Чергове американське попередження

Честь не йде у відставку

Завжди готові?

США обіцяють заблокувати спорудження
«Північного потоку-2», який може
«підсадити» Європу на російську газову
голку — і пропонують власні варіанти
розв’язання енергетичної проблеми

Полковник Микола Селюк за роки
боротьби з військовою бюрократичною
машиною став досвідченим
правозахисником і тепер допомагає
іншим захищати свої права

У Міністерстві
освіти розповіли про
нововведення
у зовнішньому
незалежному
оцінюванні
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,903 грн
1 € = 31,433 грн
1 рос. руб. = 0,413 грн

«Над сутичкою»
у війні

За який мир бореться опозиція
» стор.

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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ІнФорУМ

«Чотиримісячна розробка поліцейських — від отримання першої
інформації до роботи під прикриттям — успішно реалізована».

Сергій Князєв
голова Нацполіції України

■ НАШІ

■ НА ФРОНТІ

Зброярі
працюють

Донбас під дулами
автоматів

Випробування дрона-камікадзе
і меморандум про співпрацю
з індонезійськими колегами

Євросоюз закликав РФ припинити
підживлювати збройний конфлікт
на сході України

Тарас ЗДОРОВИЛО

Тарас ЗДОРОВИЛО

Українські зброярі не пасуть задніх і своїм
доробком укотре доводять: у нас є чим відповісти окупанту й є що запропонувати друзям-партнерам.
Зокрема, в цьому переконали успішні випробування дрона-камікадзе, нещодавно проведені в Україні: вітчизняне ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», продемонструвало відеоролик iз польотом та роботою
нового українського ударного безпілотного
літального апарата.
Цей ударний дрон був розроблений «Компанією оборонних і радіоелектронних технологій» (ТОВ «КОРТ»). Він здатний нести бойову частину вагою до трьох кілограмів і може знищувати задані цілі на полі
бою. Система БПЛА використовує передові
комп’ютерно-навігаційні технології для відстеження цілі на основі візуального каналу
з інтегрованої камери EO. Переваги вітчизняної розробки не лише в ефективності, а й
у дешевизні в порівнянні з зарубіжними аналогами.
Максимальна злітна вага дрона становить
8 кг, його довжина — 1,78 м, а розмах крил
— 2,3 м. БПЛА важко помітити завдяки використанню електродвигуна, який дозволяє апарату залишатися в повітрі до 40 хвилин при крейсерській швидкості 70 км/год.,
хоча його «стелею» може бути й 150 км/год.
Розробники запевняють, що ця система здатна знищувати цілі на відстані до 30 кілометрів із похибкою не більше двох метрів.
Додамо, що розробкою, освоєнням та промисловим серійним виробництвом безпілотників різного спрямування успішно займаються й у столичному науково-виробничому
центрі безпілотної авіації «Віраж», що розташований на території Національного авіаційного університету.
Не менших успіхів досягли вітчизняні
зброярі й у інших царинах: виготовленні
бронетранспортерів, РЛС і штурмових гвинтівок. Саме цією продукцією зацікавилися
в Міноборони Індонезії й розглянули перспективи її постачання до себе. Наслідком попередніх переговорів стало підписання 12
листопада «Держкомпанією «Укрспецекспорт» (яка входить до складу ДК «Укроборонпром») з однією із провідних індонезійських
компаній меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці з просування у ПівденноАзійському регіоні бронетранспортерів.
Більше того, представники «Укрінмаш»
(підприємства-учасника концерну) зустрілись із командуванням оборонних відомств
Індонезії — індонезійська сторона повідомила про плани закупити партію українських
штурмових гвинтівок, а також висловила
зацікавленність вітчизняними РЛС, зокрема контрбатарейними, БПЛА та авіаційними засобами радіоелектронної боротьби.
Ще були зустрічі української сторони з
командувачем Академії збройних сил Індонезії, на яких адмірал Сіві Сукма Аджою
висловив сподівання щодо перспектив локалізації виробництва бронетехніки та протитанкових ракетних комплексів на території своєї держави.
Також українським концерном і представниками командування Військово-повітряних сил Індонезії було розглянуто перспективи співпраці в галузі авіації. Зокрема, мова
йшла про ремонт авіадвигунів, поставок авіаційного озброєння та військово-транспортних літаків виробництва ДП «Антонов». Висловили індонезійці свою зацікавленість й у
продовженні співпраці з технічного обслуговування літаків типу Су-27/30. ■

Упродовж 12 листопада російські окупанти
дев’ять разів відкривали
вогонь по позиціях наших
військ, причому двічі — із
застосуванням озброєння,
забороненого Мінськими
угодами. Супротивник вів
прицільний вогонь із гранатометів різних систем,
великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та
мінометів. Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил
у районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке,
Красногорівка, Степне, Березове
Ірина КИРПА
Офіцери оперативного
підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби отримали
сигнал про те, що в
Овідіопольському
районі Одеської області кілька сучасних рабовласників
проти волі утримують людей. Цілий
комплекс проведених оперативно-слідчих робіт дозволив
поліціянтам підрозділу «Крим» ДПС
України затримати бандитів та звільнити підневільних.
Серед затриманих
була й молода вагітна жінка у передпологовому стані, якій
не надавали медичної допомоги, народити немовля вона
була б змушена самотужки в антисанітарних умовах.
Як розповів глава Нацполіції Сергій Князєв, ватажками злочинного угруповання стала сімейна пара: 38-річний
громадянин Грузії
та його дружина,
що має українське
громадянство. Вони
згуртували навколо себе банду з тринадцяти
чоловік,
які працювали вербувальниками та наглядачами «рабів».
Людей заманювали в неволю обманом,
обіцяючи стабільну
щоденну зарплату по
400-500 гривень. Велися на таку брехню
в основному соціально незахищені люди,
без певного місця
проживання.

та Водяне. Окупанти стрiляли iз 82-мм мінометів по
опорних пунктах наших
військ поблизу Троїцького
та хутора Вільний, що на
Попаснянському напрямку. У ході бойових дій
один військовослужбовець
зі складу Об’єднаних сил
отримав легке поранення. За даними нашої розвідки, одного з окупантів
було знищено, а ще двох
— поранено. Станом на 7му годину ранку 13 листопада ворог вогневої активності не проявляв.
Тим часом у Євросоюзі
не вщухають пристрасті
через «вибори», які щойно
пройшли у псевдореспублі-

ках на території ОРДЛО. В
ЄС наголосили, що це «волевиявлення» на Донбасі
під дулами автоматів «є ще
одним кричущим порушенням міжнародного права та
українського законодавства», i що ці «вибори»не
мають жодної юридичної
сили.
Також Євросоюз глибоко занепокоєний присутністю російського військового обладнання та особового складу в районах,
які контролюють підтримувані Росією бойовики на
Донбасі. «Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлювання
конфлікту шляхом надання фінансової та військової
допомоги збройним формуванням, і ми глибоко занепокоєні інформацією про
присутність російського
військового обладнання та
особового складу в районах, які контролюють підтримувані Росією збройні
формування», — йдеться
у заяві, виголошеній делегацією ЄС під час спеціального засідання Постійної
ради ОБСЄ у Відні 12 листопада.
Делегація ЄС нагадала,

що Мінськими домовленостями передбачено проведення місцевих виборів в
окремих районах Донецької та Луганської областей
у рамках українського законодавства та після встановлення належних безпекових умов, у відповідності
до стандартів ОБСЄ.
Додамо, що під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні
40 країн виступили із засудженням фейкових «виборів» на окупованій частині Донбасу. Під час цього засідання делегатам РФ
не дозволили включити в
режимі відеоконференції
представників терористичних «ЛНР» та «ДНР».
Не залишилась осторонь й ООН — там теж назвали «вибори» на Донбасі порушенням Конституції України та Мінських
угод.
У СБУ підрахували, що
якби наведені окупантамиукраїнських територій
на сході країни дані щодо
«виборів» були правдивими, то кожний учасник
«волевиявлення» мав би
на голосування лише... 18
секунд. ■

■ КРИМІНАЛ

Нетрі «феодалізму»
На Одещині правоохоронці визволили близько
ста підневільних людей

❙ 94 соцiально незахищенi людини були невiльниками на Одещинi.
❙ Фото Нацполiцiї України.
Викинутих
на
узбіччя життя бідолах
вербувальники легко знаходили на околицях
місцевого залізничного
вокзалу. Як
тільки люди перетинали межу створено-

го бандитами «концтабору» на території
одного з покинутих
консервних заводів
на Одещині, новим
«рабам»
пояснювали, що відтепер
вони будуть працювати по 13 годин на

добу, а за найменший непослух їх будуть бити та садити
на ланцюг.
Вербувальники
забирали у «рабів»
документи і телефони та блокували можливість хоч якось

зв’язатися із зовнішнім світом. Змусити безкоштовно працювати, виконуючи
важкі сільськогосподарські роботи на полях просто неба, злочинцям було досить
легко. Адже бродягам та жебракам
просто нікуди було
йти.
Жили підневільні люди у саморобних наметах i нетрях, що заросли
цвіллю, без питної
води та елементарних зручностей. Їжу
готували на газових
плитках, що становило потенційну небезпеку для їхнього
життя та здоров’я.
«Сучасні феодали роз’їжджали на
автомобілях
марки Mercedes i BMW,
при собі мали вогнепальну зброю й понад мільйон гривень
готівкою, — повідомив глава Нацполіції
Сергій
Князєв. —
При цьому раби їли
харчові відходи, які
не годилися на продаж, та спали на гнилих матрацах, що
кишіли хвороботворними бактеріями».
Нині всі оперативні дії проводяться представниками
Держприкордонслужби, Національної
поліції АР Крим, СБУ
під процесуальним
керівництвом прокуратури Автономної
Республіки Крим.
Показання проти злочинців дають звільнені правоохоронцями люди, серед яких
є громадяни України з різних регіонів,
зокрема й мешканці
Криму. ■
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■ ПРОТЕСТ

Зачинені школи і садки
На Черкащині замерзає місто Сміла
Людмила НІКІТЕНКО
Жителі черкаського міста Сміла у вівторок, 13 листопада, зранку вийшли до
міської ради з протестом, вимагаючи подати в їхні домівки тепло. Потім вони на знак
протесту перекрили в районному центрі загальнодержавну трасу, яка проходить через
місто, у трьох місцях — неподалік школи №6, біля районної лікарні та біля кафе «Затишок».
На вулицю людей 80-тисячного міста вивело те, що
вже майже місяць минув від
початку опалювального сезнону, а в Смілі й досі немає
тепла у квартирах, лікарнях,
школах та дитсадках.
«Перекриття дороги —
це попереджувальна акція.
Поки ми перекривали рух автотранспорту всього на годину. Якщо наші вимоги не будуть виконані, вдамося до радикальніших дій», — розповідає «Україні молодій» Ольга
Собченко, жителька Сміли.
Жінка каже, в місті з понеділка зачинені всі школи
та дитячі садки. Школярів i
дошкільнят, у кого є змога,
люди везуть до батьків у села,
а от її 10-річний син сидить у
квартирі, де тільки 8 градусів
тепла.
Така ситуація, наголошує
пані Ольга, була в місті й минулої зими. І все через борги
постачальника тепла — ТОВ
«Сміла Енергоінвест», яке

❙ Мешканці Сміли перекрили трасу.
заборгувало «Нафтогазу України» за взятий газ до 100
мільйонів гривень. При цьому
самі сміляни за подачу тепла
справно заплатили, але, каже
жінка, ці борги хочуть повісити на плечі містян. Якщо місто заплатить ці гроші, то тепло
буде.
«Нахабні, цинічні брехуни. Самі 7 років поспіль дозволяли ТОВ «Сміла Енергоінвест» красти газ, а як ще можна назвати надання лімітів
підприємству, яке рік у рік
не сплачувало за спожитий
газ, а тепер цей борг хочуть
повісити на смілян, які вчасно розрахувались за спожите
тепло», — обурюється діям
влади голова смілянської громадської організації «Територія гідності» Анатолій Терещенко.
Він каже, що на директо-

ра ТОВ «Сміла Енергоінвест»
відкрили кримінальну справу, але всі роблять вигляд, що
це проблема винятково смілян. І закликає жителів міста не вестися на шантаж. Мовляв, «ми вже все сплатили
і будемо лохами, якщо вони
змусять виконавчу владу
Сміли взяти на себе борг ТОВ
«Сміла Енергоінвест», або купити газ у приватного трейде-

ра. Гуртуймося. Не дамо себе
ошукати вдруге».
У НАК «Нафтогаз України» причиною відсутності
опалення у Смілі називають
бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачання. «У минулому
опалювальному сезоні у Смілі
були ті самi проблеми. За рік
нічого не змінилося. Через
цю бездіяльність страждають
жителі міста. Це неприпустимо. Ситуація повинна бути
вирішена, але, на жаль, зусиль тільки «Нафтогазу» недостатньо. Тепловик повинен
виконати умови чинного законодавства, щоб у «Нафтогазу» з’явилася законна можливість надати номінації», —
йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
За фактом неподання тепла
в місті Сміла поліція відкрила кримінальне провадження
за статтею 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. «Унаслідок
зриву початку опалювального сезону в місті Сміла зачинено навчальні заклади. Дії
службових осіб, з вини яких
відбувся збій опалювального сезону в Смілі, будуть вивчатися в рамках відкритого
кримінального провадження», — зазначають у черкаській поліції. ■

■ ДО РЕЧІ
Схожа зi смілянською проблема з постачанням тепла і в Кривому
Розі, жителі якого в понеділок вдалися до радикальніших дій. Вони принесли до управління «Криворіжгазу» шини і підпалили їх, вимагаючи
включити опалення. Оскільки у Кривому Розі без тепла залишаються 78
шкіл, 75 дитсадків, 22 лікувальні установи та понад 2 тисячі будинків, які
опалюються від підприємства «Криворізька теплоцентраль».
Як пояснюють у НАК «Нафтогаз України», місто залишилося без газу
через заборгованість теплопостачальних підприємств у понад мільярд
гривень.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Очікуємо сніг
У середу в центральній Україні випаде до 6 сантиметрів снігу, на дорогах прогнозують ожеледицю,
про це 13 листопада написала у Facebook синоптик
Наталка Діденко. «У Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині
Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями
налипання мокрого снігу», — зазначила вона.
За прогнозами синоптика, на заході України очікується переважно дощ, а на решті території — без
істотних опадів. Можливі тумани, мряка. Уже 13 листопада можливий мокрий сніг у Приазов’ї.

■ ІНФРАСТРУКТУРА

Ех, траси покриття
Харківщина стала одним із лідерів
iз ремонту доріг державного
та місцевого значення
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Ще зовсім недавно дорога
від Харкова до Сум із колоритно-загадковою назвою Р-46 нагадувала зону суцільного лиха.
Аби здолати численні вибоїни,
водії змушені були регулярно
збавляти швидкість. На щастя, цього року «асфальтівка»
між двома сусідніми обласними центрами потрапила до числа першочергових об’єктів харківських шляховиків, тому там
увесь сезон цілодобово працювало 70 одиниць техніки і більше сотні робітників. І хоча робота займе тут ще деякий час,

водії вже встигли відчути переваги нового покриття.
Загалом 2018 рік для області, що має одну з найбільших
регіональних шляхових мереж в Україні, став рекордним
за обсягом проведеного ремонту. Йдеться про 15 державних
і 80 місцевих доріг загальною
довжиною 202 кілометра. На
кількох трасах робота ще триває, тому до зими — озвучують
чиновники — число зросте до
300 кілометрів. У цьому списку є вщент розбиті траси на Донецьку та Луганську області, а
також дороги меншою протяжністю — Чугуїв — Мелове, Ме-

рефа — Лозова — Павлоград,
Чугіїв — Печеніги — Великий
Бурлук.
Масштаб ремонту повністю
залежить від виділених коштів. «Для прикладу, у 2014
році на дороги Харківщини
було виділено 134,2 мільйона
гривень, а цього — 2,5 мільярда, — каже заступник голови
облдержадміністрації Вадим
Данієлян. — Якщо динаміка
зберігатиметься й надалі, то за
кілька років область буде з відмінними дорогами».
Матеріали, які використовуються сьогодні, досить високої якості. «Ми повністю
відновлюємо основу методом
холодного ресайклінгу з додаванням нових сумішей, —
повідомив директор фірмипідрядника Сергій Пастух. —
Це щебене-мастичний асфальтобетон. В Україні з’явився
він недавно. Використовувати
його почали на дорогах районного, державного та місцевого значення. Він добре витримує різкий перепад температури і має унікальну функцію

«самолікування». Покриття
лежатиме щонайменше 10
років».
Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, Харківщина разом iз
Хмельницькою, Вінницькою,
Львівською, Чернігівською та
Запорізькою областями майже
повністю освоїла кошти, виділені на капітальний ремонт
доріг. Відповідно, найгірші
результати у шляхових служб
Луганської, Миколаївської,
Тернопільської, Закарпатської та Одеської областей.
Наступного року на Харківщині відремонтують дві траси
державного значення — Київ —
Харків — Довжанський i Харків — Лозова. Фінансування
цих проектів теж зросте. «Цього року на місцевий рівень було
виділено 11 мільярдів гривень,
у наступному плануємо 17, —
повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Нам потрібен жорсткий контроль за
якістю виконання робіт та використанням бюджетних коштів». ■
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■ ПОБОРИ

Прозорі
внески
Поза законом оголосили
збір благодійної готівки
для школи
Ірина КИРПА
Дніпропетровська область
Гучний скандал, що сколихнув
місто Кам’янське, змусив депутатів
заборонити добровільно-примусові
побори готівкою у школах їхнього
регіону. Причина проста: не можливо простежити, куди та на які цілі йде
готівка батьків. За виведення грошей iз
тіні батьки-активісти боролися багато
років, і нарешті на сесії Кам’янського
міськради депутати стали на їхній бік.
Рішення приймали з гучними криками та лайкою. Але батьки дітей не здались і відстояли своє право отримувати точну звітність про те, на що адміністрація школи витрачає немалі
добровільно-примусові гроші, взяті з
їхньої кишені.
— Я підрахувала, що у рік на трьох
дітей плачу близько 3 тисяч гривень,
— пояснює одна з активісток руху
опору, багатодітна мати Олена Славіна. — Така сума виходить без урахування витрат на харчування та подарунки для вчителів. Гроші з батьків
збирають, а куди вони йдуть — ніхто не знає, тим більше, що частину
потреб, на які збирають благодійні
внески, повинна фінансувати міська
влада. Йдеться про оплату iнтернету
та питної води для учнів.
За словами обурених батьків, адміністрація школи, дізнавшись, що
більше готівки від них не отримає,
зірвала режим подачі води у школі,
фактично шантажуючи дорослих, а
заручниками цього скандалу стали
діти.
Ще один активіст iз міста
Кам’янське, що на Дніпропетровщині, Дмитро Калінін спробував простежити, куди конкретно було витрачено благодійні внески, але знайшов
лише грубо сфабриковані документи
липової звітності.
— За рік у невідомому напрямку
«пішло» понад 32 тисячi гривень iз
тих грошей, які як благодійнi внески
здерли з батьків учнів. Простежити, куди витрачаються гроші, досі
було неможливо, — стверджує Дмитро Калінін. — У звіті школи — лише
загальний перелік робіт i підсумкова
сума. А скільки коштували товари,
як і де їх вибирали та як узгоджували
суми оплати праці з виконавцем робіт
— невідомо.
Після того як батьки з великими
труднощами відвоювали своє право
на заборону готівкових розрахунків
їхніми грошима, адміністрація школи почала спроби домовитися з більш
лояльно налаштованими батьками.
Керівники шкіл коментувати рішення міськради відмовляються, а
своє небажання працювати без готівки мотивують необхідністю проводити тендери на закупівлю товарів та замовлення послуг для школи, а це нібито набагато складніше. Тож не виключено, що резонансний скандал, який
сколихнув поки що одну зі шкіл міста
Кам’янське у Дніпропетровській області, ще тривалий час буде тримати
у напрузі не лише цей регіон. ■

