А поговоримо після перемоги
Міжнародна спільнота визнала
українські вибори демократичними;
теледебати між кандидатами —
під загрозою
» стор. 4

Середа, 3 квітня 2019 року

Любить, як душу, — трясе,
мов грушу
Набрав чинності
закон iз протидії
домашньому
насильству

Стартувала
заборона
на вилов
водних
біоресурсів

» стор. 11

» стор. 7

№ 38 (5495)

Як служив
я в пана та
першеє літо

❙ Польща приростає українцями.

Нехай нереститься!

Учорашні
Учорашнікурси
курси
НБУ:
НБУ:
1 1$ $==27,190
27,167грн
грн
1 1€ €==31,551
30,846грн
грн
1 1рос.
рос.руб.
руб.==0,415
0,422грн
грн

Польща стає
для українців
новою
батьківщиною:
тут працюють,
народжують і
залишаються
» стор.
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ІнФорУМ

«НАТО стурбоване агресивною поведінкою Росії, у тому числі її триваючими діями
проти України, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського
моря. НАТО вже нарощує свою присутність у Чорному морі. І ми продовжуємо тісно
співпрацювати з нашими партнерами в регіоні».

■ НА ФРОНТІ

Не буде
варіанта
сирійського
Алеппо
Георгій Тука розповів, що
українські військові ніколи не
знищуватимуть своїх населених
пунктів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Противник 18 разів порушив режим припинення вогню 1 квітня, застосувавши при цьому п’ять
разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. У смузі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв
наших захисників п’ять разів: двічі — зі стрілецької зброї — поблизу селища Піски; зі станкових
протитанкових гранатометів — біля міста Авдіївка; зі станкових протитанкових гранатометів та
великокаліберних кулеметів у районі населеного
пункту Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів — поблизу села Лебединське.
У смузі «Північ» противник здійснив, відповідно, 13 обстрілів: шість разів — із мінометів
калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових
та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Кримське; двічі — з міномету калібру
120 мм, автоматичних станкових гранатометів та
стрілецької зброї — у районі населеного пункту
Новолуганське; двічі — з міномету калібру 82 мм,
великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
— біля селища Золоте-4; з міномету калібру 82 мм,
гранатометів різних систем та великокаліберних
кулеметів — у районі населеного пункту Зайцеве;
з великокаліберних кулеметів — у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новотошківське.
Внаслідок обстрілів троє наших захисників
отримали поранення. На обстріли противника
Об’єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши шістьох
окупантів. Також вогнем у відповідь знищено
бойову машину піхоти російсько-окупаційних
військ.
Станом на сьому годину ранку 2 квітня ворог
обстріляв із мінометів калібрів 120 та 82 мм наших захисників у районі селища міського типу
Верхньоторецьке, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Втрат
серед особового складу немає. Підрозділ, який
зазнав вогневого впливу противника, відповів
на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються. Об’єднані сили
надійно контролюють дії противника на лінії
зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Тим часом заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука розповів
про два варіанти звільнення Донбасу військовим
шляхом. Він зазначив, що є значна різниця між
військовими потенціалами Києва та Москви. «Окрім цієї різниці, фахівці відзначають ще такий
термін, як «збройні» або «військові дії» в населених пунктах. З цієї точки зору, існує принципово
два різних підходи звільнення території. Перший
варіант — це облога, блокада і витіснення. Другий — це варіант сирійського Алеппо. Більше способів звільнення збройним шляхом населені пункти військова наука не вигадала», — констатував
Георгій Тука.
За словами заступника міністра, перший
варіант не розглядається, а другий він назвав
нісенітницею. «Що стосується першого пункту — у мене є величезні сумніви, що вкотре
Росія мовчки спостерігатиме за тими довготривалими діями з боку власного кордону. Ми, на
жаль, на своєму гіркому досвіді пам’ятаємо і
Іловайськ, і Дебальцеве. Що стосується масованого знищення власних населених пунктів, з
моєї точки зору, це варварство як щодо власної
території, так і щодо цивільного населення», —
сказав Георгій Тука. ■

