталі Тарапати, потрібно: гарбуз відварений 200 г, броколі
30 г, томат 30 г, мигдалева стружка 10 г, насіння
гарбуза та чіа по 10 г, масло 83% 10 г.
Кого цікавить, оцініть
харчову та енергетичну
цінність страви, яку треба приготувати: білків —

5,8, жирів — 17,4, вуглеводів — 18. ккал: 241,7.
Не забувайте додавати у страви з гарбузом корицю. Вона робить смак
неймовірно вишуканим,
— підкидає корисний
лайфхак Наталя. Читайте далі, бо це цікаво. Насіння ж гарбуза підсилює
не лише смак, а й цінність
складу. Наявність багатого вітамінно-мінерального ряду в гарбузовому насінні: сприяє регенерації
клітин печінки, регулює
роботу м’язів, регулює
баланс рідини в організмі, підтримує імунну систему, сприяє укріпленню
чоловічого здоров’я.

Заміксований гарбуз
Пам’ятаєте приказку
про хліб: «Ріжуть мене,
в’яжуть мене, б’ють нещадно — пройду вогонь і
воду; і кінець мій — ніж
і зуби»? Щось подібне
можна придумати і про
гарбуз, бо з нього також
можна багато всього наготувати в різні способи:
і різати, і терти, і товкти,
і фарширувати, і навіть
міксувати, як радить Наталя.
Насправді це розкішне «видиво», що на фото
нутриціолога — запечений мікс із гарбуза,
цукіні, моркви, томатів,
болгарського перцю, доповнений авокадо, руколою, подрібненим шпинатом на гарбузовий насінням. Пропорції краще брати на свій смак,
як і спеції, головне в цій
справі — натхнення творити новий смак.
Термообробка томатів
підвищує якість засвоєння та збільшує корисні
властивості лікопіну, а
значить підсилює: антиоксидантну дію, уповільнення окислювальних
процесів у організмі, покращення структури шкіри, покращення роботи
внутрішніх органів. Уже
навіть за це треба любити
цей перистий «банячок»
з гарбуза, начинений помідорами та іншими дарами городів, присмачений улюбленими спеціями, скроплений олією,
присипаний насінням,
ароматний і соковитий.
А ще — це все просто красиво, — додає Наталя Тарапата.

Морквяно-гарбузовий
брауні з медом
Приготуйте разом з
дітьми цей чудовий пиріг, — продовжує гарбузову тему ведуча смачних
і здорових новин.
«Вперше поклала у
випічку мед. По-перше,
уникаю його, бо то є той
самий цукор. По-друге ,
не любила сам смак. А тут
закортілося чогось медо-

вого», — розповідає таку
передісторію створення
нового чудового смаколика Наталя і знову ділиться його рецептом.
Отже,
насамперед
потрібно зблендерити в
пюре наступні інгредієнти: відварений гарбуз —
1 кг, 150 г подрібнених
фініків, 4 столові ложки меду, яйце, півтори
склянки цільнозернового борошна, трохи солі і
соди, 2 столові ложки какао. Потім порізати дрібними кубиками моркву і
додати у пюре.
Залити суміш у форму. Випікати 35 хвилин
при температурі 180 градусів.
Наталя Тарапата радить кожній господині
долучатися до розробки
власного здорового меню,
обов’язково різнокольорового, з яскравою візуальною естетикою. «Люблю це, адже так і має бути
— все, що ми споживаємо, має виглядати красиво, і чинити не менш красиву дію на наші органи і
клітини», — каже вона і
бажає смачної та здорової
осені! ■

Осінь — щоб
здорово готувати
Наталя Тарапата знає про користь супів і пирогів

❙ Наталя Тарапата.

❙ Гарбузовий крем-суп.

❙ Гаспачо.

❙ Запечений мікс.
❙ Фото з архіву Наталі ТАРАПАТИ.