■ ДО РЕЧІ
Найбільше грошей від батьків збирають у великих містах. У Києві цифра «добровільних» внесків
в окремих державних школах сягає за навчальний
рік 5 тис. гривень і більше. І практично щомісяця до
них додаються ще додаткові збори: на книжки чи екскурсії або класний ремонт.
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■ СЕКТОР ГАЗУ

Чергове американське
попередження
США обіцяють заблокувати спорудження «Північного
потоку-2», який може «підсадити» Європу на
російську газову голку — і пропонують власні варіанти
розв’язання енергетичної проблеми
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Інтрига зi спорудженням обхідного
газогону в обхід України — «Північного
потоку-2», який би мав «осушити» вітчизняну ГТС, — наближається до кульмінації. Росія йде ва-банк, продовжуючи будувати свій «потік» попри численні застереження з боку Сполучених
Штатів. Утiм останні пояснили, що цілком можуть зірвати російські плани домінувати на європейському ринку, поєднуючи енергетику з політикою.
Держкомпанія «Газпром» має намір побудувати газопровід «Північний
потік-2», не зважаючи ні на що. З такою
заявою виступив голова ради директорів
держмонополії Віктор Зубков, коментуючи заборону дочірнім підрозділам компанії в Європі перераховувати будь-які
виплати «Газпрому».
Минулими вихідними стало відомо, що швейцарський суд заборонив
пов’язаним iз «Газпромом» компаніям
Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG перераховувати будь-які гроші російській
компанії. Заборона введена в рамках забезпечувальних заходів за позовом української компанії «Нафтогаз», яка почала судитися з російською компанією
в багатьох європейських юрисдикціях.
Росіян необхідність платити гроші Ук-

раїні напрочуд засмутила. «Неприємно
читати, чути. Є ж апеляція, будемо боротися, будемо працювати. Будемо будувати «Північний потік-2» і забезпечувати надійне постачання Європи газом, не
зважаючи ні на що», — сказав Зубков.
І таки будують. Щоправда, не надто
швидко. Станом на сьогоднішній день
дном Балтійського моря прокладено
близько 200 кілометрів газогону. «Над
проектом працює близько 20 суден», —
заявили у «Газпромі».
Утiм у клієнтів російського «Газпрому» фраза про надійне забезпечення Європи газом викликає іронічну посмішку. Такої ж думки і міністр енергетики
США Рік Перрі, який заявив: «Незначна кількість держав ЄС, які прагнуть реалізації російського проекту «Північний
потік-2», мають розуміти комерційну нежиттєздатність цього проекту». «Ми вважаємо дуже важливим, щоб країни-члени Європейського союзу розуміли те, що
РФ має історію відключення постачань
газу, і те, що альтернативні джерела постачання є важливими для майбутнього
розвитку Європи, — сказав Перрі. — Звичайно, це розуміє і Україна, і будь хто».
Під формулюванням про «незначну кількість держав ЄС» криється насамперед Німеччина, федеральний канцлер якої Ангела Меркель нині є чи не

❙ Якщо Вашингтон дотримається слова, то вже збудовані 200 кілометрів «Північого потоку-2»
❙ виявляться нікому не потрібними.
❙ Фото з сайта kor.ill.in.ua.
найактивнішим лобістом російського
«потоку» до Європи. Але Перрі пропонує
фрау Меркель інші варіанти розв’язання
енергетичних проблем її держави: продаж американського зрідженого газу,
побудову Трансадріатичного газопроводу, здатного транспортувати в Європу
каспійський газ, а також розвиток терміналів скрапленого газу в Хорватії, Румунії, Польщі та Італії.
Проти спорудження «Північного потоку-2» виступають не тільки Сполучені
Штати. Існує, зокрема, лист, підписаний 69 європарламентарiями і ще приблизно 20 політиками з держав-членів
Євросоюзу, який стверджує, що, розвиваючи цей проект, уряд Німеччини
розколює членів ЄС. І що, довіряючи
до 80% поставок газу російському концерну «Газпром», Німеччина посилить
свою енергетичну залежність, і це матиме серйозні наслідки для енергетичної
безпеки ЄС.
Утiм найбільше козирів у цій грі на

руках американців. На думку Перрі, існує величезна ймовірність того, що Вашингтон зрештою заблокує будівництво «Північного потоку-2». «США дуже
чітко продовжують висловлювати свою
незгоду з будівництвом «Північного потоку-2» і «Турецького потоку». І причини дуже зрозумілі: громадяни України та Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела», — заявив американський
міністр, наголосивши, що його країна
може бути партнером офіційному Києву
в енергетичних питаннях.
Так, за його словами, американці готові бути партнерами, допомагаючи розвитку енергетичної інфраструктури України. «Нашою метою в цьому візиті є передати українському уряду, що як приватні компанії Сполучених Штатів, так
і урядові структури Сполучених Штатів
готові бути тривалими партнерами на
цьому шляху», — сказав Перрі, перебуваючи у Києві. ■

■ ЗЕЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА

млрд. доларів, на вітрові парки
— 107,2 млрд. доларів, ще 48,8
млрд. доларів — на енергоефективне обладнання, акумуляторні системи тощо. Щоб вийти на
1 ТВт електроенергії від зелених джерел, світу знадобилося 40 років і 2,3 трлн. доларів.
Другий терраватт зеленої енергії, на думку агенції «Блумберг», людство отримає через
п’ять років і всього за 1,23 трлн.
доларів.

Між сонцем і вітром
Україна переймає міжнародний досвід,
збільшуючи обсяги використання
відновлюваних джерел енергії
Інф. «УМ»

Україна планує долучитися
Підвищення вартості природного газу для індивідуальних споживачів — на тлі перманентних «газових війн» iз Російською Федерацією — вкотре привернули увагу українського суспільства до
пошуку альтернативних джерел енергопостачання. Аби правильно
зрозуміти наші можливості, варто проаналізувати зарубіжні тренди у розвитку відновлюваної енергетики.

Розвиток промисловості
і глобальне потепління
Уже кілька років різні країни світу ведуть неофіційне змагання: хто зможе довше всіх забезпечувати своїх споживачів
енергією з відновлюваних джерел. Першою, ще в 2016 році,
відзначилася Шотландія — в
один серпневий день дув сильний вітер і всi вітряки країни
виробили 106% електроенергії,
тобто на 6% більше, ніж було
потрібно для споживання. У
травні 2018 року «зелені» станції Німеччини кілька годин забезпечували всю енергосистему
країни «чистою» електроенергією.
Однак найбільше відзначився Китай, де в 2017 році з
17 по 23 червня ціла провінція Цинхай — населення і промисловість — користувалася
винятково енергією води, сонця і вітру. Найбільший обсяг —
72% — забезпечили гідроелектростанції, решту — сонячні та
вітрові станції. Саме робота від-

новлюваних джерел дозволила
не спалити понад 500 тис. тонн
вугілля, хоча б частково захистивши таким чином екологію
провінції. Адже Китай, зумівши стимулювати розвиток власної економіки, як відомо, нині
гостро страждає від екологічних проблем.
Тим часом глобальне потепління на очах змінює клімат нашої планети, стихійні лиха вже виникають у тих
регіонах, де про них ніколи
не чули. У доповіді експертів
ООН, яку оприлюднили 8 листопада 2017 року в південнокорейському місті Інчхон, зазначено, що людству необхідно утримати глобальне потепління
на рівні 1,5 градуса Цельсія в
порівнянні з доіндустріальною
епохою. Зараз середньорічна
температура вже піднялася на
один градус Цельсія.
Серед першочергових заходів експерти ООН пропонують зменшити до 2050 року
викиди вуглекислого газу, що

❙ Людство намагається «приручити» силу вітру для своїх потреб.
❙ Фото з сайта Lider.media.
створюють парниковий ефект
в атмосфері, до нуля. І одним iз
кроків на цьому шляху є відмова від енергетики на викопних
видах палива.

Використати те, що під ногами
У світі є країни, які максимально використовують відновлювані джерела енергії просто
тому, що вони найдоступніші.
Ісландія розташована на гарячих підземних гейзерах. На
найбільших iз них побудовані
парові електростанції, а зайву
гарячу воду пускають в труби
під дорогами, які таким чином
підігрівають взимку. Енергобаланс Норвегії майже на 80%
складається з енергії гідроелектростанцій: у країні багато
гірських річок. А технології використання води людству відомі вже кілька тисяч років.
Іншим країнам не так пощастило з природними джерелами
енергії, тому вони змушені бу-

дувати сонячні і вітрові станції.
На початок 2018 року світові
потужності зеленої енергетики
— сонце і вітер — перевищили
1 ТВт, або понад 1000 ГВт електроенергії. Це стільки, скільки
виробляють усі вугільні ТЕС Китаю або вся генерація США.
Щорічно темпи приросту
будівництва сонячних панелей
і вітряків зростають на 20-30%.
Тільки в 2017 році у світі було
побудовано 51 ГВт потужностей
«зеленої» генерації. Це майже
дорівнює потужності всієї генерації України — 55 ГВт. На
сьогодні співвідношення світового виробництва електроенергії між вітровими і сонячними
станціями становить 54% на
46%, відповідно. І до 2020 року
це співвідношення зміниться на
користь сонячних панелей.
У 2017 році на розвиток зеленої генерації було витрачено
333,5 млрд. доларів. На сонячні станції було скеровано 160,8

Найбільш послідовним прихильником зеленої генерації
є Німеччина, яка заявила, що
до 2050 року готова на 80% перейти на відновлювані джерела енергії. Інші країни Європи
і США говорять про набагато
скромніші показники: до 2040
року вони готові довести постійну частку альтернативних джерел у своєму загальному енергобалансі до 40%.
Хоча вже зараз ці країни мають серйозні досягнення. Так,
Данія і Великобританія кілька
разів виробляли понад третину своєї електроенергії своїми
вітровими станціями. А США в
червні 2017 року виробили 10%
електроенергії в загальному балансі на станціях зеленої генерації.
Україна про обов’язки щодо
зеленої генерації на 2040-2050
роки поки не говорить. Водночас наша обіцянка вийти на рівень 11% відновлюваних джерел електроенергії до 2020
року, схоже, буде виконаною.
Торік майже 8% електроенергії
виробляли відновлювані джерела енергії. Після 2020 року Україна матиме більше досвіду,
щоб прогнозувати свій розвиток зеленої генерації у довгостроковій перспективі.■
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У передчутті великого розпродажу
Аграрії блокуватимуть парламент через мораторій на продаж землі
Олена ЯРОШЕНКО

Під стінами Верховної Ради України фермери запланували зустрітися четвертого грудня. Асоціація фермерів та приватних землевласників заявила про такий намір після зібрання фермерів, кооператорів, власників ОСГ та сільгоспвиробників центральних областей України, що
проходило в Черкасах наприкінці минулого тижня. Причина протесту — невиконання владою
рішень 28-го з’їзду АФЗУ та Комітету захисту рідної землі від 17 серпня минулого року, а також
ігнорування рекомендацій Союзу Українського селянства та зборів фермерів півдня України
25 вересня нинішнього року в Одесі. Вимоги стосувалися прозорого правового врегулювання
земельної політики, яке б унеможливило дерибан землі та «рейдерство в законі», яке, з огляду
на останні його приклади, «дахують» правоохоронні органи. Основні вимоги акції наступні:
— Продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня
2022 року;
— Прийняття законопроекту про фермерські землі постійного користування.
— Прийняття законопроекту щодо антирейдерських заходiв i створення окремого реєстру
рейдерських справ.
«Багато з учасників зібрання підтвердили свій намір не полишати площу перед парламентською будівлею, аж поки не будуть виконані законні вимоги», — йдеться у повідомленні Дніпропетровського підрозділу АФЗУ.

❙ Земля — ресурс для заробітку...
❙ Фото з сайта agropolit.com.

Мораторій ярмом на шиї

Не впіймають — не відберуть?

За попередніми оцінками макроекономістів, скасування мораторію на продаж землі сприятиме щорічному зростанню валового внутрішнього продукту України на 1-1,5 відсотка. Але чи ризикне запускати ринок сільськогосподарських земель
перед виборами влада? Днями сайт «Агравері», посилаючись на джерело в Держгеокадастрі, висловив думку, що земельний
ринок не запустять до виборів. Адже через неузгодженість і конфліктність навколоземельних питань сьогодні можливість
такої приватизації сприймається більшістю населення негативно. Хоч саме земельний ринок міг би стати хорошим стимулом
для припливу інвестицій «Ми вже отримали вказівку почати торгівлю земділянками
через систему СЕТАМ. Тобто технічно влада готова до старту приватизації землі, але
політика гальмує цей процес», — зазначив
співробітник Держгеокадастру.
Частково ринок землі вже працює і навіть приносить дивіденди як фактичним
власникам земельних ділянок, так і державі. Відомо, що на початок січня поточного року безкоштовною приватизацією земельних ділянок скористались 9,5 мільйона українців. Загальна площа приватизованих земельних ділянок — 3,5 мільйона
гектарів. За даними моніторингу, найбільша кількість земель приватизовано на Волині (0,327 млн. га), Івано-Франківщині
(0,26 млн. га), Хмельниччині (0,257 млн.
га). Найменше — на Миколаївщині (1400
гектарів) та Сумщині (200 гектарів).
Більшою ж мірою земельний ринок
діє в рамках орендних відносин. Так, за
три квартали нинішнього року ставка за
орендою в результаті аукціонів піднялася до 18,8 відсотка від НДО. Надходження в бюджет становитимуть 0,63 мільйона гривень. Як раніше повідомляла «УМ»,
держпідприємство СЕТАМ запустило торги орендними правами на земельні ділянки ще 17 вересня. Такі аукціони діятимуть
до внесення змін у Земельний кодекс. Але
суттєвих інвестицій такий половинчатий
ринок не привабить.
За скасування морторію на купівлюпродаж землі виступили вже 42 організації, які об’єднують близько півтори тисячі
сільськогосподарських виробників, підприємств, банків, організацій та асоціацій.
Власне, готові стати активістами земельного ринку й чимало нинішніх противників скасування мораторію. Якщо, звісно,
не належать до впливового лобі «блатних»
орендарів, які за безцінь користуються
землями державної власності, накривши
п’ятими точками в парламенті та уряді
цивілізовані регулятивні законопроекти.
Єдина умова — зрозумілі та однакові для
всіх правила на ринку з пріоритетом для
реальних землекористувачів, а не ділківпосередників «від Івана Аваковича».

Закон без права втілення
Як відомо, Європейський суд визнав
мораторій на продаж сільгоспземель в Україні порушенням прав людини. У судовому реєстрі навіть з’явилася справа, в якій
українець уперше відстояв своє право на

розпорядження землею, посилаючись на
рішення Європейського суду з прав людини. Перший прецедент, коли спираючись
на це рішення ЄСПЛ, були захищені майнові права в українському суді, стосувалися обміну землею. Прокурору, який звертався з вимогою визнати обмін землі недійсним у зв’язку з мораторієм, у суді відмовили. «При вирішенні справи суд посилався
на висновки Європейського суду з прав людини у справі Зеленчук і Цицюра проти України, ст.14 Конституції України та норми
цивільного і земельного законодавства України, які регулюють виниклі у справі правовідносини», — сказано в рішенні суду.
У згаданій справі «Зеленчук та Цицюра
проти України» Європейський суд 22 серпня постановив, що держава не забезпечила
справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами
заявників.
Кота за хвіст у справі земельного мораторію влада тягне вже багато років. Нагадаємо, найреальнішим очікувалося ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця
грудня 2016 року. Але тоді Верховна Рада

А доки наші суди приймають або не
приймають до уваги зарубіжні юридичні
рекомендації, пропозиції купити ріллю на
«тіньовому ринку» теж почали виставляти
у «Фейсбук». А, наприклад, спритні і всюдисущі китайські підприємці, зацікавлені
самостійно господарювати на українських
сільгоспугіддях, поспішають скупити землю через корпоративні права оренди. Депутати ж, як і раніше, наполягають на подовженні «земельного мораторію». Саме тому
кваліфіковані юристи пропонують для запуску ринку ріллі громадянському суспільству тиснути не лише на парламент, а
й на суди всіх інстанцій.
Паралельно свою роботу активізували
і противники запуску ринку землі в Україні. Так, суддя Конституційного Суду в
2006-2015 роках Віктор Шишкін заявив,
що заборона на продаж ріллі «має захисну
форму для української землі та служить
від розбазарювання земель на користь окремої групи», тому обмеження на обіг ріллі
не можна скасовувати. Свої наміри добиватись консервації «земельного мораторію»
висловили Юлія Тимошенко та Радикаль-

Верховна Рада України сама ухвалила рішення про розпаювання
колишніх колгоспних земель, сама вирішила, що така рілля має
стати власністю селян, а потім сама ж обмежила пайовиків у праві
розпоряджатись набутим у власність майном.
у жовтні продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року. Ну і «мораторить» далі.
Голова ради Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Мартин на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» висловив думку, що
українці навіть після міжнародних стусанів
владі не зможуть продавати землю. Бо висловлені позиції Європейського суду з прав
людини не імплементовані в національне
законодавство. «Як відомо, наша судова система досить багатоваріантна у своїх рішеннях. Тому, коли будете читати радісну новину про справу, в якій «українець уперше відстояв своє право на обмін землею, посилаючись на рішення Європейського суду з прав
людини», треба не лінуватися і подивитися
в реєстрі інші аналогічні справи. А там ситуація далеко не така райдужна. Наприклад,
у подібній справі № 396/522/18 (http://
reyestr.court.gov.ua/Review/77341814),
«ім’ям України» вирішено «Визнати недійсним договір міни земельної ділянки» з прекрасним мотиваційним формулюванням
судді Шепетько: «Рішення ЄСПЛ у справі
«Зеленчук і Цицюра проти України», в якому він визнав порушення заборони на продаж землі таким, що не спростовує зазначені
висновки суду, оскільки позиції ЄСПЛ у цій
справі не імплементовані в національне законодавство, а тому мають лише рекомендаційний характер». А то розкричалися: рішення
ЄСПЛ, рішення ЄСПЛ... «Рекомендаційній
характер»! Шах і мат, панове ліберали», —
написав Мартин.

на партія Ляшка. Основними доводами
прихильників заборони на ринок ріллі очікувано лишаються тези про «політичний
характер питання» та «відсутність законодавчих механізмів».