Станом на 1 квітня в Чорному морі
перебувають водночас шість фрегатів
2-ї Середземноморської групи НАТО
(SNMG2). Експерти вважають таку
численну присутність безпрецедентним фактом.
Як уточнив головний редактор інформагентства Black Sea News Андрій
Клименко, вранці 1 квітня до Одеси
зайшли фрегат Королівських ВМС Канади HMCS Toronto (FFH 333) і фрегат
ВМС Іспанії ESPS Santa Maria (F-81).
Трохи пізніше в цей же день до грузинського порту Поті зайшли фрегат
HNLMS Evertsen (Нідерланди), фрегат TCG Yildirim (Туреччина), фрегат
BGS Drazki (Болгарія) і фрегат ROS
Regele Ferdinand (Румунія).
Він також зауважив, що звичний
склад з’єднання НАТО SNMG2 за роки
його існування — 4-8 фрегатів та один
корабель постачання. «На сьогодні
вперше маємо 12 (!) вимпелів, (7 фрегатів, 4 корвети + плавбаза)», — додав
Клименко.
Тим часом, за повідомленнями грузинських ЗМІ, командувач з’єднанням
контр-адмірал Будевейн Бутс сказав
журналістам: «Те, що Росія, використовуючи силу, змінила межі, для
нас неприйнятно. І саме з урахуванням активної агресивності, яку здійснює Росія, ми збільшили своє представництво в Чорноморському регіоні.
Наша мета — зміцнити відносини з
Грузією. Ми і в минулому проводили
навчання разом iз морськими силами Грузії, і плануємо це і в майбутньому». За словами контр-адмірала, кораблі НАТО залишаться в порту Поті
до 4 квітня і разом iз департаментом
берегової охорони МВС Грузії візьмуть
участь у морських навчаннях.

Свята Марія захистить
НАТО ввів у Чорне море кораблі з планами ще
посилити військову присутність у регіоні

❙ Кораблі НАТО в Чорному морі.
Більше того, НАТО планує ще
більше наростити свою військову
присутність у Чорному морі через
відкриту агресію, яку Росія проявляє в регіоні. Зокрема, в Альянсі можуть прийняти рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військовоморських сил.
Генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг розповів, що таке рішення можуть ухвалити вже 3-4 квітня, на
зустрічі міністрів закордонних справ
країн Альянсу. «НАТО стурбоване
агресивною поведінкою Росії, у тому
числі її триваючими діями проти Ук-

■ МЕДИЦИНА

На здоров’я!
Майже 80 мільйонів гривень влада
Черкас витратить на переоснащення
лікарень
Понад 79 мільйонів
гривень цього року передбачили в бюджеті Черкас
для ремонтів i переоснащення лікарень сучасним
обладнанням. Це найбільше фінансування галузі за
останні п’ять років, повідомляють у Черкаській
Тарас ЗДОРОВИЛО
Ця трагедія у Кропивницькому нагадувала армагедон: вибухи чули в
усіх кінцях міста, майже
звідусіль можна було й бачити величезні «гриби»
полум’я і вогню. Надзвичайна подія на газовій автозаправці мала техногенні наслідки. З’ясування
причин і встановлення
винних у цій справі набирають нових обертів. Наразі другого підозрюваного у вибухах на автостоянці в Кропивницькому затримано, суд арештував
його з можливістю внесення застави понад мільйон
гривень.
Як повідомила пресслужба прокуратури області, «Кіровський район-

Генеральний секретар НАТО

■ ПАРТНЕРСТВО

Тарас ЗДОРОВИЛО

Людмила НІКІТЕНКО

Єнс Столтенберг

міській раді. За словами
черкаського міського голови Анатолія Бондаренка, деякі лікарняні відділення не бачили ремонту
десятки років.
«Наше завдання — зробити максимум, щоб кожен пацієнт у будь-якій
із лікарень міста відчував
себе комфортно. Аби в них

раїни, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря. НАТО вже нарощує свою присутність у Чорному морі. І ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими
партнерами в регіоні», — наголосив
він.
Єнс Столтенберг зауважив, що
судна НАТО будуть і надалі заходити
в порти Чорного моря. Планується,
що в 2019 році сили НАТО майже щомісяця заходитимуть до українських
портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу
військовим та повітряним силам України. ■

можна було пройти необхідне обстеження. Без сучасного діагностичного чи
хірургічного обладнання
нинішня медицина просто
не може існувати», — наголошує Анатолій Бондаренко.
Посадовець каже, що
цього року нове діагностичне обладнання з’явиться у
1-й, 2-й, 3-й міських лікарнях, а ще — в дитячій лікарні, інфекційній лікарні, міському пологовому
будинку «Центр матері та
дитини» та в стоматологічній поліклініці. Для цих лікувальних закладів придбають рентген, апарат ультразвукової діагностики,
мобільну хірургічну систему, нові операційні столи,
ліжка й тумбочки, апарат