■ ВИПІЧКА

■ РЕЦЕПТ

Торт-чарівник
Морквяний смаколик від письменниці
Оксани Смерек
Тетяна ЗІНЧЕНКО
Звісно, всі торти мають у
собі щось магічне, бо від більшості не можна відірватися.
Думаю, цей «чароінгредієнт»
— їхній особливий смак, бо випікають їх з особливим старанням і натхненням, свідомо намагаючись при цьому створити не просто продукт, а витвір
мистецтва, кулінарну красу
якщо хочете.
Цей морквяний торт, рецептом якого з нами ділиться науковець, перекладач з
англійської, нідерландської,
фламандської, данської мов і
письменниця Оксана Смерек,
чарівний ще й тим, що він збирає за столом усю родину. Спечіть собі такий принагідно: високий, пишний, пухкий, запашний, він може бути окрасою найсвятковішої події.
Інгредієнти для тіста: 3
яйця, 150 мл олії, 250-300 г коричневого цукру, 210 г борошна, 300 г моркви, потертої на
грубій тертці, 1, 5 чайної ложки порошку для печива, 2 чайної ложки кориці, 0,5 чайної
ложки солі, 2 чайної ложки меленої гвоздики, 100 г грецьких
горіхів, 100 г родзинок, ванільний цукор або есенція.
Для крему: 100 мл вершків (від 18%), 100 г сиру маскарпоне, цедра одного лимона,

Молоко,
гриби і ...
вино
Вишукана перша страва
Тетяна ЗІНЧЕНКО

чайна ложка лимонного соку, 2
столові ложки цукрової пудри
(або більше на смак).
Добре розтерти яйця з цукром чи збити міксером. Моркву потерти на грубій тертці, додати олію, родзинки, посічені
горіхи. З’єднати зі збитою яєчно-цукровою масою. Борошно,
порошок до печива і корицю
перемішати. Легенько вимішати все разом до однорідної консистенції.
Налити у змащену маргарином чи маслом форму. Випікати при температурі 185 градусів 40—45 хвилин.
Вершки збити з пудрою, насамкінець додати маскарпоне і
ще раз добре збити, додати лимонний сік. Корж не розрізати, а мастити зверху. Прикрасити подрібненими горіхами і
потертою цедрою лимона. Залишити в холодильнику на годину, аби крем застиг.
...І кличте родину на чай,
особливо якщо осінній день
видасться прохолодним. Ефект
буде ще кращим! Смачного! ■

Цей суп може бути супом для особливих випадків — дуже смачний! А
може бути — щоб такою невеличкою
«деталлю» у прохолодний осінній
день зігріти рідну душу і вже цим самим влаштувати маленьке свято. Рецепт цього супу у мене щоразу запитують гості, тому, без зайвої скромності, ділюся ним із бажаючими, бо
впевнена в хорошому результаті.
Якщо ви маєте 500 г свіжих білих
грибів, по 200 мл білого сухого вина і
вершків, склянку молока, 2 зубчики
часнику, пучок кропу, цибулину, 3
столові ложки оливкової олії, склянку води, сухарики і спеції — сіль, перець, мускатний горіх за смаком,
вважайте, що свято вдалося. І починайте готувати!
Насамперед цибулю нарізати півкільцями, часник — пластинками.
Обсмажити їх в оливковій олії до золотистого кольору. Гриби нарізати великими шматками, додати до обсмаженої цибулі, всипати всі спеції і перемішати. Влити вино. Як закипить, долити воду і варити 10-15. Потiм влити
в суп молоко і вершки, довести до кипіння і вимкнути вогонь. Приправити
подрібненим кропом. Подавати з грінками чи сухариками.
Такий смак, аромат і настрій від
цього не забуваються! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 24 ЖОВТНЯ 2018
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«Перемога над Квітовою — відповідь моїм критикам».
Еліна Світоліна
українська тенісистка