Юристи проти юристів
Правники України сформулювали три
паралельні способи запуску ринку землі в
Україні. Їх напрацювали під час «круглого столу» «Конституційне право власності
на землю» разом iз проектом «Підтримка
прозорого управління земельними ресурсами в Україні» та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.
Доречним способом скасування «земельного мораторію» може стати серія позовів громадян України до судів різних інстанцій щодо незаконності законодавчих обмежень обігу ріллі. За словами керівника
практики нерухомості компанії PwC Legal
Ольги Балицької, перший подібний позов
Дрогобицький районний суд отримав 19 вересня цього року. «Селянин та фермер хотіли укласти угоду про купівлю-продаж паю.
Таку транзакцію місцевий нотаріус посвідчувати відмовився, посилаючись на чинні
обмеження на обіг землі, — розповіла експерт. — Якщо українська влада зволікатиме з централізованим запуском ринку ріллі, то законодавчу заборону вдасться розхитати на низовому рівні. У нашій країні
до суду ще мало хто йде за захистом своїх
прав. Якби ми були в США, мораторію давно б не існувало через судові позови щодо захисту права конкретної особи. Байдуже, що

відбувається на рівні політики. Якщо у громадянина США є земля, і, скажімо, хворіє
дитина і йому сьогодні потрібні кошти від
продажу своєї ділянки, а держава гарантувала їй це право, то жоден мораторій не
може такому праву завадити, й це буде доведено в судах. Через рішення ЄСПЛ, через
звернення до Конституційного Суду та через звернення до звичайних судів — люди
доб’ються справедливості, використовуючи правові інструменти».
Зволікання із запуском ринку землі означатиме, що Україна проігнорувала рішення ЄСПЛ. Тому постраждалі від
земельного мораторію власники паїв можуть подавати нові позови до Страсбурга та навіть розраховувати на компенсацію власних збитків із держбюджету України: йдеться про суми від 3 тисяч євро
до 75 тисяч євро. Громадська організація
Easy Business навіть створює організацію
«Спілка вільних землевласників». Її метою буде самоорганізація власників паїв
та підготовка позовів до судів різних інстанцій про компенсацію збитків від дії «земельного мораторію». Якщо ж ринок ріллі вдасться запустити серією рішень судів
України, держава виконає ухвалу ЄСПЛ.
Запустити ринок ріллі в Україні вдасться, якщо подавати відповідні законопроекти через парламентаріїв, що негативно
ставляться до законодавчих обмежень на
обіг ріллі. Кількість таких нардепів за останні три роки зросла від 3 до 70, повідомив член аграрного комітету ВР Олексій
Мушак. Утiм у складі чинної ВР переважають відверті прихильники подовження
«земельного мораторію», які при цьому демонструють дуже низьку правову культуру. Зокрема, аби наполягти на подовженні заборони на ринок землі, наполягають
на нормі Конституції про рівність усіх громадян перед законом. Фактично ж, колгосник із 40-річним стажем свій наділ продати
не може, а селянин, що приватизував пай
два роки тому, може. Тобто Верховна Рада
України сама ухвалила рішення про розпаювання колишніх колгоспних земель, сама
вирішила, що така рілля має стати власністю селян, а потім сама ж обмежила пайовиків у праві розпоряджатись набутим у власність майном. Такий стан справ лише на
руку іноземним агрокомпаніям, зокрема
китайським, які готові набувати земельні
наділи в Україні лише через купівлю корпоративних прав оренди, а не на ринкових
умовах. А ще — українським гравцям «тіньового» земельного ринку, котрі почали виставляти свої пропозиції навіть у соціальні мережі.
Свого часу відмова Конституційного
Суду в 2008 році розглядати подання Президента Віктора Ющенка про конституційність «земельного мораторію» завадила
того ж року запустити ринок ріллі. Якщо
КС дасть позитивну ухвалу на подання нардепа Мушака щодо правомірності заборони
на ринок ріллі від 6 вересня цього року, то за
тиждень парламент зможе прийняти закон
про обіг сільськогосподарських земель.
Нагадаємо, в Україні мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє до 1 січня 2019 року. ■
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■ СТИХІЯ

■ БЕЗМІР

...І рай запалили

Сховали в Криму

Через масштабні пожежі в
Каліфорнії загинули 44 людини та
згоріло місто Парадайз

Сина прем’єр-міністра Чехії
переховували на анексованому
півострові для уникнення допитів
щодо корупційної справи батька

Олег БОРОВСЬКИЙ
Через лісові пожежі, що
не вщухають у Каліфорнії,
президент США Дональд
Трамп оголосив цей штат
зоною великого стихійного лиха. Про це він написав
у своєму блозі у «Твіттері».
«Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити
неймовірні страждання»,
— зазначив глава Білого
дому. Пожежа почалась 8
листопада в Національному парку Плумас на північ
від Сакраменто, і швидко поглинула місто Парадайз.
Масштабне вогняне лихо
за шість днів спричинило
найбільшу кількість жертв
за всю історію Каліфорнії.
Станом на вчора число жертв
сягнуло 44 осіб. Більше 200
людей вважають зниклими
безвісти. Майже всі люди —
42 особи — загинули внаслідок пожежі в районі міста
Парадайз на півночі штату. Ще двоє людей загинули
в охопленому вогнем місті
Малібу.

За іронією долі, місто
Парадайз на півночі штату,
назва якого перекладається
з англійської як Рай, було
повнiстю знищене вогнем —
згоріли 6400 будинків. Кількість жертв уже перевищила найбільш смертоносну
пожежу в історії Каліфорнії
у 1933 році, зазначає агенція
новин «Франс Пресс». Пожежники також наказали
готуватися до евакуації 93
тисячам жителів міста Чіко
на північ від Сакраменто.
Загалом згоріло сотні квадратних кілометрів
лісу, зруйновано тисячі будинків, евакуйовано сотні
тисяч людей. Є побоювання, що доведеться відселяти мільйони людей, оскільки вогонь загрожує й найбільшим містам штату, зокрема Лос-Анджелесу. При
цьому побороти стихійне
лихо досі не сила: рятувальникам удалося приборкати
вогонь лише на десятій частині площі, що охоплена
полум’ям. Та й вогонь наступає двома фронтами — з
півночі та півдня.

❙ Картинки з Каліфорнії — мов із фільму жахів.
Житло та майно втрачають не лише прості американці, а й зірки Голлівуду та шоу-бізнесу, багато з
яких мешкають у районі
славетного курортного міста Малібу. Серед них —
відомий актор Джерард
Батлер, музиканти Робін
Тік i Ніл Янг, а також актриса Майлі Сайрус. «Я абсолютно спустошена новинами про пожежу. На щастя, мені пощастило. Мої домашні тварини і любов мого
життя змогли вибратися,
і це найголовніше. Мій будинок зруйнований, але
залишаться щасливі спогади про час, проведений
там», — написала у «Твіттері» 25-річна Сайрус. Ще
раніше свої маєтки через
небезпеку поширення вогню залишили американський режисер Гільєрмо дель
Торо, співачка Леді Гага,
актор Вілл Сміт та інші

знаменитості.
Президент США Дональд Трамп 10 листопада поклав провину за пожежі на керівництво штату. За його словами, лісові
пожежі — результат «недбалого ставлення до охорони лісів». Він погрожує
призупинити федеральне
фінансування лісової охорони Каліфорнії. При цьому президент не згадав основну причину пожеж —
щорічну посуху, яка сприяє
швидкому поширенню вогню. До речі, вищезгаданий
співак Ніл Янг, який втратив у пожежі будинок, у заяві, оприлюдненій на своєму сайті, розкритикував
саме президента Дональда
Трампа, який, на його думку, не приділяє достатньої
уваги проблемі глобального
потепління. Саме її співак
вважає причиною лісових
пожеж. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Польщі авто збило на переході трьох українок
Дві громадянки України загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні внаслідок ДТП, що сталося на території Сілезького воєводства. Як повідомив сайт Польського радіо, ДТП трапилась увечері на
освітленому пішохідному переході. Жінок, котрі переходили дорогу, збив
36-річний водій на Hyundai Tucson. 44-річна та 39-річна жінки загинули, 46річну жінку госпіталізували. Вона перебуває у важкому стані. Водій Hyundai
Tucson був тверезим. У нього також взяли кров, аби перевірити, чи не був
він під впливом наркотиків.

Аун Сан Су Чжи, коли її саму вважали правозахисницею, вимагали її звільнення з в’язниці та з-під домашнього арешту. Аун Сан Су Чжи відзначена
Нобелівською премією миру. Але коли ця жінка внаслідок політичних змін
сама фактично стала лідером М’янми, вона повернулася до тих методів, які
колись військова хунта застосовувала проти неї. За її правління розпочалося
переслідування рохінджа. Спеціальна місія ООН стверджує, що армія країни здійснювала масові вбивства мусульман-рохінджа, а уряд допустив пропаганду ненависті до цієї народності.

КНДР приховує ракетні бази
Зганьблена совість, втрачена довіра
Правозихисна організація «Міжнародна амністія» (Amnesty International)
позбавила своєї найвищої нагороди «Посол совісті» міністра закордонних
справ М’янми пані Аун Сан Су Чжи. Причиною стало переслідування мусульманської народності рохінджа. В скерованому Аун Сан Су Чжи листі генсек
організації Франциско Бенкосме висловив жаль із приводу того, що вона не
використала свій авторитет для захисту прав людини та продемонструвала
байдужість до жорстоких злочинів, здійснених військовими М’янми. Правозихисники багатьох країн Заходу роками і десятиліттями ставали на захист

■ ДРУЗІ ПУТІНА

Зі своїм статутом
у чужий монастир
Сербська церква проти Томосу УПЦ
Інф. «УМ»
Сербська православна церква вважає «неканонічним» рішення Константинополя щодо надання автокефалії Українській церкві. Відповідну
заяву розміщено на офіційному сайті Сербської церкви, повідомляє «Новинарня». Так, собор церкви «із
жалем відзначив, що Константинопольський патріархат зробив канонічно необґрунтоване рішення про реабілітацію двох
лідерів розкольницьких
груп України Філарета Денисенка і Maкарія Малети-

ча». Тому рішення Синоду
Константинопольського
патріархату необов’язкові
для Сербської православної церкви», — йдеться в
повідомленні. Сербська
церква також не буде вступати в євхаристійне спілкування з реабілітованими
Константинополем православними кліриками України. Церква пропонує
Константинополю й іншим автокефальним церквам розглянути українське
питання на Всеправославному соборі, щоб «підтвердити і зміцнити соборність
і єдність Православної церкви».

У Північної Кореї є щонайменше 13 прихованих ракетних баз, здатних запускати ядерні ракети. Про це йдеться у дослідженні американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS. Аналітики припускають, що таких пускових установок може бути до 20-ти. За даними дослідження, бази розташовані по всій території країни у підземних об’єктах,
переважно у вузьких гірських долинах. Звідти мобільні пускові установки можна швидко доставити до підготовлених пускових майданчиків. Дослідження базується на супутникових знімках, інтерв’ю з перебіжчиками,
розвідниками та чиновниками.
Зрештою, нічого дивного в такому рішенні немає. Адже Сербська церква опинилася в дуже
схожій ситуації з Російською: нещодавно Македонія звернулася до Вселенського Патріархату
в Константинополі щодо
від’єднання від Сербської православної церкви.
Втрачати вірян-македонців Сербська церква не
хоче, а тому й не зацікавлена в аналогічних процесах, що відбуваються
в інших країнах, зокрема Україні. Окрім того, в
Сербії досі сильний вплив
Москви. Президент країни Александар Вучич належить до «друзів Путіна»
в Європі. На початку жовтня Вучич побував у Москві, де провів переговори
з «дорогим другом», який
«допомагає зберігати територіальну цілісність Сербії». Поїздка сталася одразу після того, як сербську
владу налякали на кордоні
спецназівці з Косова. ■

❙ Андрей Бабіш i його молода дружина Моніка.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Син прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша —
Андрей Бабіш-молодший — повідомив журналістам-розслідувачам чеського видання Seznam Zpravy
(«Список новин»), що в 2017 році його проти власної волі привезли до Криму й утримували там, аби
сховати від слідчих на тлі гучного розслідування у
справі про корупційні злочини його батька.
За словами 35-річного Бабіша-молодшого, батько побажав, щоб він «зник» на певний час, доки в
країні тривав скандал про незаконне отримання субсидії ЄС у два мільйони євро для фірми «Білий лелека», яка входила до складу корпорації Agrofert, що
належить прем’єр-міністру. На час отримання субсидії фірма була вичленована зі складу корпорації,
але після того, як кошти отримали, її знову включили до складу Agrofert. Прем’єр відкидав звинувачення на його адресу, стверджуючи, що фірма
належить його дорослим дітям від першого шлюбу. Тепер його дружиною є колишня модель Моніка Бабішова.
Син прем’єра заявив, що ключову роль у його утриманні в Криму відіграло російське подружжя Протопопових, які працюють на його батька. За словами Бабіша-молодшого, Петро Протопопов спочатку
переправив його з Чехії в Москву, а потім — до Криму, де він мешкав у Севастополі, а згодом — у Ялті.
Увесь цей час дружина Протопопова, яка є психіатром, «лікувала» його психотропними препаратами.
Щоправда, інших свідчень його перебування в Криму журналісти ще не роздобули.
Бабіш-молодший також розповів журналістамрозслідувачам, що зміг утекти через Україну до
Швейцарії, де мешкає його мати, а потім відправив
чеській поліції повідомлення про своє викрадення.
Нагадаємо, на адресу Андрея Бабіша висували і
висувають низку корупційних звинувачень, але він
надалі очолює уряд Чехії, має бізнесові зв’язки з
Росією та вважається одним iз «друзів Путіна». ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну
молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Нині в розпалі передплата на «Україну молоду» на 2019 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за
друкованим Каталогом видань України «Преса
поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп., до
кінця року — 12 грн. 50 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

УКРАЇНА І СВІТ
Віктор МЕЛЬНИК

Сьогоднішньою публікацією ми завершуємо цикл інтерв’ю з амбасадорами
трьох країн Східної Балтії, які в цьому році
відзначають сторіччя здобуття незалежності. Попри значні відмінності в менталітеті, мові та національних культурах існують важливі чинники, які їх об’єднують,
— географічна близькість та спільність
історичних доль. Раніше на запитання кореспондента «України молодої» відповіли
посли Литви Марюс Януконіс («УМ» за 13
липня 2018 р.) та Естонії Ґерт Антсу («УМ»
за 18 жовтня 2018 р.). Нині наш співрозмовник — Надзвичайний і Повноважний
Посол Латвійської Республіки в Україні
Юріс Пойканс.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2018

■ ПРЯМА МОВА

Юріс Пойканс: Зі «Згодою» не всі згодні
Перше місце проросійської партії на виборах у Латвії не дало їй стратегічного
результату, і зміну політиці щодо України не буде, вважає посол балтійської держави

У малих народів втрати відчуваються
драматичніше
■ Пане Посол, ми раді вітати наших
друзів із Латвії зі сторіччям Незалежності!
Щоправда, є обставини, які дещо затьмарюють радість, адже близько половини
сторічного періоду ваша країна перебувала під окупацією: спершу радянською,
потім німецькою, потім знов радянською.
Практика репресій, депортацій, утисків
національної культури не могла не позначитись на свідомості народу. Етнопсихологи навіть стверджують, що треба не
одне покоління, аби позбутися тоталітарних травм. Наскільки латвійцям вдалось
подолати оту страшну спадщину?
— При всьому трагізмі історії двадцятого століття все-таки найемоційнішими
є дві депортації — перша 14 червня 1941
року, друга, вже в процесі колективізації, 25 березня 1949 року. Я тут не кажу
про втрати Другої світової війни, про Голокост, які теж були дуже болісними. Але
мені здається, що серед мешканців більше
відчуваються все-таки оці дві події. Тоді
вивозили не тільки дорослих, а й немовлят, пенсіонерів похилого віку, тому багато людей не вижили. Це, мабуть, найтрагічніші сторінки. Деякі сьогоднішні
відомі політики народилися в Сибіру. Наприклад, депутат Європарламенту Сандра
Калнієте, яка навіть написала книгу «По
Сибіру з бальними туфельками», де описує
події такими, якими вони були насправді.
Після 1956 року депортовані почали масово повертатись назад, адже в їхніх діях
не було складу злочину. Однак фактично в кожній сім’ї був хтось потерпілий від
тих депортацій, і тому наслідки відчуваються серед людей різних поколінь. Зрозуміло, для молодих це більш віддалені
розповіді, які не зв’язані з їхнім повсякденним життям, але для людей старших
то дуже живі спогади. Я знаю це по своїх
родичах із розповідей моєї тьоті про те, як
вивезли дідуся й бабусю, котрі загинули
практично в перші дні після депортації, і
вона завжди пам’ятатиме ту дату. Важко
порівнювати, хто більше, хто менше постраждав у двадцятому столітті, але, боюсь,
серед народів Балтії й України цей відсоток дуже й дуже високий. У вас на це накладається ще й Голодомор із великими
жертвами. Мені здається, що в маленьких народів будь-які втрати відчуваються драматичніше. Бо якщо, скажімо, вивезли 40 тисяч, то для невеликого народу
— хай то будуть кримські татари, латиші
чи хто інший — будь-який факт репресій
викликає емоційніше відчуття, їх важче пережити. До втрат слід віднести ще й
дуже велику еміграцію після Другої світової війни, коли найчастіше виїжджали
люди успішніші — технічна інтелігенція,
актори, письменники. Я думаю, що навіть
суто фізично ми досі не відновились після
того періоду.
■ Нещодавно міністри юстиції Латвії
та Естонії зробили спільну заяву про те,
що обидві ваші країни зможуть поставити вимогу перед Росією про компенсацію за збитки, завдані радянською окупацією. Зокрема, Латвія оцінила свої
збитки в 300 мільярдів євро. Уряд Естонії поки що це питання в міжнародному суді не порушує. А яка позиція уряду
Латвії?
— Наші позиції схожі. Питання компенсації в суспільстві дискутувалося з початку дев’яностих років, бо це стосувалось
тих людей, які страждали. Є ще один аспект: територія Латвії зараз менша, ніж
була в 1939 році, і треба було компенсувати втрату земель, наприклад фермерам.
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❙ Юріс Пойканс.
❙ Фото автора.
Але все не так просто. Ставлення до історії з 1940 по 1991 рік Росії з одного боку
і відповідно Латвії та інших балтійських
країн з іншого боку істотно відрізняються. Якщо одна сторона каже, що окупації
не було, то питання відразу переходить
у політичну площину. Спільний погляд
Литви, Латвії та Естонії той, що країна була окупована і пізніше анексована.
Їхнє приєднання до СРСР не визнали багато західних країн. А от сьогоднішня
Росія розглядає це по-іншому, тому дискусія про компенсацію заходить у глухий
кут. Ми реалісти, тому добре розуміємо,
що нереалістично вибудовувати стосунки
з Росією через питання компенсації. Але
ми не відступимо від історичної концепції щодо того періоду. Все-таки конкретні вбивства дипломатів, висилки, депортації, недемократичні вибори — це дуже
сильні аргументи на користь нашого підходу, і ми від нього не відступатимемо.
Але ж ви розумієте, коли інша сторона
не визнає процесу окупації, то очікувати
якихось компенсацій маловірогідно.
Для порівняння можемо згадати Західну Європу. Франція і Німеччина воювали між собою у двох світових війнах.
Але там відбулося усвідомлення історичної минувшини, і зараз взаємини між Німеччиною і Францією, мені здається, найкращі за всю історію. Те ж можна сказати про взаємини між Німеччиною і Польщею. Тобто історична думка примирення
пішла набагато далі, ніж це відбувається
в сьогоднішній Росії. Через це, зрозуміло,
виникають великі проблеми, і тому коли
подивитися на стосунки Росії з сусідами,
то вони далекі від ідеалу, важко назвати
їх добрими.

Ніхто не хоче домовлятися з
проросійською «Згодою»
■ Давайте продовжимо російську тему.
На жовтневих виборах до Сейму найбільше голосів набрала партія проросійської
орієнтації «Згода». Чого очікувати від
нового депутатського складу? Чи вплинуть такі зміни на український вектор вашої зовнішньої політики? Нас це хвилює,
адже досі Латвія була серед наших найвірніших друзів.
— Я впевнений, що жодних змін у зовнішній політиці щодо України не буде.
Така впевненість може підтвердитись
тим, що спікером знов обрали Інару Мурнієце, яка була спікером у Сеймі попереднього скликання. В Латвії система така,
що сказати, хто виграв вибори, я б сьогодні не ризикував. Коли буде створено
уряд, коли буде видно, якій партії дістанеться пост прем’єр-міністра, які головні міністерські посади опиняться в руках якої партії і так далі — тоді буде ясно,
хто виграв ці вибори. В Сеймі дуже вели-

ка фрагментація — сім політичних сил,
отже, виграє той, хто зуміє створити договороздатний уряд. На сьогодні переговори ведуть шість політичних партій (у
них сімдесят сім голосів зі ста!), але серед них немає партії «Згода», тобто сьогодні жодна з шести політичних сил не
готова вибудовувати коаліцію зі «Згодою». В такому разі зайняте перше місце
не дає ніякого стратегічного результату.
Коли шість партій не хочуть розмовляти
зі «Згодою», то, мабуть, питань усе-таки
більше до «Згоди», чому так виходить.
Мені здається, найбільшою проблемою
парламенту буде створити стабільну коаліцію. У Латвії завжди був коаліційний
уряд, який традиційно створювали три
партії. А цього разу зрозуміло, що буде
більше трьох партій. А чим більше, тим
важче домовитись. Також великий ризик сьогоднішнього парламенту в тому,
що будуть великі труднощі у формуванні уряду. Та якщо подивитись на зовнішньополітичну орієнтацію тих політичних
сил, які пройшли до парламенту, я бачу
дуже позитивну динаміку щодо України і не бачу жодних можливостей зміни
дружнього курсу.

У нас дуже різноманітна культурна
програма
■ Для кожного посольства святкування ювілею Незалежності — це ще й додаткова можливість показати в країні
перебування національну культуру. Що
ви вже показали і що покажете ближчим
часом жителям України? Кого нам чекати в гості?
— Цього року в нас дуже різноманітна програма з нагоди сторіччя, ідеї народжуються за ідеями! Ми насамперед старались показати історичні зв’язки, які були
між Латвією й Україною. Приїжджав історик Ерікс Якобсонс із Латвійського державного університету, який виступав із
лекціями про взаємини Української Народної Республіки і Латвійської Республіки. Також ми зробили своєрідний аудит новітніх українсько-латвійських взаємин, тобто всього, що нами напрацьовано,
і його результатом стала невелика книжка, яку ми презентували громадськості.
До сторіччя незалежності у Львові і в Івано-Франківську була відкрита фотоекспозиція, на якій представили світлини Риги
в період із 1918-го по 2018 рік. Її органічно доповнила виставка творів українського художника Юрія Химича, який у 196070-ті роки багато малював Таллінн, Ригу
та Вільнюс.
Ясна річ, ми представили й інші види
нашого національного мистецтва. Навесні показали латвійське кіно — привезли
в Україну і фільми легендарного режисера Яніса Стрейча, і зовсім новий фільм,

де грає відомий актор Мартиньш Вілсонс
(його добре пам’ятають за стрічками «Інтердівчинка» та «Міраж»). При посольстві
створено танцювальний колектив, який
брав участь у фестивалі «Карпатський простір» в Івано-Франківську. У ньому танцюють не тільки латиші, приблизно половина
складу — українці. Із літературних подій
можу назвати видання повісті нашого класика Яніса Акуратерса «Палаючий острів»
у перекладі Ліни Мельник та збірки сучасного поета Маріса Салейса «Мамо, я бачив
цю пісню» в перекладі Юрка Садловського. Восени велике зацікавлення викликали концерти органістки Ліґи Деюс у Львові
й Одесі. А попереду нас чекає великий концерт групи «Да Ґамба» на початку грудня
в Києві. Учасники ансамблю виконують
класичну музику, так би мовити, в сучасній тональності.
Зроблено багато, але я думаю, ми дещо
перетягнемо і на 2019 рік. Так автор поетичного епосу «Лачплесіс» Андрейс Пумпурс свого часу навчався в Одесі в школі
юнкерів. Будинок зберігся, і ми наступного року плануємо відкрити меморіальну дошку. У Києві буде облаштовуватись
«Сквер Латвії». Цікавий проект чекає нас
у Сумах. Там у музеї зберігається велика
кількість робіт латвійських художників,
і ми домовились, що в наступному році
картини дістануть зі сховищ і відкриється виставка.
■ Наостанку хотілось би запитати про
ваші особисті уподобання. Які книги любить читати посол Латвії Юріс Пойканс?
Які фільми дивиться? Яку музику слухає?
І чи вистачає часу? А то деякі наші держслужбовці виправдовують свій невисокий
культурний рівень тим, що в них «немає
вільного часу»...
— Скажу відразу, що художньої літератури читаю мало. Зате читаю дуже багато книг з історії. Мені здається, я купив
мало не всі історичні путівники по Києву,
які тільки можливо: і по місту в цілому, і
по вулицях, і по окремих будинках. Я багато гуляю по Києву, а потім переглядаю
альбоми й інтернет-сайти, де представлено історичні фотографії. Дуже подобається порівнювати: як ці місця виглядали колись і як виглядають сьогодні. Те ж саме
стосується й інших українських міст, де
доводилось бувати. Художня література, мабуть, відійшла на другий план ще й
тому, що робота в сфері міжнародних відносин вимагає знань. Без історії неможливо зрозуміти проблематику українськоросійських стосунків, скажімо, значення
Переяславської Ради 1654 року, роль Мазепи тощо.
Музику я слухаю теж усяку, починаючи з оперного мистецтва. У мене мама
— фанат цього жанру, в неї на дисках є,
здається, всі опери Верді. Італійська класична музика в нашому домі завжди була
в пошані, ми часто ходили в оперу, тому я
з дитинства знаю «Севільського цирульника» Россіні, «Тоску» Пуччіні. Я й тепер готовий іти й дивитись їх у будь-який
момент. Але активно слухаю і сучасну
музику, в тому числі українську, особливо вранці, щоб отримати емоційний заряд
перед роботою. Проте помітив іще й таку
тенденцію: в останні роки слухаю латиську народну музику більше, ніж колись.
Коли вчився в школі, то ніколи не одягав
латиський національний костюм, а зараз
дійшов до тієї стадії, коли це стає цікавим.
Фільми також дивлюся різних жанрів:
детективні серіали, історичні драми, комедії
■ Часу вистачає?
— Повірте, вистачає! Ще поділюся таким спостереженням: у мене склалося
враження, що ваші телевізійні канали за
наповненням багатші від наших — і новинні передачі, і фільми. Весь день можна провести біля телевізора! Тобто якість
українського телебачення я оцінюю дуже
позитивно. ■
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■ І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН

Честь не йде у відставку
Полковник Микола Селюк за роки боротьби
з військовою бюрократичною машиною став
досвідченим правозахисником і тепер
допомагає іншим захищати свої права
Тарас ЗДОРОВИЛО

Юрист, полковник Микола Селюк, який за 20 років служби змінив десять гарнізонів (у Білорусі, Молдові, Казахстані та Росії), свого часу, коли вже служив вірою
й правдою в Українській армії, був вимушений захищати свої права громадянина та
професіонала впродовж десяти років. І таки домігся свого: суд визнав, що його усунення з високої посади, яку він займав у Міністерстві оборони, відбулося на підставі
подання, котре містило неправдиву інформацію. Здавалося б, фактично стався винятковий приклад перемоги людини над бюрократичною машиною! Але радість перемоги була недовгою...
За роки боротьби з чиновницькою байдужістю Микола Селюк став досить відомим правозахисником, і сьогодні в нього на рахунку не лише власні перемоги, а й
виграні в судах справи інших людей, які зверталися до нього та до його колег по
допомогу.

У 1991 році Україна «успадкувала»
мільйонну армію
— Я належу до перших 136 офіцерів
і генералів, котрі ще до першогрудневого референдуму 1991 року, який деюре підтвердив проголошення України
незалежною державою, почали розбудовувати Українське військо — Міністерство оборони, Головний штаб, управління тилу й озброєння, види збройних сил, — почав розповідь Микола
Селюк. — Не відкрию таємницю, коли
скажу, що рішення керівників України, Білорусі й Російської Федерації
від 8 грудня 1991 року про припинення існування СРСР у військах сприйняли насторожено. На той час у колишніх радянських республіках уже були
умовно самостійні органи центральної
виконавчої влади (уряд, міністерства,
КДБ тощо), окрім збройних сил. Військовослужбовці перебували в очікуванні того, чи буде побудована нова система управління військовими частинами
та з’єднаннями, чи залишиться діюча
— керування з Москви. Думки розділялися. Прогресивні та патріотично налаштовані військовослужбовці
висловлювали думки стосовно доцільності створення колишніми республіками Союзу власних збройних сил, що
передбачало формування й нового органу центральної виконавчої влади —
міністерства оборони. Але таких сміливців було небагато.
Нагадаю, що на момент розвалу СРСР на території України військові частини, з’єднання й об’єднання
налічували майже мільйон осіб (із них
близько 70 тисяч прапорщиків і понад
125 тисяч офіцерів усіх видів і родів
військ). А ще були чотири групи радянських військ у Німеччині, Польщі,
Угорщині та Чехословаччині, в яких
чималу частку становили прапорщики та офіцери-українці.
Від радянської армії Україна успадкувала не лише мільйонне військове
угруповання (п’яту частину з яких слід
було забезпечувати житлом), а й значні
обсяги озброєнь. У період розвалу Союзу на теренах України дислокувалися:
37 дивізій, які мали на озброєнні 9293
танки, 11346 бронемашин, 18240 артилерійських систем. Також тут було
розміщено 130 міжконтинентальних
балістичних ракет, які включали 1652
ядерні боєголовки. Україні дісталися
стратегічні бомбардувальники Ту-160
і Ту-22М із 460 авіаційними ядерними
бомбами. На складах зберігалася величезна кількість боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, продовольства та військового майна, достатнього, щоб екіпірувати та ввести в бій 5 (!)
фронтів.
Навесні 1992 року, відповідно до рішення першого міністра оборони України Костянтина Морозова (був на посаді з вересня 1991-го по жовтень 1993
року), управлінням кадрів було сфор-

мовано групу старших офіцерів, які
мали виїхати до штабів тих військових округів колишнього СРСР, у яких
вони проходили службу з метою доведення до командування цих округів
про можливість переведення прапорщиків та офіцерів-українців на Батьківщину.
У результаті у звітній відомості про
чисельність офіцерів, які виявили бажання проходити військову службу
в ЗС України, було зазначено 11 військових округів та дві групи військ
(iз Польщі та Німеччини). Крім того,
було представлено й основні посади
офіцерів-українців — від командирів
взводу до командирів полку. Відомість
містила величезний масив первинної
інформації про офіцерів, які хотіли повернутися до України – вражала їх величезна кількість.
1 грудня 1992 року Президент України Леонід Кравчук підписав черговий Указ «Про повернення в Україну
для проходження служби військовослужбовців-громадян України з війсь-

❙ Микола Селюк.
те потурбуватися, щоб офіцер не думав,
де йому підробляти після служби й як
узагалі жити. Знаєте, коли не ходиш по
лікарнях, здається, що всі навколо здорові, коли не ходиш по судах, здається,
що ніхто й не судиться, коли не відвідуєш військові гарнізони, здається, що
там нібито все гаразд. За роки моїх «митарств» по гарнізонах СРСР я на своїй
шкурі відчув, що таке життя офіцера
(служба, побутові умови)...
І от якось зробив доповідь за підсумками перевірки стану роботи з офіцерськими кадрами в Одеському окрузі — начальнику Генерального штабу, навіть
не міністру. Ми виявили, що там справді є порушення, які заслуговують на увагу міністра оборони. Наступного дня, а
це був квітень 1993-го, прийшла шифротелеграма вiд командуючого Одеським
військовим округом генерала Віталія
Радецького зi скаргою на «неправильну» перевірку. Потім довелось перевіря-

«Я і сьогодні кажу: якщо хочете мати боєздатну армію, то мусите
потурбуватися, щоб офіцер не думав, де йому підробляти після
служби й як узагалі жити».
кових частин, дислокованих на території Грузії й Таджикистану», в якому, зокрема, зазначалося й доручення
Міністерству оборони України — «...
забезпечити перевезення в Україну
військовослужбовців з місць дислокації їхніх частин у Грузії й Таджикистані, в тому числі й з використанням
військово-транспортної авіації».

«Ми хотіли створити нову армію»
Свого часу, у 1992-1993 роках, я
обіймав посаду заступника начальника управління кадрів Збройних сил України. Тож безпосередньо був причетний до формування українського війська. Очолював та був членом делегацій
на переговорах про повернення українців у Грузії, Молдові, Москві, Німеччині, а також був причетний до переговорів iз розподілу Чорноморського флоту. Мені здавалося, що я був на своєму
місці. Тоді ми перевели 40 тисяч військовослужбовців-українців для подальшої служби на теренах Батьківщини з
Далекого Сходу, Забайкалля, Таджикистану, Вірменії, Грузії й т.д. І звичайно ж, що тоді з колегами запровадили у військах українську мову. Ми
хотіли створити нову армію, але далеко не все вдалося...
Як з’ясувалося, деякі мої доповіді
не влаштовували тодішнє керівництво
Міністерства оборони. А говорив я те,
що і сьогодні кажу: якщо хочете мати
боєздатну армію, то, перш за все, має-

ти Білоцерківський гарнізон. Загалом
доповідь була досить стриманою, але ми
встановили, що там два солдати загинули
на будівництві дач, і взагалі там солдати
жили, як раби в підземеллі. Міністру оборони пропонували звільнити з посади командира бригади. Адже перевірка не означає, що ми повинні написати про те, як
все гарно. На те й перевірка, щоб писати
правду й тим самим сприяти поліпшенню ситуації. Ми й написали... А через два
тижні змінився міністр оборони: замість
Костянтина Морозова прийшов Радецький. І вже за два тижні я залишився без
посади.

«Війна» з несправедливістю
та бюрократією
— Із вісьмома міністрами оборони я
особисто зустрічався, й вони особисто
приймали щодо мене рішення, — продовжує розповідь Микола Романович. —
На мою думку, генерал-полковник Костянтин Морозов — єдиний із міністрів,
який був державником і патріотом. На
жаль, його роль у створенні українського війська незаслужено недооцінена.
Усі ж інші міністри, відписуючи «у
справі Селюка» на запити нардепів, президентів, громадських організацій засвідчували брехливі відповіді, зневажаючи будь-який закон. Аналогічно проявили вони себе й на загальноукраїнському рівні. Тож коротко, намагаючись
бути якомога об’єктивнішим, охарактеризував би їх таким чином, що серед них

були: і політичний флюгер, й торгівець
майном та зброєю ЗСУ, і справжній брехун, боягуз, і гросмейстер, і збитий льотчик, і той, хто пройшов через тримісячні академічні курси.
До теперішнього міністра оборони
Степана Полторака я також звертався:
упродовж півтора року — вісім разів.
Крім того, чотири рази — до його безпосереднього керівника Петра Порошенка
з єдиною вимогою: зобов’язати відкликати офіційний документ Міноборони
України, який містить недостовірну інформацію щодо мене, «встановлену» рішенням суду від... 1999 року. Я отримав 12 відповідей (хоча, згідно з законом щодо звернення громадян, має бути
лише одна відповідь), мовляв, звертайтеся до суду...
Близько 80 депутатських запитів і
звернень щодо справедливого вирішення долі полковника Селюка М. Р. було
спрямовано на ім’я Президентів України, міністрів і прокурорів. Понад 40 судових рішень, серед яких і ухвала Конституційного Суду та постанова Верховного Суду України, який у повному складі (понад 100 суддів) розглядав
справу.
Також особисто в різні роки зустрічався з генпрокурорами — Ворсіновим,
Потебеньком і Медведьком, які приймали щодо мене рішення.
Після всіх судів, на які пішло десять
iз половиною років, я зустрівся в 2004
році з тодішнім міністром оборони Євгеном Марчуком. А зустрівся з ним завдяки тому, що нардеп Григорій Омельченко написав про порушення кримінального провадження за фактом надання народному депутату завідомо неправдивої
інформації про те, що відповідь заступника міністра оборони і міністра (Марчука) містять відомості, які не відповідають дійсності стосовно полковника
Миколи Селюка. Тож Омельченко попросив притягнути до кримінальної відповідальності винних.
Через три дні мене викликав Марчук
(це вже була наша друга зустріч) i буквально за 15 хвилин нашої розмови (після років моїх ходінь по судах, прокурорах, депутатах, міністрах) повернув на
майже попередню посаду — заступник
начальника управління в Юридичному
департаменті Міноборони. Але на цій посаді був лише рік — прийшов Кузьмук
перед Помаранчевою революцією i мене
скоротили!.. Далі прийшов Гриценко й
узагалі скоротив цю посаду. Тоді я махнув рукою та пішов у відставку.

Суди обслуговували тільки владу!
У 2003 році вийшла друком моя
книжка «Кому служить військова феміда?» (Практика судочинства військових
судів України). Адже в нас була система військових судів, яка перейшла ще
від радянських «реввоентрибуналов».
Дослідження показали, що з десятків
судових справ, які розглядали військові суди стосовно генералів, полковників і солдатів, — суд у жодному випадку не став на бік того, хто звертався за захистом своїх прав. Суди обслуговували тільки владу! Тож їх ліквідація
була цілком логічною. Хоча, може, й не
зовсім правильною, але в тому вигляді
військові суди точно не мали існувати
— у цих судах мали б бути не військовослужбовці, а лише цивільні судді, які
жодним чином не пов’язані з військовим відомством.
Пригадую, як, будучи помічником депутатів (Анатолія Єрмака, нині
покійного, а згодом Григорія Омельченка), відчував їхню постійну підтримку
впродовж більш ніж 10 років моєї боротьби, адже це люди, які були послідовні в питаннях боротьби проти корупції, саме їхні депутатські звернення змушували чиновників відчувати
справжній парламентський контроль
за дотриманням прав і свобод військовослужбовців.
P.S. Як свідок буремних історичних
подій Микола Селюк наразі мріє видати книгу нарисів про становлення української армії з початку незалежності
нашої держави й роль, яку зіграли ті
чи інші особистості (зокрема, й когорта
міністрів оборони), в її зміцненні або ж
розвалі. ■
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■ ВСТУПНА КАМПАНІЯ

■ НЕДОРЕФОРМИ

Завжди готові?