■ ТЕНІС

Григорій ХАТА
На підсумковий турнір року
до Сінгапуру прима вітчизняного тенісу Еліна Світоліна прибула з великим бажанням покращити невдалу статистику останніх своїх виступів.
Упродовж року перша ракетка України не раз говорила, що
Підсумковий турнір року буде
для неї головним стартом сезону, впродовж якого Еліна знову не змогла досягти серйозних
результатів на «великих шоломах». Рік тому, коли Світоліна вперше в кар’єрі пробилася
до кращої підсумкової вісімки,
вона вельми посередньо зіграла в Сінгапурі, вигравши лише
один iз трьох поєдинків у своєму квартеті.
Та перемога, здобута на прощання зі змаганнями над першою ракеткою планети Сімоною Халеп, дещо підсолодила гіркоту невдачі української прими на «Підсумках 2017
року». Маючи тоді високий
четвертий номер посіву, Світоліна не змогла пробитися до
півфінальної стадії, залишивши турнір після його групової
стадії.
Цьогорічну Чемпіонську
гонку, за підсумками котрої щороку формується склад учасників Підсумкового турніру WTA,
Еліна завершила з сьомим результатом, утім через відмову
лідера світового жіночого тенісу Халеп грати в Сінгапурі (причина — травма спини), в стартовому рейтинг-листі змагань
українка піднялася на одну позицію вгору. Щоправда, особливих дивідендів від подібної
перестановки Світоліна не отримала, адже, згідно з жеребкуванням, і шостий, і сьомий
рейтинговi номери опинилися в «білій» групі, хоча, завдяГригорій ХАТА
Вихід
вітчизняних
спортивних клубів на
міжнародну арену — довгоочікуваний подарунок
для їхніх шанувальників
і водночас серйозне випробування для ігрового
колективу, котрому після появи додаткових спарингів доводиться змагатися з подвійним навантаженням.
Баскетбольні «Дніпро» та «Черкаські мавпи» активно попрацювали на старті свого першого єврокубкового сезону й
синхронно пробилися до
групового раунду Кубка
Європи. Щоправда, після
продуктивної діяльності
на міжнародному рівні в
результатах золотого та
срібного призерів попереднього ЧУ на внутрішній арені почав прослідковуватися спад.
Приміром, «дніпряни», з урахуванням поразки в першому матчі групового етапу Єврокубка, не виграють уже в
трьох матчах поспіль. Останніх двох невдач підопічні Дениса Журавльова зазнали в Запоріжжі
та Маріуполі, втративши
таким чином статус лідера суперліги.
Водночас чинні чемпіони країни з Черкас після напруженого осіннього

Повернення боргів
Перегравши дворазову тріумфаторку Уїмблдону на підсумковому турнірі року,
Еліна Світоліна гідно відповіла своїм критикам
■ ТАБЛО
Підсумковий турнір WTA (призовий фонд — 7 млн. доларів). Груповий етап. 1-й тур. «Біла» група. Возняцьки (Данія, 2) — Плішкова
(Чехія, 7) — 2:6, 4:6. Квітова (Чехія,
4) — Світоліна (Україна, 6) — 3:6,
3:6.
«Червона» група. Кербер (Німеччина, 1) — Бертенс (Голландія, 8) —
6:1, 3:6, 4:6. Осака (Японія, 3) — Стівенс (США, 5) — 5:7, 6:4, 1:6.

❙ Еліна Світоліна (праворуч) розпочала свої виступи на Підсумковому турнірі WTA з перемоги над іменитою
❙ чешкою Петрою Квітовою.
❙ Фото з сайта www.wtatennis.com.
ки Халеп, Елiна й змогла розпочати турнір матчем з відносно «скромнішим» суперником.
Якщо сьому сіяну — чешку Кароліна Плішкову — екзаменувала друга ракетка Чемпіонської гонки-2018 й водночас її минулорічна тріумфаторка — Каролін Возняцьки, то Світоліній
випало відкривати Сінгапур2018 поєдинком проти четвер-

того номеру посіву — Петри
Квітової з Чехії.
Статистика минулих протистоянь прими вітчизняного
тенісу з титулованою чешкою
свідчила не на користь нашої
співвітчизниці. У восьми попередніх зустрічах українська
тенісистка тріумфувала лише
одного разу, та й то в далекому
2014 році. При цьому в остан-