А вчителям додому
— зась

У Міністерстві освіти розповіли про нововведення
у зовнішньому незалежному оцінюванні
Катерина БАЧИНСЬКА
Готуй санчата влітку — а
воза взимку. Актуальною приказка стане для цьогорічних
вступників. Хоч до проведення
ЗНО ще понад півроку, проте ті,
хто хоче отримати бажане бюджетне місце — підготовку мають розпочати вже зараз. Цю
тезу підтримує і першокурсниця Державного аграрно-економічного університету з Дніпра
Ольга Якимчук. Дівчина розповідає, що розпочала підготовку до тестування ще в 10му класі, готувалася без допомоги репетиторів, самостійно.
Запевняє, що теперішні переконання, буцімто «без допомоги репетиторів вам бюджет
не світить» — вважає байкою,
адже самостійно отримала своє
бажане державне місце на біотехнологічному факультеті.
«Я відразу з початку підготовки робила акценти на найважливіші предмети. Знала, чого
хочу, і дуже хотіла вступити.
Тобто акцентувалася на тому,
що мені буде необхідно саме на
ЗНО. Звісно, розумію, що допомога репетиторів сприяла б
швидшому засвоєнню матеріалу та розстановці пріоритетів,
проте вирішила, що зможу
сама підготуватися і скласти.
Тому впоралася і задоволена
результатом», — зазначає дівчина. Цьогорічним вступникам, які також готуються самостійно, радить проходити
онлайн-тести за всі попередні роки. «Завдяки ним можна
побачити свої «слабкі місця» і
вже на них акцентуватися і детальніше вивчати», — ділиться нюансами у розмові з «УМ»
Ольга.
Реєстрація на основну частину ЗНО-2019 розпочнеться
5 лютого і триватиме до 25 березня. Основна сесія відбуватиметься з 21 травня до 13 червня.
Додаткова сесія запланована на
26 червня — 12 липня. Для тих,
хто захоче спробувати свої сили
і пройти пробне ЗНО, реєстрація триватиме з 8 до 31 січня, а
вже 16 та 23 березня відбудеться саме пробне тестування. Серед тих, хто вирішив не складати пробне тестування та готувався самостійно — тепер уже
студент Одеської морської академії Євген Атаманчук. Хлопчина з Хмельницької області
у розмові з «УМ» розповідав,
що завжди хотів стати моряком і, попри відсутність репетиторів і пробного тестування
став першокурсником бажаного навчального закладу. Запевнив, що у підготовці головне —
не кількість репетиторів, а бажання вступити і скласти тести. «До ЗНО почав готуватися з
початку 11-го класу, адже знав,
що від результату цього оцінювання залежить моє майбутнє і
заклад, у якому я навчатимуся. Під час підготовки основу
для успішного складання дали
вчителі моєї школи. Ну і, звичайно, самостійна робота, яка
є невід’ємною частиною підготовки», — зазначив у коментарі «УМ» студент Одеської
академії.
Загалом же, цьогорічний
вибір серед предметів нічим не

Рейсовий автобус у віддалене село
ходитиме раз на тиждень. Освітяни й
лікарі, які їздять сюди на роботу, назад
діставатимуться з великими труднощами
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ І знову ЗНО.
❙ Фото з сайта uain.press.
відрізняється від минулорічного. Так само абітурієнти обиратимуть із 11 предметів максимально 4, немає у списку уже
другий рік поспіль російської мови. Також без змін залишається і той факт, що результати ЗНО з трьох предметів
зараховуватимуть як результат
державної підсумкової атестації для отримання шкільного
атестату. «Кожен випускник
загальноосвітнього навчального закладу для отримання документа про середню освіту повинен здати три обов’язкові предмети: українська мова і література — обов’язковий для всіх,
другий — на вибір учня — математика або історія України, і
третій — на вибір із тих 11, що
залишилися. Може бути поєднання математики та історії
України. Четвертим можна обрати той предмет, який потрібний для вступу у вищі навчальні заклади», — зазначила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості
освіти Лариса Середяк. За бажанням учасника ЗНО, тестові
матеріали можуть перекласти
шістьма мовами: кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською. Упродовж 11
років тести перекладали лише
російською та польською мовами. Цього року будуть дійсними
сертифікати і попередніх років,
а саме: 2017, 2018, 2019, окрім
іноземної мови. У зв’язку із запровадженням торік аудіювання, дійсними будуть сертифікати 2018 та 2019 років.
Серед майбутніх вступників — 17-річна Марічка Барбір.
Дівчина мріє стати студенткою
Київського національного університету імені Богомольця і бути лікарем. Цьогорічні ж нововедення стосуються усіх, хто планує потрапити до медичних вишів. Для
цих абітурієнтів обов’язково
потрібно пройти тестування з
трьох предметів, а не двох, як
раніше. Перший — українська мова та література, другий
— хімія чи біологія на вибір, і
третій — фізика чи математика. Останні дисципліни додали для перевірки аналітично-

го й логічного мислення вступників. Марічку засмутили такі
зміни, бо не планувала складати математику, а тим більше
фізику. «Я основний акцент
робила на біологію та мову, а
тепер ще додатково доведеться готуватися до обов’язкового
тесту», — резюмує дівчина. У
Міністерстві освіти впевнені,
що такі зміни підуть лише на
користь абітурієнтам, адже,
за європейським досвідом, математика є обов’язковою при
вивченні на початкових курсах медичних вишів.
Новації 2019 року також
стосуватимуться студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів
акредитації та учнів закладів
професійно-технічної
освіти. Для отримання атестата, а
його переважно отримують на
другому курсі, необхідно буде
у форматі ЗНО складати українську мову і літературу та
математику або історію України — на вибір учня, студента
чи слухача. «Я акцентую на цьому увагу, минулого року була
тільки українська мова, цього
року додаємо два предмети, а
третій предмет будуть здавати
у себе в навчальному закладі.
Але наказ Міносвіти прописує
третій предмет на вибір студента, слухача, учня, а не на вибір
коледжу чи училища, як було
раніше. Бо ми маємо багато
дзвінків, що навчальні заклади, можливо, мали якесь спрямування, приймали рішення
педагогічної ради, який предмет обрати. Нині ж це лише вибір учня, і він буде зафіксований при реєстрації», — наголосила Лариса Середяк. Окрім
того, другу спробу матимуть
студенти коледжів, які торік
при складанні ЗНО з української мови отримали незадовільні оцінки — 1,2,3. Такий низький результат не дає право продовжити навчання. Тож, якщо
і цього року ЗНО буде провалене, таких студентів, навіть
попри оплату навчання, відрахують із коледжів. Після складання ЗНО і під час подачі документів до вишів абітурієнти
матимуть право подати до семи
заяв, проте не більше ніж із чотирьох спеціальностей. ■

Відтепер у черкаське село
Пастирське рейсовий автобус
ходитиме раз на тиждень — у
вівторок. У село автобус приходитиме о 7-й ранку. Він забиратиме й пільговиків. Такіот сільські «надмірності» у
ХХІ столітті у європейській
країні.
Вимушений
транспортний компроміс знайшли на
нараді за участi першого заступника голови Смілянської
райдержадміністрації Олексія Печнікова (без голови РДА
тут живуть уже чотири місяці), представників перевізника та жителів цього села. Звісно, таке рішення не влаштовує
жителів Пастирського. І вони
б’ють на сполох.
«Раніше до нашого села
автобус Смілянського ВАТ
«АТП-17128» курсував двічі
на тиждень — у вівторок та неділю, виконуючи по два рейси
щодня. Це було дуже зручно. А
тепер ми в розпачі», — бідкаються «Україні молодій» жителі цього села. Люди кажуть,
що цим транспортом добиралися до місцевої школи й назад кілька вчителів, які мешкають в інших населених пунктах, але вчителюють у Пастирському. Ним приїжджала й
сімейний лікар iз села Ташлик,
з якою пастирчани уклали договір, ним було з руки дістатися і в Ротмістрівську лікарню
та у районний центр Сміла.
І хоча, наголошують селяни, їм тепер радять їздити автобусом «Черкаси—Новомиргород», який курсує через село
з Кіровоградської області, але
ж, пояснюють, він завжди забитий народом і туди втовпитися практично неможливо.
До того ж, уточнюють жителі
Пастирського, приміром, аби
на новомиргородський автобус сісти в самому селі, необхідно йти до його зупинки 3-5
кілометрів. «Хай би у вівторок
нам два рейси смілянського
автобуса залишили, щоб можна було ним дістатися у Смілу
й повернутися назад», — просять люди.
У свою чергу, директор Смілянського ВАТ «АТП-17128»
Петро Даценко пояснює «Україні молодій» скорочення рейсів до Пастирського тим, що це
село охоплене кількома рейсами автобуса «Черкаси — Новомиргород», який курсує за скороченим маршрутом через села
Малосмілянку і Сердюківку, і
коштує дешевше. «Наш автобус їде через Ташлик, у нас
маршрут довший і, відповідно,
тариф вищий. Тож пасажирам
доводиться переплачувати», —
зазначає Петро Іванович. І підкреслює, ці рейсові автобуси,
які курсували до Пастирського у вівторок та неділю, їздитимуть як і раніше, але тільки до
Ташлика, де основний пасажиропотік.

На скорочення рейсів вплинули, наголошує директор
АТП, i вщент розбита дорога
до Пастирського та підвищення вартості дизельного пального, на якому працює транспорт
автопідприємства. «Свого часу
ми повністю перевели на дизельне пальне увесь наш транспорт. Так було дешевше і вигідніше. Нині дизпальне коштує
32 гривні і життя змушує нас
приймати непопулярні рішення, аби вижити», — розповідає Петро Даценко. Він каже,
що днями на підприємство завезли нову партію дизпалива і
кожен його літр на 4,2 гривні
дорожчий за літр бензину. «За
довгі роки своєї роботи я такого
ще не бачив, щоб бензин був дешевшим, ніж дизельне пальне.
Таке підвищення ніяк не можна пояснити з точки зору здорового глузду», — обурюється
Петро Іванович. Він зауважує,
що важка ситуація складається у Смілянському районі з рейсовими автобусами не лише до
Пастирського, а й до сіл Куцівка та Плескачівка. У Куцівці,
зазначає директор АТП, практично нульовий пасажиропотік, а в Плескачівці неабияк
допікають розбиті дороги.
«На тамтешньому шляху
абсолютно розбитий підйом, і
ніхто нічого не робить. Тільки
трохи підморозить, ми не зможемо туди їздити», — підсумовує Петро Даценко.
І наостанок, як повідомили у Смілянській райдержадміністрації, районній владі
вдалося домовитися з перевізником, автобуси якого курсують iз Черкас до Новомиргорода Кіровоградської області і
вісім разів туди й назад проходять через Пастирське, про те,
що кожного вівторка цей автобус змінюватиме маршрут і заходитиме у центр села. Тож,
мовляв, учителі, які приїжджатимуть у місцеву школу на
роботу, матимуть змогу повернутися цим автобусом додому.
«Добре, що хоч один рейс
так зробили», — невесело погоджуються у Пастирському,
дізнавшись про таку новину.
Але, додають, це не вирішує
проблему транспортного сполучення до їхнього села, яке
є найвіддаленішим у районі і
розташоване за 45 кілометрів
від Сміли. Оскільки сісти на
цей автобус, хоч у райцентрі,
хоч у селі, через його завантаженість пасажирами з тих населених пунктів, через які він
курсує, дуже проблематично, а
часто й зовсім нереально.
«Я добиралася днями до
хворих батьків у Пастирське
й у Смілі не змогла сісти на автобус «Черкаси—Новомиргород». Тоді поїхала в Черкаси,
аби хоч на кінцевій втиснутися. Але там уже був повний автобус. Повернулася у Смілу і
випадково , просто пощастило,
мені попався попутний транспорт», — підсумовує жителька
Сміли Ольга Поповиченко. ■
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Я ВАМ ПИШУ...

■ АКЦЕНТИ

■ ГЛАС НАРОДУ

З ворогом
— жодних
компромісів

«Над сутичкою» у війні

Путін та його кліка вже
прокляті навіки
І. ШІМАНЧУК
Рівне
Існує думка, що світові події рухаються
по спіралі й мають здатність повторюватися,
тільки вже на іншому рівні, в інших обставинах. Це, зокрема, ми бачимо і у відносинах
Росії та Німеччини.
Гітлер у 30-х роках використав Росію для
підготовки своїх військових кадрів і поповнення стратегічних запасів, а також зробив союзницею при розв’язанні Другої світової війни, разом напавши на Польщу і розділивши її,
але стратегічні його плани були іншими.
У даний час Росія намагається використати
Німеччину у своїх стратегічних цілях із розвалу Європейського Союзу і НАТО. Росія зробила Німеччину своїм основним торговельним союзником, що підкреслив і президент
США Дональд Трамп. Парадокс у тому, що
США повинні захищати Німеччину як члена
НАТО, тому що остання до воєнного спротиву не спроможна. У сучасному світі бачимо,
як національні інтереси держав не збігаються
навіть між союзними членами НАТО, чим успішно користується Росія на всіх рівнях спілкування з керівниками західних країн. Так,
у серпні цього року у Львові в обладміністрації було проведено виставку, присвячену українському військовому діячеві, політику,
поету Василю Вишиваному (австрійському архікнязю Вільгельму Габсбургзькому), який загинув у катівні НКВС у 1948 р., а на його батьківщині, у Відні, міністр закордонних справ
на своєму весіллі витанцьовувала з Путіним,
продовжувачем традицій чекістів.
Наші беззубі ЗМІ обійшли мовчанням цей
факт наруги над пам’яттю героя, не зробили
його відомим в Україні і всій Європі, а була така
прекрасна нагода. Біда в тому, що дуже мало
сучасних журналістів знають історію України,
особливо історію віковічного спротиву українців усім загарбникам. Наші ЗМІ чомусь дуже
лояльно ставляться до запеклих ворогів України, не інформують населення про цих «героїв».
Користуючись бездіяльністю влади, все більше
нагліє «п’ята колона» та її телеканали.
Влада, без спротиву здавши Крим і частину
Донбасу, так нічому і не навчилася, а «регіонали» (нині Опоблок) та їхні посіпаки готові керувати Малоросією, лиш би знищити державність
України. Керівникам України треба брати приклад із Великої Британії, яка вжила конкретних заходів після хімічної атаки Росії.
Україна на п’ятому році війни з Росією дозволяє у своєму тилу відкрито і безкарно діяти
ворогам країни під прикриттям свободи слова і «миротворців». Ці «миротворці» хай запитають десятки тисяч удів, сиріт і матерів,
які втратили на війні своїх дітей, населення
зруйнованих сіл і міст, 1,8 мільйона біженців,
чи готові вони вибачити Росії завдані Україні
збитки. Чи готовий був СРСР і його союзники
— США, Англія, Франція, Польща та інші держави — вибачити Німеччині руйнування і загибель десятків мільйонів своїх громадян.
Із Росією можна помиритись тільки після звільнення окупованих територій і відшкодування
нею завданих збитків Україні. Без цього ніякого примирення з нею бути не може, люди, наші
воїни цього не допустять, це повинні закарбувати у своїй голові всякі «миротворці».
Не Україна підло і підступно порушила договір про дружбу і без оголошення війни напала, не вона нищила міста і села, вбивала ,
розстрілювала в Іловайському котлі воїнів,
усупереч досягнутим домовленостям, не Україна на всіх фронтах продовжує гібридну
війну. З агресором ніяких компромісів бути
не може. Путін, його кліка та їхні родичі вже
прокляті навіки за страждання українців і їм
ніколи не відмолитися від неминучого людського та Божого суду, не відмитися від крові, не
очиститися від сорому. ■

Нам потрібні не паради, а перемоги
Віктор ТЮТЮН
Херсон
Ми з вами кажемо, як і
французи: Ла Манш. Чому
ж у Великій Британії наполягають: Англійська
протока?! Два народи найдовше у світі воювали між
собою — 218 років! За що?
Аби мати власну державу
й топоніміку в ній: називати, кожен своє, рідними мовами.
Єрмолаєв: «... снять с
повєсткі дня государства
язиковой вопрос і рєлігіозний вопрос». (Сказано
27.10.2018 р. на телеканалі 112). Насамперед,
хто це говорить? Андрій
Єрмолаєв — директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна».
Разом із ним цього хочуть
мураєви, рабіновічі, чєрвонєнкі, їхня численна
обслуга політтехнологів,
політологів, журналістів
— толерастів за наймом.
Ця братія ніколи не чула
про національно-визвольні війни українського народу, про засудження колоніалізму, про потребу

подолати наслідки кріпосного рабства в «тюрмі народів».
На телебаченні з Лондона й у пресі королівства критикують Терезу
Мей та уряд для того, щоб
зміцнювати Велику Британію. У Франції не ставлять під сумнів цілісність
країни, культурну політику, включно з проблемами
Корсики й басків. «Наші»
ж псевдодемократи-мураєвці поширюють московську пропаганду в час
війни, заперечують право
українців на Незалежність
та рідну мову. Підґрунтя
їм чверть століття створюють кучмівські гниди,
всілякі піховшеки, джангірови, журавські, бондаренки й бондаренчихи. Ці
головоногі задовго до погоджувальних рад призначених Кремлем і Кучмою
«переможців на виборах»
знають, до якої політсили
перебігати, аби знов присмоктатися.
Прихована боротьба
між цими поплічниками
орди та синами Україниматері точиться століт-

тями. Це знають наші вороги. І тепер, коли війна
стає прямою, а не якоюсь
«гібридною», недруги в ці
криваві рани встромляють
розпечене залізо, а на трудящі руки й вільні душі
вдягають нові кайдани.
І називають їх толерантністю, і закликають спекатися «націоналістичного чаду». Як і у випадку з
Єрмолаєвим, насправді
закликають відмовитися
від батька-матері та України.
Ті державні службовці, особливо дипломати,
ті політичні сили, ті президенти, що розігрують
позицію «над сутичкою»,
в реальному житті потурають ворогам. Це стосується
економіки, правопорядку
і громадянського суспільства. І вся та наволоч завдає українській державі
втрат, рівноцінних агресії
путінської Московії. Вони
забезпечують політичну
реабілітацію внутрішнім
злочинцям, сковують обороноздатність ЗСУ, знищують добробатівців та
громадських активістів,

непідконтрольних «ківам».
Журналіст
Віталій
Портніков, точний навіть у припущеннях, висловився м’якенько: «Завдання реваншистів — не
влада, а розмивання кордонів патріотизму, створення умов для обрання
Президентом країни чергового зрадника у вишиванці, для перемоги на
парламентських виборах
угодовських популістських блоків» (6.09.2018),
FB).
Наближаються роковини поминання жертв Революції гідності. В країні, де
не покарано жодного вбивцю, що призвело до нових
випробувань для борців за
Незалежність держави, де
знущаються над українцем
уряд і викохані ним охоронці влади, де не почуєш
словосполучення «права
людини», слід оголошувати Річницю очищення, а
не відзначення надуманого чиновниками «Дня Гідності й Свободи».
Паради не замінюють
Перемоги! ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Осінь
Олександра ДАНИЛЕВСЬКА
с. Кобижча, Бобровицький район,
Чернігівська область
Осінь мудра,
Як саме життя,
Бо ж приходить,
Мов пересторога —
Щоб не звикли ми
До літнього тепла,
Щоб не вічною
Здавалась нам дорога
Щастя і добра.
Осінь мудра
Золотом своїм.
В кожній краплі —
То сліди розстання.
Осінь мудра,
Інеєм на квітах —
Білим і тривожним,
Як чекання.
Осінь мудра.