ніх п’яти програних Квітовій
поєдинках Світоліна не виграла жодного сету. Інша справа — їхнє нинішнє побачення в
Сінгапурі. Свій стартовий поєдинок на Підсумковому турнірі-2018 Еліна виграла з «сухим» рахунком, не віддавши
Петрі жодної партії — 6:3, 6:3.
«Ця перемога — відповідь моїм
критикам, котрі казали, що я

не заслуговую на участь у цьому турнірі», — відзначила Світоліна.
Перервавши в багаторічних протистояннях з Квітовою
серію з семи поспіль поразок,
перша ракетка України отримала хороший заряд позитиву
на свій наступний матч у «білому» квартеті проти ще однієї
чешки, сьомої ракетки турніру
Кароліни Плішкової.
Як і українська тенісистка,
вона також iз перемоги розпочала свої виступи на заключному турнірі року, сенсаційно
перегравши рейтинг-фаворита
«пульки», минулорічну тріумфаторку цих змагань — данку
Каролін Возняцьки — 6:2, 6:4.
Світоліна пообіцяла, що добре підготується до побачення
з Плішковою й продемонструє
хорошу гру. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Єврокубкова втома
Скориставшись осічками «Дніпра»,
в лідери баскетбольного чемпіонату
України несподівано вийшов
запорізький колектив
євромарафону опинилися на останньому місці в
турнірній таблиці поточного ЧУ. Одна перемога та
дві поразки за малої, загалом, кількості проведених поєдинків зробили з
кращої команди минулого сезону проміжного аутсайдера поточної суперліги, хоча вочевидь на цьому місці вже найближчим
часом опиниться харківський «Політехнік», який
взагалі не знає в чемпіонаті смаку перемог. «Нам
би зараз тиждень тренувань», — у напруженому
ігровому графіку наставник черкащан Максим
Міхельсон хотів би мати
«вікно для перезавантаження» колективу.
В умовах, коли фаворити чемпіонату перебувають у подвійному навантаженні, в лідери суперліги несподівано

вийшов колектив із Запоріжжя. Після того, як
у місті після реконструкції з’явився сучасний Палац спорту, видозмінилася й гра «Запоріжжя».
Завдяки продуктивним діям двох американських легіонерів —
Маліка Трента та Майкла
Холтона — підопічні наставника Валерія Плеханова в нинішньому сезоні
демонструють потужний
баскетбол, наразі здобувши в п’яти зіграних матчах чотири перемоги. При
цьому їхнього захисника Трента втретє поспіль
визнали кращим гравцем
ігрового тижня. Так, у попередніх двох матчах —
проти «Дніпра» та «Політехніка» — темношкірий
американець набрав 45
очок. Варто відзначити,
що до символічної збірної
минулого туру потрапив

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. «Миколаїв» — «Дніпро» — 78:72,
«Запоріжжя» — «Політехнік»
— 104:77, «Одеса» — «КиївБаскет» — 89:79. «Хімік» —
«Черкаські мавпи» — 93:76,
«Запоріжжя» — «Дніпро» —
89:79, «Миколаїв» — «Політехнік» — 72:65, «Хімік» —
«Київ-Баскет» — 89:75.
Турнірне становище:
«Запоріжжя» — 4 перемоги/1
поразка, «Дніпро», «Хімік» —
3/2, «Одеса» — 3/1, «КиївБаскет» — 2/3, «Миколаїв» —
2/2, «Політехнік» — 0/5, «Черкаські мавпи» — 1/2.
також і центровий «Запоріжжя» Кіндалл Хілл.
Як видно, в нинішньому
сезоні в Запоріжжі зібрався потужний колектив. І
якщо в минулому розіграші суперліги команда Валерія Плеханова, в якій,
до слова, не було жодного
легіонера, зупинилася на
стадії чвертьфіналу, то з
новими виконавцями, без
сумніву, «Запоріжжя»
здатне замахнутися на