Те, що на Рівненщині, а саме у Костопільському районі, добувають базальт, знає багато
хто. Крім базальту, цей край багатий ще такими мінералами, як кварц, халцедон, гематит,
рідкими адуляром та хлоритом. Проте мало хто чув про заповідник «Базальтові стовпи»,
що розташований в Івано-Долинському базальтовому родовищі. Таких утворень ви ніде не
знайдете: базальтові колони можна побачити на місці їх утворення, що займає площу в 0,8
га, а протяжність — 230 м. Їх висота часом сягає 30 м, а товщина — 1,2 м. У розрізі колони
можна побачити правильний багатокутник — кількість сторін коливається від чотирьох
до семи. Та унікальність цих колон в іншому: вчені пояснюють, що сама порода базальт є
гірською і має магматичне походження, у нашому ж випадку базальтові стовпи розташовані
на рівнинній території.
Раніше тут були кар’єри, деякі з яких і досі працюють, а решта — вже затоплені. В утворених
озерах вода має яскраво-бірюзове забарвлення. Серед утвореного озера є острівець, який
називають «Островом кохання».

Чиста, як сльоза,
Що зронило серце
В розпачі розлуки.
Осінь — мудра,
В ній — зародження весни,
Як розстання жовтий цвіт —
На зустріч.

СПАДЩИНА
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Десять років тому будинок Харківської
філармонії був настільки занедбаним,
що його планували просто знести, аби не
муляв око своєю убогістю. Врятувала архітектурну перлину її історія. Волею долі
старий особняк по вулиці Римарській, 21
часто опинявся у самісінькому епіцентрі
доленосних подій, тому міг цілком зійти
за окремий музей. Тут у 1896 році Альфред Федецький провів перший в Україні кіносеанс. У цих стінах спалахнула
перша харківська електрична лампочка,
запрацювало диво техніки — парова машина і вийшла в ефір перша українська радіостанція. Тут відбулася прем’єра
опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба»
і перша «провінційна (за межами Москви та Петербурга) постановка балету
Чайковського «Спляча красуня». Список
митців, які виступали на сцені зали, що
є копією палацу французьких королів
Тюїльрі, змушує згадати поіменно багатьох світових зірок класичного мистецтва, тому будівлю, де витає дух кількох
епох, вирішили зберегти. Десять років
тому під аварійним дахом вбитого палацу гуляв вітер й осипалася штукатурка,
але стіни вперто стояли завдяки міцній
цеглі, виготовленій вручну за спеціальним рецептом.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2018

■ ДРУГЕ ДИХАННЯ

Повернення Тюїльрі
У Харкові завершується «реконструкція десятиліття»,
яка воскресила втрачену розкіш копії палацу французьких королів
«Перший пусковий комплекс»
Загалом долю будинку на Римарській
вирішив старий чеський орган, встановлений неподалік в Успенському соборі. Після
передачі храму віруючим виникла проблема з перенесенням музичного інструмента
в інше приміщення, яке б повністю відповідало його параметрам. Поки шукали місце, виникла ідея придбати новий орган, а
заодно реконструювати і розширити під
нього частину філармонії, що потребувала
негайного капітального ремонту. Так розпочалась мало не драматична епопея будівництва у Харкові органної зали, яку намагались з перемінним успіхом завершити
одразу три керівники області — Михайло
Добкін, Арсен Аваков і Юлія Світлична.
Зрештою два роки тому, за словами
будівельників, тут офіційно був презентований «перший пусковий комплекс» і
відбувся прем’єрний концерт. Представники знаменитої німецької фірми «Олександр Фуке», які створили для міста новий орган і прискіпливо контролювали
хід будівництва, назвали Харківський
органний зал філармонії одним із кращих у Європі.
І знову всіх здивувала акустика. «Аби
досягти високої якості звучання, був застосований принцип зміни геометрії приміщення, — каже головний архітектор
області Вадим Рабінович. — Так у проекті з’явилася спеціальна акустична стеля,
фрагменти якої, при допомозі спеціальних програм, можна змінювати під кожен інструмент. Словом, ці панелі або
затискають об’єм зали або розширюють
його. Під них прописана програма, що заздалегідь виставляється оператором. Загалом уся зала — це складні конструкції,
де прорахована система площин. Кутки,
стеля, стіни десь відбивають звук, десь
відводять, а десь розсіюють».

Зала без відлуння
Цей будинок був зведений ще у 1829
році й не раз змінював свого господаря.
Спочатку особняк належав дворянській родині Зарудних, а потім почергово
кільком загальноміським закладам —
виховному пансіонату, розважальному
«центру» на манер англійських клубів
і купецькому товариству, члени якого
мали не лише комерційну, а й мистецьку жилку. Саме вони у 1871 році створили тут професійний симфонічний оркестр, а в 1890-му передали увесь будинок Оперному театру.
Любов тодішніх харків’ян до королівської розкоші стала поворотною у
долі місцевої «опери». Знать замовила
архітектору Болеславу Михаловському
добудувати з боку саду сценічну частину, а концертний майданчик оформити
в стилі французького ренесансу з використанням мотивів одного з парадних залів палацу Тюїльрі в Парижі.
Кінцевий результат приголомшив
своїм багатим убранством. Уздовж стін
тут стояли величні колони, увінчані
крилатими жіночими фігурами. Кожна з них «тримала» на собі балкони верхніх ярусів, прикрашені стильною декоративною ліпниною. Під стелею у медальйонах витали барельєфні портрети
видатних композиторів. Причому всі
дизайнерські деталі зали, включаючи
навіть оббивку крісел, були використані
так, аби створити у цьому приміщенні неймовірну акустику. «Тут взагалі
немає відлуння, — каже Дмитро Кучеренко, директор фірми «Ермітаж», яка
сьогодні повертає цій залі колишню архітектурну красу. — Де б ви не перебували — в оркестровій ямі чи на сцені —
звук скрізь однаковий. Фокус у тому, що
дерев’яна підлога і підвісна стеля правильно поглинають непотрібні резонанси, посилюючи чистий звук».
Ця акустика настільки унікальна,
що митці світового рівня намагалися отримати право на концерт у харківській
залі, аби надати своєму голосу чи оркестру особливого звучання, розкривши їх на
повну силу. Харків став улюбленим місцем престижних гастролей. На тутешню
сцену, окрім згаданого Чайковського,
піднімалися Рахманінов, Шостакович,
Хачатурян, Лієпа. «Таку кількість імен
геніальних людей ви навряд чи десь знайдете, — каже Юрій Янко, директор Харківської філармонії, яка займає це приміщення кілька останніх десятиліть. —
Тут виступали Зураб Саткелава, Олена
Образцова, Тамара Синявська, Євген Нестеренко, Тіто Руффо, італійський баритон Маттіа Батістіні. Під час концертів
Федора Шаляпіна, Марії ЛитвиненкоВольгемут, Івана Козловського, Івана Паторжинського люди стояли у проходах,
бо бракувало місць! Тут читали свої твори Сергій Єсенін і Володимир Маяковський. Загалом якби ми вивісили таблички
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❙

Його величність харківський орган.

Фантастична мрія меломана

❙ Так виглядатиме оновлене приміщення філармонії.
❙ Фото з альбому Харківської філармонії.
з іменами всіх, хто тут виступав, не вистачило б фасаду!».

Давнина у сучасній обгортці
Цікаво, що стіни будівлі, які зводилися з міцної цегли, замішаної на курячих яйцях, легко витримали бомбардування під час Другої світової війни. Натомість будівля неабияк постраждала
через капітальну реконструкцію, яку
затіяли радянські чиновники всередині
50-х років. Бірюзовий оксамит оббивки крісел змінили на червоний, фірмовий цегляний фронтон із лірою сховали
під дерев’яною бутафорією з прапорами
радянських республік, сцену обвішали
серпами, молотами і зірками, а портрет
царя над нею — великим годинником.
Елементи пролетарських символів
на тлі унікальної ажурної ліпнини,
барельєфів і атлантів із каріатидами
викликали щонайменше подив, але найсумніше те, що бездумна і непрофесійна
реконструкція завдала величезної шкоди акустиці, що була тут головною родзинкою. І це ще не все. Той горе-ремонт
виявився останнім у новітній історії старої будівлі, тому час його зруйнував остаточно. До початку реконструкції, яка
почалася у філармонії десять років тому
й триває досі, тут уже не лунала музика. Тобто оркестр змушений був давати
концерти у фойє, побоюючись обвалення аварійного даху.
Приступаючи до ремонту, харків’яни
розглядали два варіанти реконструкції.

Можна було, зважаючи на брак коштів,
перетворити занедбану залу на доглянутий і безпечний простір, що не викликає
шалених емоцій, але цілком придатний
для симфонічних концертів. Утім, порадившись, вирішили рятувати колишній блиск, що був старанно скопійований з французької розкоші позаминулого століття. Мовляв, сьогодні такої краси вже не створиш, а ось врятувати її ще
можна.
Наразі за старими кресленнями тут
відтворили все автентичне ліплення,
покривши його позолотою, а також усі
30 гербів Харкова, зокрема і знаменитий кадуцей з рогом достатку. У залі сяє
новизною стилізований під давнину дубовий паркет і вражають оригінальним
дизайном 30-кілограмові люстри. Крісла хоч і нові, але є точною копією тих,
що були від самого початку. Сцена теж
змонтована за всіма традиціями старих європейських театрів, але з використанням новітніх музичних технологій. Унікальну акустику врятували теж,
хоча задля цього довелося чимало попрацювати як над дрібними, так і новітніми деталями: у залі, скажімо, збудували унікальну «раковину», що фокусує
звук, направляючи її глядачам. Завдяки
цій технічній новинці концерти можуть
проходити без мікрофонів.
Відкриття модернізованої Великої
зали філармонії заплановано на початок наступного року. Концерти зможуть
слухати одразу 800 чоловік.

Розмах реконструкції виявився настільки серйозним, що довелося змінити всю «ідеологію» старого особняка. Так
невеликий вільний простір у фойє філармонії перетворився на маленьку затишну камерну залу. Тепер тут є також студія
звукозапису, музей, музична бібліотека,
театральне кафе і сучасна диспетчерська
служба. Остання дозволяє керувати технічною частиною модернізованої будівлі,
мов єдиним механізмом, але так, аби кожен окремий блок міг функціонувати самостійно. Роботу комплексу забезпечує
власна підстанція і «аварійний» генератор, під землею встановили величезний
резервуар із водою, у приміщенні про всяк
випадок є потужна насосна станція.
Всередині філармонії для кожної
зали встановили компактні підйомники
на гусеничному ходу з люлькою. Це дозволить працівникам інженерної служби з однієї точки «дістатися» будь-якого куточку приміщення. «Загалом ми
створюємо наразі унікальний комплекс
по типу американських, де є все, — каже
Юрій Янко. — Людина, яка прийде до
нас, зможе отримати повний спектр музичних послуг. Тобто за більш, ніж 350річну історію Харкова, у місті вперше
буде зведений саме комплекс, а не просто будівля. Це наша велика гордість.
Оцінити грандіозність цього проекту
практично неможливо».
Завершиться реконструкція старого
маєтку на Римарській облаштуванням
навколишнього простору. Кажуть, тут
з’являться статуї, а може, й сухі фонтани.
«Реконструкцію філармонії харків’янам
обіцяли за десятиліття, а ми завершуємо будівництво за два роки, — каже Юлія
Світлична. — Це сталося завдяки потужній підтримці держави. Значна кількість
робіт уже виконана. Наразі йдемо за графіком. Двері Великої зали будуть відчинені на початку наступного року». ■
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■ ДО ДАТИ

Модерний Еней крокує епохами
У містах-мільйонниках і Полтаві планують показувати проект
до 250-річчя Івана Котляревського
Валентина САМЧЕНКО

«Хлопець хоч куди козак» — цю фразу з «Енеїди» Івана Котляревського ще зі школи знають практично всі. Саме так Міжнародний соціально-культурний проект «Джойфест», одне з видавництв i Творче
об’єднання «Київський культурний тренд» вирішили назвати масштабний проект, який ініціюють провести до 250-річчя фундатора нової української літератури. Його бурлескно-травестійна поема «Енеїда», п’єси «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник» написані на основі живого усного мовлення. Це
було дуже прогресивно, бо, хитрощами і силоміць колонізувавши Україну, Російська імперія утискала
й мову «малоросів».
Про театрально-художньо-видавничий проект «Хлопець хоч куди козак» говоримо з його керівницею
Юлією Валовою.

Потяг з Енеєм у Києві,
рок-опера — у Німеччині
■ Юліє, як і чому виникла
ідея проекту «Хлопець хоч куди
козак»?
— Наступного року Україна відзначатиме 250-річчя від
дня народження видатного українського поета, драматурга
Івана Котляревського. Впевнена, що більшості співвітчизників відомо про те, що Котляревський є автором бурлескної
поеми «Енеїда», що демонструє
українських козаків як героїчних борців, що вирушили на
пошуки та відродження втраченої Батьківщини, яку в них
відібрали через загарбництво
сусіда з-за «поребрика». Крім
того, Іван Петрович створив ще
низку творів, у тому числі п’єси
«Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник».
Але, можливо, не всі наші
співвітчизники знають про те,
що Котляревський є визнаним
фундатором нової української
літератури, бо є першим її класиком, зачинателем, який використав у своїх творах живу
українську мову. Його твори
— історичний злам у розвитку української літератури, початок нового її етапу. Ще Тарас
Шевченко назвав його батьком
та присвятив Котляревському щирий вірш-зізнання: «Будеш, батьку, панувати,// Поки
живуть люди;// Поки сонце з
неба сяє,// Тебе не забудуть».
Здається, тема фундаменталізації рідної мови в українському суспільстві за багато років
не втратила своєї актуальності,
актуальна і в сучасних умовах.
Тому ми і вирішили створити
свій проект.
■ Ідея дещо перегукується з
минулорічним потягом «Енеїда» у київському метро. Ви ним
їздили? Що сподобалося у проекті колег?
— «Хлопець хоч куди ко-

зак» створюється як мультидисциплінарний театрально-художній-видавничий проект та передбачає всебічну різножанрову презентацію творчості Івана
Котляревського: виставку ілюстрацій сучасної художниці Оксани Тернавської до творів великого письменника; перформансу,
який об’єднує минуле, сьогодення та майбутнє, та презентації
нового ілюстровано-книжкового видання, присвяченого творчості Котляревського.
Із минулорічним проектом
презентації книги «Енеїда Базилевича. Історія створення
ілюстрацій і макета книги до
поеми Івана Котляревського»,
частиною якого було курсування промо-потяга в Київському
метрополітені (на жаль, мені
не випало ним подорожувати),
нас поєднує вшановування персоналії відомого поета та драматурга. І це круто! Адже чим
більше ми згадуємо про наших
класиків, присвячуючи їм сучасні творчі проекти, тим фундаментальніше ми закріплюємо історію свого народу у свідомості молоді, наших нащадків.
До речі, наша ідея перегукується і ще з одним відомим
мистецьким проектом, що був
реалізований кількома роками раніше у Німеччині. Я маю
на увазі презентацію рок-опери «Енеїда» українського композитора Сергія Бедусенка, що
звучала німецькою. Впевнена,
що існують й інші яскраві проекти. І підкреслюю, це круто!

Розкішні декорації
українського бароко
■ Розкажіть детальніше про
ілюстрації творів Котляревського Оксани Тернавської.
— Сьогодні Оксана Тернавська працює над ілюстраціями до нового видання, присвеченого творчості Котляревського, яке ми презентуватимемо у

Тетяна МІЩЕНКО
До 118-ї річниці від дня народження народної художниці України Катерини Білокур із 12 листопада по 7 грудня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, де діє постійна експозиція творів
художниці, реалізують уже традиційну культурно-мистецьку програму «Білокурівський листопад». Кожного дня
на відвідувачів чекатиме захоплива зустріч із «квітковими» полотнами знаменитої мешканки Богданівки Яготинського району Київської області. Художниця не мала освіти, самостійно оволоділа професійним живописом. Утім
її роботи були на виставках в Україні,
Франції, Канаді та інших країнах.
Під час тематичних екскурсій гості
музею матимуть можливість познайомитися з епістолярною спадщиною художниці, яка розкриває ще одну сто-

рамках проекту. Туди ввійдуть
відомі твори автора.
Уже кілька років в Україні
та за кордоном успішно поширюється та активно презентується проілюстрована художницею «Енеїда». У це видання
увійшло близько сотні художніх
робіт, на сворення яких пішло
три роки. Як на мене, ілюстрації Оксани Тернавської до книги неймовірно вражаючі. Майстерно вимальовані пензлем художниці персонажі, впізнавані
кожним українцем, у цій версії
«Енеїди» позбавились аскетизму Базилевича й ергономічно
вписалися у розкішні декорації українського бароко.
Захоплює, як художниця
дуже ретельно підійшла до вимальовування костюмів персонажів поеми та декорацій, в
яких вони зображені. Тож ілюстрована Оксаною Тернавською
«Енеїда» може стати ідеальним
посібником для театральних
постановок.
■ Співорганізатор нинішнього проекту — видавництво
«Корбуш» — презентуватиме
нове видання творів Івана Котляревського. Чим воно відрізнятиметься від попередніх численних збірок класика?
— Загалом усі книжки цього видавництва — це естетичні,
коштовні подарункові шедеври. Здається, цю нішу в Україні
мало заповнено. Працювати у
ній довго, кропітко та подекуди дорого. Але воно того варто,
адже коли тримаєш у руках такі
книги, відчуваєш не тільки приємний запах палітурки, якісного паперу та фарби, а й навіть їх
душу. Ці книги дійсно створюють iз любов’ю. Сприйняття,
мабуть, можна порівняти із першим поцілунком чи першим колом на американських гірках.
Торкаєшся сторінок книги
— і дух перехоплює. Нове видання творів Івана Петрови-

❙ Ілюстрації Оксани Тернавської до творів Івана Котляревського.
❙ Надані організаторами проекту.
ча не відрізнятиметься за якістю від усіх інших, що народилися у цьому видавництві. Ми
намагатимемося знайти шляхи
зменшення його вартості. Так,
щоб більше людей могли дозволити собі його придбати. Домашні бібліотеки, здається, ще
ніхто не відміняв.

Не шароварні перформанси
■ Якою буде театральна частина проекту «Хлопець хоч
куди козак»?
— Точно не шароварною.
Модерною. За задумом організаторів, у перформансі герої
«Енеїди» будуть вільно пересуватися епохами, тим самим підкреслюючи актуальність тексту
Івана Котляревського. Теж саме
стосується костюмів, музичного та пластичного рішень.
■ Коли і де поціновувачі, за
визначенням Тараса Шевченка, батька української літератури, зможуть побачити дійства, приурочені 250-річчю Івана Котляревського?

— У великих містах України, насамперед у містахмільйонниках, та обов’язково
на батьківщині письменника —
в Полтаві. Якщо нам вдасться
домовитись з іноземними партнерами та українськими інституціями у світі (а ми цього прагнемо), то і за межами України,
насамперед у країнах ЄС.
■ Із яких причин порадите
долучитися до перегляду проекту «Хлопець хоч куди козак»
тим, хто ще щиро і надовго не
зацікавився «Енеїдою» й іншими творами достойника української історії Івана Котляревського?
— Тому що це актуально
та весело. Тому що це не може
не зачепити щирого українця,
якщо той навіть зовсім не цікавиться літературою та не читає книжок. Це набагато цікавіше за «мильні опери», які крутять по ТБ. Бо театр — це жива
матерія, а текст «Енеїди» Івана
Котляревського не втрачає своєї
актуальності впродовж віків. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Ода Катерині
У Києві знову «Білокурівський листопад»
рону її таланту — таланту письменниці. Всі, хто бажає поринути в загадковий світ і красу квітів, овочів, фруктів,
зможе стати учасником захоплюючого
квесту. Музейники пропонують бажаючим відкрити у собі талант художника, взявши участь в екскурсії-грі.
У галереї-кінозалі вихідного дня музею на території Києво-Печерської лаври покажуть фільми про життєвий та
творчий шлях Катерини Білокур, зокрема стрічку Ольги Самолевської «Катерина Білокур. Послання». У день народження народної художниці, 7 груд-

ня, проводитимуть щогодинний екскурсійний марафон «Ода Катерині».
Запалюватимуть свічку пам’яті.
У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва
нагадують про те, що щопонеділка діти
шкільного віку, учні професійно-технічних училищ і студенти вищих навчальних закладів України можуть приходити безкоштовно (на вході на територію Лаври варто сказати, що прямують у Музей). Останнього понеділка
щомісяця — безкоштовний вхід для
всіх категорій відвідувачів. ■

❙ Катерина Білокур.
❙ Ілюстрація надана музеєм.

XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2018»

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2018

13

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ ОБРІЇ

Мотиватори й лінивство,
Лі Куан Ю і словоблуддя
Костянтин ДИКАНЬ

Усі успішні люди щасливі однаково. Натомість, невдахи — незадоволені життям кожен по-своєму. Єднає останніх пошук причин
ззовні, а не у власних лінощах. Тому мотиватори — надзвичайно популярні. Література кшталту «як заробити мільйон» сягає
сотень назв і авторів. Мотивувальні семінари, конференції, навчально-практичні зібрання дивують вартістю квитків, банальністю
сентенцій промовців, примітивністю прийомів нейролінгвістичного програмування. З багатьох методів, пропагованих зарубіжними
пінтусевичами, назагал використовується найпростіший — «мотиватор Кличка» або ж «чарівний пєндєль».
Книга Ореста Зуба «Формула продуктивності» (Тернопіль:
Мандрівець, 2017) із копиці пропагандистики активізму
вирізняється тим, що її автор
представляє нове покоління успішних українців (принаймні, на їхню власну думку), хоча
більшості співгромадян його
прізвище мало що говорить.
Утім, не біда, якщо книга містить «понад 100 прийомів, методів, технік та інших фішок
із тайм-менеджменту, самомотивації, а також персональної
продуктивності, покликаної допомогти вам упорядкувати всі
накопичені справи, визначитися з пріоритетами, реалізувати заповітні мрії та й узагалі
організувати собі найяскравіше
життя».
Попри невеликий обсяг книги автор не уникнув тривіальностей, притаманних усім мотиваторам: планування дій на
день, місяць, рік; записування
планів; зазначення їх таймінгу;
подрібнення справ («поїдання

слона шматочками») та постійне коригування їх переліку; ведення здорового способу життя
(достатній сон, ранкова гімнастика, фізичні вправи, відмова
від допінгу (алкоголю, тютюну, кави), вживання двох літрів
води денно тощо. «Найліпший
відпочинок — це зміна виду
діяльності», — радить О.Зуб.
В.Маяковський виклав це раніше й краще: «Працюєш сидячи,
відпочивай стоячи».
Як казав один одіозний олігарх, «якщо питання можна вирішити за гроші, то це не
проблема, а видатки». О.Зуб лаконічніший: «Проблем нема! Є
виклики». Свого часу заборони
на певні види діяльності (проблеми-виклики) стали для більшості пересічних людей квитком у голод і злидні. Натомість
ініціативні й креативні використовували їх як шанс опанувати
нові виробничі ніші: «Якщо хочеш отримати те, чого ніколи
не мав, доведеться зробити те,
чого ніколи не робив». І чим біль-

ше спроб, тим більше шансів на
успіх. Нехай і випадкових. Щоб
не впасти духом потрібно мати
неабияку віру в себе, свої можливості. Аж до самовпевненості. В цьому автор правий, а от
чи потрібно кожен божий день
починати з найбридкішої (найскладнішої) справи — питання
смаку, звички, біоритмів.
Народна мудрість свідчить:
«Ніщо так не псує настрій іншим, як ваша посмішка». О.Зуб
стверджує: «Люди без власної
мети підсвідомо працюють на
реалізацію мрій інших людей.
Тих, у кого мета Є...». Тож посміхайтеся, мрійте і працюйте!
Утім, невдахами бувають не
лише люди, а й країни. Не варто далеко ходити за прикладом. За двадцять вісім років
правління комуністично-комсомольська номенклатура, що
захопила владу в Україні, пере-

творила найперспективнішу зпоміж усіх совєтських республік
на відсталу соціально зруйновану державу, в якій панує кримінально-монопольно-неукраїнський олігархат. І це при тому, що
наша земля переповнена корисними копалинами.
Натомість «східноазійські
тигри», не маючи високоосвіченого населення, розвиненої
промисловості, багатих на мінеральні ресурси надр, будучи
ще більш залежними від імпорту вуглеводнів, ніж Україна,
поставили за мету «вибитися в люди» й за три десятиріччя перетворили мрію на реальність. Тепер не Південна Корея,
Сінгапур чи Японія, а Україна
пасе задніх у Індексі людського розвитку. Недарма Шимон
Перес твердив: «Найбільше багатство природи — це людина.
Люди збагатили землю, а не
земля народ».
Пошук відповідей на сакраментальне питання «що робити
державам для досягнення успіху» — у книжці відомого політика, урядовця і бізнесмена Ігоря

■ СОФІЯ

Методологія Нагірної проповіді:
як це працює?
Костянтин ДИКАНЬ

Євангеліє від Матвія закликає не
відповідати силою на агресію.
Ісус Христос прорік: «Ви чули,
що сказано: «Око за око, і зуб за
зуба». А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе
хто у праву щоку твою, — підстав йому й другу». Роздумами
як чинити, коли до тебе застосовують грубу силу, пронизана
філософія європейської цивілізації.
Здавалося б, християнство
дало відповідь. Та насильство не
зникло, його навіть не поменшало: переможна хода демократії
лише збільшила різноманітні
зіткнення. Це зумовлює інтерес науковців, політиків і пересічних громадян до суспільних
конфліктів.
Відомо, що сила далеко не
завжди гарантує успіх. Аналогічно не лише збройні повстання перемагають, а й мирний
протест спричиняє радикальні зміни. Книга американських
суспільствознавиць Еріки Ченовет та Марії Дж.Стефан «Чому
ненасильницький спротив ефективний: Стратегічна логіка громадянського конфлікту» (К.:
Кліо, 2014) є спробою на науко-

вому рівні заохотити громадських активістів саме до мирного,
ненасильницького спротиву.
Дослідниці поставили перед
собою надзвичайно складне завдання, бо соціологія не просто гуманітарна наука, в якій
описові інтерпретаційні методи домінують, а царина, в якій
застосування інтерполяцій завжди викликатиме запитання й критику, бо не існує двох
однакових конфліктних ситуацій, розв’язних в один і той
самий спосіб. Оскільки авторки не артикулювали методологію дослідження й здебільшого використовують звичний
для гуманітаріїв опис подій,
можна вважати, що науковим
підмурівком роботи є статистика кількісної участі населення в
акціях протесту незалежно від
типу конфлікту: від партизанки
і рухів опору Другої світової війни — до племінних і релігійних.
Тож і цілі протесту й наслідки
конфлікту теж різні — «від розширення особистих свобод до
здобуття більших прав або привілеїв для етнічної групи, котра
змагається за національну незалежність».
Навіть без використання даних світової статистики зрозуміло, що мирний спротив залучає

значно більшу кількість людей,
ніж збройна боротьба. Та використання лише цього критерію
залишає поза увагою величезну
кількість не менш важливих факторів, які спричинили виникнення, розростання і, зрештою, перемоги чи поразки акцій протесту.
Неоднозначною є й постановка проблеми, бо розрізнити мирну й насильницьку компанії легко лише позірно. Насправді ж
«у багатьох випадках мирний
і збройний рух співіснують у боротьбі конкурентних груп». Організація в процесі тривалої боротьби може змінювати методи
діяльності.
Ненасильницькі кампанії
спротиву — це дії, що «перебувають поза інституційними
межами звичайної політики»
(участь у виборах, створення
груп інтересів, лобіювання).
До них зараховують «соціальні, психологічні, економічні й
політичні методи, до яких належать бойкот (соціальний,
економічний і політичний), звичайні, сидячі та загальні страйки, а також інші форми громадянської непокори й відмови від
співпраці з метою мобілізувати
громадськість на протидію або
підтримку певних політичних
дій, делегітимізувати супро-

тивника, знищити чи обмежити його джерело сили». Політичною боротьбою поза межами
традиційного політичного життя є «збройний опір — дії недержавних опозиційних збройних
формувань».
Звідси випливає, що авторки
мали би досліджувати кампанії
лише проти демократичних режимів, де «країна розвиває набір інститутів, завдяки яким
політичні лідери обираються
на вільних, чесних, змагальних
виборах, а громадяни отримують захист від необґрунтованих зазіхань держави (захист
громадянських прав); своєю чергою, судова, законодавча й виконавча гілки влади є розділеними і зрівноважують одна одну».
Дійсно, в державах ліберальної
демократії збройний спротив є
зайвим, надмірним. Тому непра-

Шарова «Від мрії — до дії» (К.:
Арт Економі, 2016). Автор починає здавна — з порад давніх вавилонян: як заробляти, заощаджувати, накопичувати гроші,
перетворювати їх із багатства
на капітал. І аж до прикладу сучасної успішної держави: перетворення Сінгапуру з колонії на
світового лідера.
Слова прем’єра Лі Куан Ю,
котрий очолював уряд острівної держави понад тридцять
років, в Україні знає чи не кожний школяр: «Мій підхід полягав у тому, щоб найбільш здібні
люди очолювали найважливіші
міністерства. Посади за ґрати
трьох своїх друзів: вони знають за що, і ти знаєш, за що».
Та можна скільки завгодно повторювати слово «халва», але
в роті солодко не стане. Керівні посади в Україні — що в органах влади й управління, що в
прибутковому бізнесі — продовжують займати куми-діти-родичі тих, хто й мав би стати Лікуанющенком.
Аналогічно з Лєшеком Бальцеровичем: якщо тридцять років
тому українці завозили до Польщі праски і паяльники, то зараз
«середня заробітна плата поляка — 1,1 тисячі доларів». Балачки українських високопосадовців про корупцію, подолання
бідності, недоліки банківської
системи, недоторканність приватної власності, легалізацію
незаконного капіталу тощо —
здебільшого є риторичними питаннями, які не передбачають
артикульованих відповідей.
І. Шаров доводить, що далі
гратися у «словесні реформи»
часу вже немає. Коли не перейти негайно від слів до діла — забезпеченого особистого життя й
успішної держави не бачити ні
нам, ані нашим онукам. ■
вильно з огляду на методологію
загалом і зазначені передумови
ставити на один щабель протест
проти Японської окупації Китаю в 1937—1945 рр., польську
антинацистську боротьбу в 1944
р. чи заворушення у Східній Німеччині 1953 р. із «чехословацькою весною» 1968 року.
Не завжди мирні протести
приводять до демократизації
пореволюційного устрою держави. Висновки ж щодо «причин,
котрі полегшують творення надійних, легітимних і відповідальних демократичних
інституцій саме після завершення мирного конфлікту» та
особистісного чинника («наявність харизматичного лідера
руху опору помітно ускладнює
шлях до демократії, адже сприяє персоналізації, а не інституалізації політики»), — свідчать, що дослідниці застосували
однакові методи дослідження до
надто різних ситуацій. На думку авторок, вони довели більшу
ефективність ненасильницького спротиву. З цим важко погодитися, бо зазначена методологічна хиба очевидна.
Попри те, книга є надзвичайно важливою, позаяк обстоює гуманістичні цінності як у досягненні стратегічних цілей, так
і в довготерміновому забезпеченні добробуту суспільства, бо
«збройний опір не віщує нічого доброго в жодній із цих сторін». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ РЕЦЕПТИ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Божевільний» — назвали цей овоч ще у XVII столітті європейські мандрівники, побачивши на полях Індії. Може,
не лише зовнішній вигляд баклажана спонукав їх до таких
висновків, а й смакові якості: у сирому вигляді він містить
соланін, який може спровокувати отруєння. Втім, якщо
баклажани правильно приготувати, вони — суцільна користь. Калій та інші речовини з «синеньких» сприятливо
впливають на діяльність серця і навіть розщеплюють холестеринові бляшки у судинах. Баклажани також корисні
при порушеннях обміну речовин, для печінки і нирок,
сприяють кровотворенню. Але в нашому випадку головне — смак. Напевне, не знайдеться людини, яка не має у
своєму меню улюбленої страви «із синеньких».
Перед приготуванням овоч треба розрізати навпіл і з
півгодинки потримати в підсоленій воді. А далі не бійтеся синенького, готуйте його і дивуйте цікавими смаками
себе і рідних.
Відома нам кулінарна майстриня тернополянка Лариса
Пошпур пропонує аж 7 перевірених рецептів із синеньких, отож буде з чого вибирати і чим дивувати.

Солодкі баклажани
Такий
салат
посправжньому оціниться
взимку, хоча дехто його
оцінив і зараз. Отож черга за вами. Потрібно по
1,250 грамів чистої ваги
баклажанів і солодкого
перцю, 100 часнику, пропущеного через часникодавку, пучок петрушки.
Для маринаду: 150 мл
олії, 300 мл води, 200 мл
цукру, 125 мл оцту, 50 г
солі.
Баклажани чистимо
смужками, одну частинку
чистимо, іншу залишаємо зі шкіркою. Затим ріжемо по довжині і по ширині подовгастими шматками, перець ріжемо по
довжині товстими смужками, малий — на 4 частини, більший — на 6-8. Маринад доводимо до кипіння і кидаємо перець, варимо 10 хвилин і виймаємо,
відразу ж вкидаємо порізані баклажани, варимо
10 хвилин і виймаємо. У
рідину, що залишилася,
вкидаємо часник і порізану петрушку, доводимо до
кипіння, вимикаємо, беремо 5 банок по 0,5 л і складаємо шарами по банках:
баклажани, по них столову ложку рідини, затим —
перець, по столовій ложці
рідини, і так доверху. Стерилізувати 30 хвилин.

Пікантні баклажани,
часникові
Потрібно: 2 кг баклажанів, 100 г часнику, пропущеного через часникодавку, пучок петрушки.
Синенькі порізати поздовж на 4-6 частин і по ширині — щоб були великі
квадратнішматки.Відварити в маринаді 10 хвилин.
Маринад: 100 мл води,
100 мл оцту, 100 мл цукру,
100 мл олії, столова ложка
солі. Наприкінці вимкнути і перемішати з часником і петрушкою. Рідини
взагалі не повинно бути,
баклажани все втягнуть.
Розкласти по півлітрових
баночках і стерилізувати
півгодини.

Для драконів і
дракончиків
І не лише для них, до
речі, хоч ці синенькі будуть добре-таки перчені.
Людям вони також дуже
сподобаються, люди ще
й як полюбляють солене-перчене, головне, щоб
усього було в міру. А
міру пані Лариса пропонує таку: 2 кг баклажанів
без шкірки (бажано довгі й товсті) порізати кружечками по 0,5—0,7см,
посолити трошки, скласти один на другий і залишити на 2 години. Затим
обсмажити їх на олії за-

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Киянка Наталя Печерська, як, утім, усі,
хто причетний до культури, мистецтва
і творчості, вбачає в осінніх туманах
натхнення і затишок. А ще — спонукання
готувати такі ж страви: яскраві, смачні,
літніх кольорів і барв. І осінні тумани чи
ранки з інеєм будуть такими ж теплими.

Крем-суп
Якщо ви ще його не готували — не
віднікуйтеся, бо восени кожна господиня має приготувати гарбузовий суп.
Якщо готували, новенький рецепт усе
одно не буде зайвим.
Отож для супу знадобляться: невеличкий гарбуз, морква (візьміть її стільки, скільки ж гарбуза), цибуля, 2-3 картоплини, оливкова та кукурудзяна олія,
сіль, дрібка мускатного горіха, дрібка
кориці, дрібка паприки, дрібка орегано, півсклянки вершків.
Приготування: гарбуз і моркву почистіть та наріжте, як вам зручно —
потім їх усе одно треба буде збити блендером. Дрібно покришіть цибулю. На
розігріту пательню налийте суміш оливкової та кукурудзяної олій і обсмажте у
ній до золотавого кольору гарбуз, моркву та цибулю. Тим часом поставте варитися дві-три картоплини. Коли картопля закипить, додайте обсмажені овочі
і варіть близько 25 хвилин — до готовності. Отриманий суп збийте у блендері
і додайте всі спеції зі списку. Потім до-

Сім відтінків синеньких
Тернополянка Лариса Пошпур радить готувати з баклажанів
лишити, щоб охололи.
Тепер готуємо маринад:
100 г часнику перемолоти
з 1-2 пекучими перчинами, додати 100 мл оцту, 2
столові ложки цукру, столову ложку солі і все старанно перемішати. Затим
складаємо в банку чи іншу
посудину шар баклажанів
тугенько один до одного і
змащуємо зверху тим маринадом, знову баклажани, і так — поки є баклажани. Зверху виливаємо
олію, що залишилася після баклажанів, закриваємо і ставимо в холодильник. Такі «дракончики»
зберігаються до року в холодильнику (я роблю на
зиму з 6 кг).

щеного через часникодавку, столова ложка солі,
100 г цукру, 100 мл олії,
50 мл оцту.
Баклажани порізати
великими кубиками, відварити в підсоленій воді до
3-4 хвилин (до м’якості),
витягти, щоб стекли.
Решту овочів пропускаємо через м’ясорубку
і з іншими інгредієнтами доводимо до кипіння.
Вкидаємо туди баклажани і тушкуємо 20 хвилин,
потім розкладаємо у стерильні банки або стерилізуємо 10 хвилин.
«Я додаю ще 0,5 л відварених будь-яких грибів,
— підказує до основного
рецепта деталі пані Лариса, — потім використовую
ще і для піци, і для піцикальцоні».

Баклажани квашені
Це — один з моїх улюблених варіантів, яких навчила Лариса Пошпур.
Баклажани розрізати з
двох сторін по боках на 2
см і відварити в підсоленій
воді 10 хвилин (на 1 л води
— 2 столові ложки солі).
Затим дайте їм добре стекти (поставте щось зверху
на них і — під схил), потім
в ті розрізи напхайте тертого часнику. Складіть в
емальовану каструлю і залийте охолодженим маринадом (1 л води — 70 г
солі). При кімнатній температурі баклажани слід
тримати 5-8 днів, потім
розкласти в банки і залити тим розсолом зверху,
додати листок хрону і винести на холод. Перед подачею порізати кружальцями і полити олією.

П’ятий відтінок —
морквяний
Синенькі з морквою також вдало поєднуються —
що на смак, що на вигляд.

Синенькі цибульнички

❙ Баклажани про запас Лариси Пошпур.
❙ Фото з власного архіву.
Словом, смачний ошатний морквяно-баклажанний салат готують таким
чином.
2 кг баклажанів (кулінарна майстриня пані Лариса радить вибирати не
великі і не товсті) порізати смужками по довжині
й обсмажити на олії до
м’якості. Затим викласти
на папір, щоб олія трошки
витекла. Кілограм моркви
потерти на морквяній тертці, підтушкувати з додаванням мінімальної кількості олії. Пропустити 3
головки часнику через
часникодавку. Намастити
ним обсмажені баклажани
й скрутити рулетиком. Їх
поскладати стовпчиками

в банки (в мене пішло по 7
рулетиків на 1 шар, в банці 2 шари).
Заливаємо киплячим
маринадом і стерилізуємо
15 хвилин.
Маринад: 250 мл води,
250 мл цукру, 150 мл оцту,
столова ложка солі. Ще
треба врахувати по 5 штук
духмяного перцю і по лавровому листку на банку.