❙ На новий сезон суперліги у Запоріжжі зібралася потужна команда.
❙ Фото з сайта БК «Запоріжжя».
значно вищий результат.
Із серйозними амбіціями на старт ЧУ-2018/2019
вийшов і дебютант суперліги — «Київ-Баскет», од-

нак після двох виїзних поразок на Одещині стало
зрозумілим, що в команди Євгена Мурзіна непочатий край роботи. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Леся Пронь: Мамині колискові — це магічний код
Письменниця розповідає про рідне Покуття, слова-бажання й молитви, які не проходять безслідно

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 24 ЖОВТНЯ 2018

■ КАЗКОФОБІЯ

А голлівудські
зірки — проти
Крістен Белл і Кіра Найтлі забороняють
своїм донечкам казочки
Коли у ХVIII столітті славнозвісні брати Грімм писали свої казки, в тому числі
й «Білосніжку та сімох гномів», то й гадки не мали, які громи та блискавки впадуть на їхні голови. Виявляється, з погляду феміністок і «боротьбісток» із будьяким харасментом, зовсім неприпустимо,
щоб дівчинку міг без дозволу поцілувати
хлопчик, навіть якщо він принц і навіть з
метою її «оживлення».
Про щось подібне нещодавно повідала
«місту і світу» 38-річна американська актриса Крістен Белл. Вона вважає, що казки Грімм прищеплюють її донечкам неправильний погляд на життя. Після прочитання
«Білосніжки» своїм дівчаткам їй ще довго
довелося пояснювати їм, що вони за будьяких обставин не повинні брати приклад із
казкових героїв. Скажімо, чому Білосніжка, перш ніж узяти у старої відьми яблуко, навіть не спитала, звідки та взяла його і
чому вона повинна його з’їсти? Чи, до слова, принц цілує сплячу красуню, щоб збудити її від злих чарів, але ж вона не давала
йому дозволу на це! Актриса запитує у своїх
маленьких «принцес»: «Адже ви не можете
цілувати кого-небудь, поки той спить, бо він
Варка ВОНСОВИЧ
Як заохотити учнів до письмових робіт,
як не мучитися над переглядом домашніх завдань своїх підопічних, коли бачиш суцільну
безграмотність і лінькуватість? Ця проблема
виникає перед усіма вчителями в будь-якій
частині світу. Саме перевірка контрольних
робіт старшокласників дуже засмутила вчительку однієї зі шкіл Чикаго Айне Фатіму.
Щоб учні побачили її страждання при виконанні цієї марудної справи, педагог роздрукувала на самоклеючому папері меми, смішні і не дуже, і стала прикріплювати стікери до
робіт. Це «ноу-хау» так припало до душі учням, що вони навіть засмучуються, коли не
знаходять наліпки у своїх зошитах.
«Коли я роздала роботи учням, вони дов-

не може в цей час дати вам
на це дозвіл? Правильно! Так само ви
не можете брати їжу
у незнайомців».
Ще далі у подібному вихованні пішла англійська актриса Кіра Найтлі,
заборонивши
своїй маленькій донечці
дивитися
диснеївські
«Попелюшку» і «Русалоньку»
через те, що
сюжети цих казок не відповідають сучасним цінностям фемінізму.
Якщо так піде й надалі,
дітям актрис доведеться замість
казкових мультиків дивитися фільми за участі мам. А чи все там відповідатиме феміністичним принципам? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №115

❙ Крістен Белл.
■ ЛІКНЕП

Меми — у педагогіку
Багатьом учням і педагогам сподобалось
«ной-хау» з наклейками
го сміялися, — розповіла виданню BuzzFeed
News Айне. — Мені довго не вдавалося їх заспокоїти. Але, окрім стікерів із мемами, вони
отримали і справжні оцінки». Також Фатіма
опублікувала у своєму Twitter ролик, який став
вірусним. У твіті вона уточнює, що не стала
би щось подібне робити в зошитах учнів мо-

лодших класів, але зі старшокласниками вони
створили свою «культуру», і їм це подобається. А ще, говорить учителька, якій всього 27
років, її учні набагато доросліші, ніж вона під
час навчання у старшій школі. До того ж багато хто з них працює по кілька годин після занять у школі, щоб допомогти своїм сім’ям. ■

■ ПОГОДА
25 жовтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер захiдний,
7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +5...+7.
Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг.
Славське: вночi +1...+3, удень +3...+5.
Яремче: 0...+2, удень +6...+8.
Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +5...+7.
Рахiв: уночi вночi +1...+3, удень +4...+6.

мінлива
хмарність

Захід

0…+5
+3…+8

0…+5
+4…+9
Схід

хмарно

Центр

0…+5
+5…+10

+1…+6
+5…+10

дощ
сніг

Південь +2…+7
+7…+12
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. Транспортний засіб, на який
перетворила добра фея гарбуз для
Попелюшки. 4. Давньоєгипетський
бог, провідник у царство мертвих. 8.
Залізний друг Еллі з казки Лімана
Френка Баума «Чарівник країни Оз».
9. Слово, що означає одну мільйонну. 11. Ім’я головного героя сатиричної п’єси Миколи Куліша. 12. Батьківщина письменника Паоло Коельо.
14. Столиця Нідерландів. 18. Порода собаки. 20. Річка на Поліссі. 22.
Обласний центр України. 23. Поетична стилістична фігура, яка полягає в
повторенні одного й того ж слова чи
подібних звуків на початку кожного рядка чи катрена. 24. Сіль азотної
кислоти. 25. Давня назва Греції.
По вертикалі:
1. Розмовна назва регіону на Далекому Сході Росії, де в роки масових
репресій розташовувались виправнотрудові табори з особливо важкими
умовами життя та праці. 2. Прізвисько Анна Ярославівни, королеви Франції. 3. Паливний матеріал із залишків
рослинного походження. 5. Давньогрецька крилата богиня помсти. 6. Келих для вина, коктейлів, шампансько-

го чи коньяка. 7. Майстер роботи з деревом. 9. Столиця Каталонії. 13. Змагання, у яких кілька учасників по черзі
виконують завдання. 15. Дружина воєводи Мирослава, яка у 1036 році помилково вбила свого чоловіка і на покуту заснувала в Холодному яру жіночий монастир. 16. Давня італійська
золота монета. 17. Відомий латвійський курортний та фестивальний центр.
19. Спеціальна споруда над свердловиною з джерелом мінеральної води.
20. Біблійний герой, який після навернення у християнство пішов проповідувати під іменем апостола Павла. ■
Кросворд №114
від 23 жовтня

■ ПРИКОЛИ
Юнак — дівчині:
— Вiдтодi, як я познайомився з тобою, я перестав їсти і курити.
— Ти так сильно мене кохаєш?
— Ні, просто на їжу і сигарети в
мене грошей не залишається.
***
Сидить Петька i щось пише. Чапаєв підходить:
— Що ти пишеш?
— Оперу пишу.
— А я й не знав, що ти вмієш. А
про кого?
— Про Анку.
— А про мене можеш?
— І про вас, і про Фурманова.
Опер сказав, щоб я про всіх написав.
***
Даішник приходить додому
злий, усі водії і машини сьогодні були
на «5», калиму немає. Сів у крісло і
каже синові:
— Неси щоденник.

А той двійку отримав, 100 гривень у щоденник поклав і дав батьку.
Батько відкриває щоденник і каже:
— Хоч удома все в порядку.
***
— Сьогодні я поставив ультиматум своєму начальникові: або він підвищує мені зарплату, або я йду з роботи.
— І до чого ви дiйшли?
— До компромісу — він не
підвищив мені зарплату, а я, у свою
чергу, не пішов iз роботи.
***
— У мене вдома iнтернет не те
що безлімітний, а ще й халявний.
— Це як?
— Коли iнтернет підключали,
батько з сусідами домовився, що підключать разом, а платитимуть так: сусусiди зверху — по парних місяцях, а
ми по непарних. А сусiди знизу платитимуть по непарних мiсяцях, а ми —
по парних.
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