А ще ж із помідорами!
Ще в комірчинах чи на
базарі є трохи помідорів,
на салат вистачить. Отож
потрібно буде: 1,250 баклажанів, 1 кг помідорів,
0,5 кг перцю солодкого,
стручок пекучого перцю,
2 головки часнику, пропу-

То в дитинстві цибуля
могла зіпсувати, приміром,
суп. У дорослому віці цибуля сприймається дуже гарно, точніше смачно. Із синенькими — навіть суперсмачно!
Потрібно: по 1 кг баклажанів і помідорів, 0,5 кг
перцю солодкого, 5 зубців
часнику, 5 цибулин, стручок пекучого перцю, 100
мл олії, 100 мл оцту, 100 мл
цукру, столову ложку солі.
Перець пекучий і часник перемолоти і вкинути
до маринаду.
Помідори без шкірки
порізати на шматки і варити в тому маринаді 15 хвилин. Затим додати решту
овочів, порізаних великими шматками, і тушкувати півгодини. Стерилізувати 10 хвилин.
«Усі рецепти перевірені
роками і дуже смачні», —
каже Лариса Пошпур. ■

■ ДО СЕЗОНУ

Гарбузовий фонтан чудових вражень
Страви з яскравими нотками від Наталії Печерської
лийте до супу вершки і ще раз збийте.
Прикрасити страву можна зеленню, гарбузовим насінням чи горіхами. Чудово із
цим супом смакуватиме бринза.

Солоний пиріг
Ще одна страва у нас теж буде з гарбузом — мова про несолодкий пиріг. Для
його приготування потрібно: близько
кілограма дріжджового тіста за вашим
улюбленим рецептом, гарбуз для начинки, вершки, яйце, сіль та перець, сир із
блакитною пліснявою, мигдаль, дрібка
свіжої нарізаної петрушки, масло для
змащування форми для пирога.
Приготування: зробіть дріжджове тісто за улюбленим рецептом, потім накрийте його рушником і залиште приблизно
на півгодини, щоб воно збільшилося в
об’ємі. Гарбуз наріжте дрібними шматочками, окремо змішайте вершки і яйце.
Додайте сіль та перець за смаком. Наріжте сир дрібними шматочками. Мигдаль
подрібніть. Тим часом увімкніть духовку — її треба розігріти до 180 градусів.
Готове тісто помніть руками і розподіліть у формі для випічки. Розкладіть

у ній шматочки гарбуза і залийте яєчновершковою підливкою. Залиште просочитися на 10 хвилин. Випікайте пиріг
35 хвилин. За 10 хвилин до готовності
посипте його мигдалем. Коли витягнете
пиріг, дайте йому охолонути, потім прикрасьте петрушкою та сиром і вже тоді
можна смакувати.

Фруктово-ягідний мус
На вигляд — пухнаста рожева хмаринка, на смак — фонтан чудових вражень!
Який там туман, коли є такий десерт?
«Рецепт десерту зовсім нескладний,
— переконує Наталя Печерська, — і
не потребує пошуку особливих складових».
Склад: 100 г фруктового пюре (можна з морожених ягід чи журавлини),
50 г меду або сиропу (бажано, але не
обов’язково), 50 г крупи манної, 110 г
білого цукру, 400 мл кип’яченої води.
Для прикраси мусу: заморожена полуниця або будь-які інші фрукти і ягоди.
Приготування: пюре з різноманітних
фруктів або ягід добре змішаємо з цук-

❙ Крем-суп Наталії Печерської.
❙ Фото з власного архіву.
ром і чистою водою, солодку суміш доведемо до кипіння. Потім повільно й
акуратно введемо в киплячу масу манну крупу. Постійно помішуючи, варимо на невеликому вогні близько 10 хвилин. Охолоджуємо масу й отриману
суміш акуратно збиваємо міксером. Готовий мус розливаємо у фігурні креманки або інші красиві ємкості і прикрашаємо половинками ягід або фруктів. Ставимо мус на 60 хвилин у холодильник.
У результаті в нас вийшов чудовий легкий десерт, яким із задоволенням поласують як дорослі, так і діти.
Ласуйте і ви! Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2018

СПОРТ

«У жіночій збірній України з біатлону зібрано 13 спортсменок
різного віку та абсолютно несумісного досвіду.
Утім усередині колективу панує хороший мікроклімат».

Олена Підгрушна
українська біатлоністка

■ ШАХИ

Григорій ХАТА
Через шість років після
того, як у Ханти-Мансійську
харків’янка Ганна Ушеніна
стала першою в історії незалежної України чемпіонкою світу з
шахів, це російське місто знову
приймає турнір, який покликаний назвати ім’я нової володарки шахової корони.
Хоча, цілком імовірно, що
чемпіонський титул залишиться в чинної його володарки — китаянки Цзюй Веньцзюнь, котра
є рейтинг-фаворитом ЧС-2018 i
продовжує успішно долати етап
за етапом, не програвши наразі
в Ханти-Мансійську ще жодної
партії. Аби однією з перших пробитися до півфіналу, 27-річній
китаянці достатньо було в другому матчі чвертьфінального раунду змусити капітулювати 19річну представницю Узбекистану Гульрухбегім Тохіржонову.
На перший погляд, завдання для Веньцзюнь — не надто
складне, але по ходу змагань
за юною Тохіржоновою, котрій
удалося вибити з розіграшу переможницю минулого «мундіалю» Тань Чжуньї з Китаю, закріпився статус «темної конячки»,
тож однозначно легким чвертьфінал для рейтинг-фаворита
ЧС не мав би бути. Так, стартова
партія 1/4 фіналу між першою
та 40-ю за рейтингом шахістками планети, де Цзюй, до слова,
мала право першого ходу, завершилася внічию. Відзначимо, що
ЧС у Ханти-Мансійську проходить за нокаут-системою, котра,
по суті, не залишає учасницям
права на помилку.
Водночас львів’янка Марія
Музичук, яка, нагадаємо, володіла шаховою короною в період 2016-2017 років, невдало
розпочала свою чвертьфіналь-

Королівське реноме
Сестри Музичук
найдовше з
українських шахісток
затрималися
на чемпіонаті світу
в Ханти-Мансійську
ну серію, програвши її перший
поєдинок Жансая Абдумалік
з Казахстану, котрій, до речі,
лише 18 років. Кілька років
тому Марічка виграла аналогічного роду турнір у Сочі, однак повторення великого успіху
опинилося під великим питанням, адже в повторній «класиці» казашку в грі білими влаштувала б і нічия.
Значно більше шансів на
підсумковий успіх має старша з
сестер Музичук — Ганна, котра
з мирової розпочала свій чвертьфінал проти Олександри Костенюк. Протистояння приблизно рівних за силою суперниць
з України та Росії (третього та
сьомого гросмейстера жіночого
рейтингу ФІДЕ відповіно) має
всі підстави для того, аби перетворитися на запеклу драму
з кінцівкою у вигляді шахового армагеддону. Нагадаємо, що
попередній «мундіаль», який
проходив в Ірані, Ганна завершила у статусі його фіналістки,
програвши вирішальний поєдинок китаянці Чжуньї.

❙ Однією з чвертьфінальних дуелей чемпіонату світу в Ханти-Мансійську є протистояння росіянки
❙ Олександри Костенюк та кращої шахістки України Ганни Музичук.
❙ Фото з сайта chess-news.ru.
Загалом, сестри Музичук залишилися єдиними представницями української збірної на чемпіонаті світу в Ханти-Мансійську, хоча на його старт вийшло
п’ятеро вітчизняних шахісток.
Після поразок у стартовому колі
з розіграшу вибули Інна Яновська та Наталя Жукова, котрі пос-

тупились Ірині Круш iз США та
китаянці Ні Шицюнь відповідно. Турнірний же шлях Ганни
Ушеніної завершився у другому раунді, в якому вона зазнала
«нокауту» від господарки змагань Валентини Гуніної.
Варто відзначити, що на ЧС2018 під прапором Російської

Федерації продовжує змагатися наша колишня співвітчизниця Катерина Лагно, котра після
виграшу першої чвертьфінальної партії у китаянки Лей Тінцзе має великі шанси на півфінальну дуель iз переможницею
пари Абдумалік—Музичук-молодша. ■

■ БІАТЛОН

Особливості тренувального мікроклімату
Після безмедальної Олімпіади в Пхенчхані українські
біатлоністи готуються до старту нового сезону, котрий
розпочнеться гонками в Поклюці
Григорій ХАТА
Оголосивши на початку тижня склад на стартовий етап Кубка світу,
збірна України з біатлону
офіційно розпочинає свій
перший постолімпійський сезон. Олімпіада-2018
у Пхенчхані для вітчизняних «стріляючих лижників» вийшла, без перебільшення, провальною, тож,
закономірно, що після зимових Ігор саме в жіночій
команді, на котру покладалися найбільші медальні сподівання у Південній
Кореї, відбулися серйозні
зміни. Хоча, дивлячись
на прізвища українських
біатлоністок, котрі відкриватимуть кубковий
сезон у словенській Поклюці, серйозність проведених федерацією змін
одразу й не помітиш. У
порівнянні зі складом,
яким на початку року
наша жіноча збірна змагалася в Пхенчхані, у стартовій заявці «синьо-жов-
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тих» на перший етап КС2018/2019 є лише одна заміна: місце травмованої
Ірини Варвинець посіла Ірина Журавок. При
цьому Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія
Меркушина, Валентина
та Віта Семеренко зберегли свої позиції в «основі»
жіночої команди.
Однак трохи більше
прискіпливої уваги — й
у вічі впадають цікаві деталі, котрі, перш за все,
стосуються особливостей
організації тренувального
процесу цього колективу,
на чолі котрого керівництво вітчизняної федерації
поставило молодого російського спеціаліста Андрія
Прокуніна.
Вийшло так, що не
тільки вітчизняні вболівальники, а й самі біатлоністки неоднозначно
сприйняли прихід нового наставника. Так, Юлія
Джима, котра в минулому
сезоні була лідером синьожовтої команди, виріши-

ла не розривати співпраці
з попереднім наставником
української команди Урошем Велепцем, і вирушила слідом за ним до Словенії, де за індивідуальним графіком готувалася
до прийдешнього сезону.
Під наглядом персонального наставника —
свого батька Олега Меркушина, котрий раніше був
асистентом Велепця в тренерському штабі «синьожовтих», — працювала в
міжсезоння й перспективна Анастасія Меркушина.
При цьому навколо
Андрія Прокуніна в збірній України зібрався чималий колектив із, як
відзначила Олена Підгрушна, 13 спортсменок
різного віку та абсолютно несумісного досвіду.
За словами досвідченого
капітана жіночої збірної,
російський наставник досить швидко згуртував колектив, створивши всередині нього хороший мікроклімат і водночас запропо-

❙ Одна з лідерів жіночої збірної України — Юлія Джима —
❙ до нового сезону готувалася в Словенії, під орудою
❙ колишнього наставника «синьо-жовтих».
❙ Фото з сайта sumdu.edu.ua.
нувавши дівчатам класну
систему тренувань.
Наскільки дієвими є
методики Прокуніна, по-

переднім місцем роботи
котрого, до слова, була жіноча збірна Південної Кореї, можна буде оцінити

на початку грудня, коли
власне розпочнеться Кубок світу. Цікаво, що вперше за багато років КС стартує не у шведському Остерсунді, а у словенській Поклюці. В нинішньому сезоні
на шведів покладена почесна місія з організації
та проведення головного
старту сезону — чемпіонату світу. Відтак до Остерсунда біатлонний бомонд
завітає в березні наступного року.
Варто відзначити й
іншу організаційну новинку, котра стосується відсутності в календарі КС російського етапу. Причина —
покарання росіян за масштабні допінгові махінації,
вчинені ними на домашніх
Іграх-2014 у Сочі. Нагадаємо, що у вересні Всесвітня
антидопінгова агенція поновила у правах Російську антидопінгову агенцію,
викликавши таким чином
хвилю невдоволення у спортивному світі, котрий тепер
вимагає провести реформування й самої ВАДА.
***
Чоловічу збірну України до старту нового сезону готував її старий наставник — словак Юрай
Санітра, котрий у заявку на словенський етап
включив Дмитра Підручного, Артема Приму, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Віталія Кільчицького. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Нашого красивого цвіту — по всьому світу
Як українці опинилися в Бельгії, вимагали звільнення України від комуністичного поневолення і донині
зберегають рідну мову та традиції

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ЛИСТОПАДА 2018

■ ДЕНЬ ВАРЕННЯ

...Знову самотній?
Ді Капріо бучно відсвяткував іменини
Найжаданіший парубок Голлівуду (звісно, це почесне звання він отримав після того, як
одружився затятий холостяк
Джордж Клуні) днями відсвяткував свій 44-й день народження. Як і належить виконавцю
Великого Гетсбі, розмах був королівський — понад 500 гостей,
прихід яких нагадував червону
доріжку церемонії нагородження «Оскарами». Подію відзначали, звісно ж, у Лос-Анджелесі, в
модному закритому клубі Spring
Place.
Першими привітати іменинника прибули співачка Бейонсе
в супроводі свого чоловіка, репера Джей Зі. Також серед гостей
були помічені такі голлівудські знаменитості, як Наомі Кемпбелл, Опра Уїнфрі, Роберт де
Ніро, Аль Пачіно, Ларрі Девід i
Саша Барон Коен (вiн і вів вечірку), Тоні Ромо та Чейс Кроуфорд.
Серед гостей була і Дженніфер
Еністон, яка тільки нещодавно
розлучилася зі своїм чоловіком
Джастіном Теру. І хоча прибула
вона на вечірку в супроводі двох
приятелів, проте весь вечір провела в компанії подруги Гвінет
Варка ВОНСОВИЧ
Один із техаських ресторанів
розмістив оголошення в «Інстаграмі», що шукає працівника,
який би... розважав собак, доки
їхні господарі насолоджуватимуться наїдками та спілкуванням
у їхньому закладі. Причому платити подібним «аніматорам» будуть пристойно — 100 доларів за
годину «роботи». Собачим няням
доведеться гладити чотирилапих, бавитися з ними, словом, не
давати їм нудитися . Про серйозне ставлення до пошуковців роботи свідчить хоча б те, що керівництво ресторану Mutts Canine

Пелтроу та її чоловіка Бреда Фелчака.
Кажуть, що саме через її присутність на
дні народження Лео
серед гостей не було
Бреда Пітта — давнього приятеля ще з часів
їхньої спільної зйомки у фільмі «Одного
разу в Голлівуді».
Кульмінацією свята був незвичний величезний синій торт із
написом L 44th. Довкола іменинника, як
водиться, кружляли
моделi, але хто ж був
його парою на цьому
бенкеті, залишилося загадкою, адже
його нещодавня
подруга, 21-річна модель Каміла Морроне, на
забаву не приїхала. Шлях до
серця Лео відкрито? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №124

❙ Леонардо Ді Капріо.
■ ЧОТИРИЛАПІ

Життя собаче
У Техасі тварин розважатимуть у ресторані
Cantina затребувало представити
відео та фото, на якому претенденти на посаду мали б продемонструвати своє добре ставлення до тварин і вміння знаходити з ними
спільну мову. Та й прийнятим на
стажування доведеться від шести до восьми тижнів постійно доводити свою «профпридатність».

Щоправда, працювати доведеться
лише чотири години на тиждень.
До слова, у Бангкоці (столиці
Таїланду) пішли ще далі — працівникам дозволили приходити
на роботу із собаками. Ну справді,
не нудитися ж вашому улюбленцю
вдома на самоті, доки ви працюєте
за якийсь ниций метал. ■

■ ПОГОДА
15 листопада за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi та вдень -1...+1.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ,
подекуди з мокрим снiгом.
Славське: вночi +2...+4, удень +6...+8.
Яремче: вночi +2...+4, удень +5...+7.
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +9...+11.
Рахiв: уночi +3...+5, удень +9...+11.

мінлива
хмарність

Захід

-2…+3
-2…+3

0…+5
+3…+8
Схід

хмарно

Центр

-2…+3
-2…+3

-3…-8
-2…+3

дощ
сніг

Південь -2…+3
-2…+3
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. Чотириколісний візок на довгих розворах для далекої дороги.
5. Український боксер, олімпійський чемпіон, який переміг британця Тоні Белью. 9. Комедія Ельдара Рязанова. 10. Ситуація в боксі,
коли суперник падає, але знаходить
сили продовжити бій. 11. Підставка, на якій художник або скульптор
встановлює картину або скульптуру. 12. «Житло» для джина з казки
про Аладдіна. 14. Найманий робітник. 16. Одне з головних єврейських релігійних свят. 19. Частина
боксерського поєдинку. 21. Найбільше озеро Європи, розташоване
в Росії. 24. Райцентр на Волині. 25.
Чорний птах, який прославив Василя Шкляра. 26. Холодна зброя, яку
святили гайдамаки під час Коліївщини. 27. Один із побратимів Котигорошка.
По вертикалі:
1. Одна з головних рік Месопотамії. 2. Старовинний, рідкісний
предмет. 3. Райцентр на Чернігівщині, де було встановлено перший у світі пам’ятник Миколі Гоголю. 4. Лікарська рослина. 6. Судома, корчі. 7. Місто і провінція в
Афганістані, де розміщувався об-

межений контингент радянських
військ. 8. Шматок сухого дерева,
що потрапив під шкіру. 13. Корінний житель краю. 15. Американський штат. 17. Столиця Закарпаття.
18. «Гей, там на горі Січ іде. Гей,
малиновий стяг несе. Гей, малиновий, наше ... товариство, гей, марширує — раз, два, три» (пісня) .
20. Предмети, призначені для запрягання коней чи волів. 22. Вищий орган влади в ряді ісламських держав; також титул глави цього органу. 23. Представник
простолюду, який намагається поводитися, як аристократи. ■
Кросворд №123
від 13 листопада

■ ПРИКОЛИ
Дуже важко довести безплатному лікарю, що ти хворий, а платному — що здоровий.
***
Продаю весільні сукні. Розміри
— 44, 46, 48, 50, 52, 54. Бiльше немає сил чекати.
***
Гроші псують чоловіка! Тому
поруч повинна бути жінка — для
зняття порчі.
***
Якщо у вас немає грошей на
візит до лікаря, просто відвідайте
міжнародний аеропорт. Вам безплатно зроблять рентген, промацають груди, а якщо вимовите слово «наркотики», ще й отримаєте
колоноскопію.
***
Мужик купує в магазині пара-

шут і питає у продавця:
— Припустимо, я вистрибнув iз
цим парашутом iз літака. Що потрібно зробити, щоб він розкрився?
— Смикнути за кільце.
— А якщо він не розкриється?
— Смикнути запасне кільце.
— А якщо й після цього не розкриється?
— Тоді можете прийти до нас і
поміняти парашут.
***
До лікаря приходить бабуся.
— Лiкарю, у мене задишка.
Лікар оглянув бабусю і, не
знайшовши ознак задишки, здивовано запитує:
— А коли у вас задишка буває?
— Коли я «маршрутку» наздоганяю.
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