■ НАСЛІДКИ

Вибух на заправці
Шукають винних «газової атаки»
на 18 авто
ний суд розглянув і задовольнив клопотання прокуратури про обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою керівнику товариства з обмеженою відповідальністю
«Елан-Ві»,
якого підозрюють у серії
потужних вибухів у Кропивницькому 27 березня.
Щоправда, уточнив речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко,

оскільки підозрюваний
є керівником підприємства, то прокуратура клопотала про його арешт без
можливості внесення застави.
Дещо раніше інженеру цього ж підприємства
було обрано запобіжний
захід у вигляді домашнього арешту в нічний час
і його зобов’язали носити електронний браслет.
Водночас прокурори кло-

штучної вентиляції легень,
прилади для лабораторних
досліджень.
Візьмуться й за ремонт
приміщень цих лікарень.
Приміром, у 1-й міській лікарні реконструюють операційний блок, у 3-й — кардіологічне відділення, неврологічне та операційний
блок, у решті закладів проведуть капітальний ремонт
будівель.
«У цьому році депутати передбачили кошти й на
закупівлю обладнання для
інформатизації черкаських лікарень», — підсумовує Анатолій Бондаренко.
До речі, торік на розвиток медичної галузі Черкас було виділено з бюджету міста 54 мільйони
гривень. ■
потали про взяття його під
варту. Прокуратура готує
апеляцію на обидва рішення. «Оскільки прокуратура клопотала про тримання під вартою, на зазначене рішення суду внесено
апеляційну скаргу», — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, що 27 березня у Кропивницькому сталися вибухи на газовій автозаправці, через
що частина міста залишилася без електропостачання. Внаслідок пожежі
було травмовано четверо
осіб (із них двоє — співробітники ДСНС), вогонь
також знищив 8 легкових
і 10 вантажних автомобілів. Пізніше помер водій
автоцистерни з газом, яка
вибухнула на автостоянці
в Кропивницькому. ■

ІнФорУМ
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■ АКЦІЇ

Екологічний світ
У Львові на три місяці відмовляться від
використання поліетиленових пакетів
Ірина КИРПА
За підтримки Львівської міської ради 9 квітня на
Львівщині стартує просвітницька компанія «Без поліетилену». Екологічна акція
триватиме до 3 червня —
Всесвітнього дня відмови від
поліетиленових пакетів.
Мета цього заходу — переконати населення міста, що,
відмовившись від пластикової упаковки, можна істотно
поліпшити екологічну ситуацію у Львові та області.
Тож до початку літа у великих магазинах одноразові
рукавички замінять на зручні щипці та спеціальні лопатки для продуктів, а на зміну
поліетиленовим нададуть покупцям паперові пакети.
«Якісна альтернатива поліетиленовим пакетам посприяє

очищенню Львова від проблеми з утилізацією побутових
відходів, та й для здоров’я
самих городян така упаковка
несе значно більшу користь»,
— упевнений заступник мера
міста Львова Андрій Москаленко.
Однак не всі підприємці з розумінням поставилися до цієї доброї ініціативи.
Як розповіли активісти проекту Zero Waste Lviv, взяти участь в акції «День без
поліетилену» погодилися
не всі власники міських супермаркетів. Адміністрації
таких торгових мереж, як
«Ашан», «Метро», «Близько», «Два кроки», «Епіцентр
К», а також «АТБ-Маркет»,
дали свою принципову згоду, та от у «Сільпо» в останній момент від цієї ідеї відмовилися.

■ ТРАГЕДІЯ

Не виходить із коми
Заарештували підозрюваного водія
через смертельну ДТП
Ірина КИРПА
Один iз бійців Нацгвардії,
потерпілий у страшній ДТП
в Одесі, прийшов до тями та
дав перші свідчення. Нагадаємо, у суботу, 30 березня,
на розі вулиць Кишинівська
та проспекту Добровольського розігралася справжня
драма. Автомобіль «Опель»
на «євробляхах» проскочив
на жовте світло світлофора,
водій не впорався з керуванням, іномарка врізалася у
«Мерседес». Від потужного
удару «Опель» різко викинуло на пішохідну частину
вулиці. Наслідок — п’ятеро
поранених, серед яких троє
бійців Національної гвардії
України ВЧ 3012, які на той

момент патрулювали вулиці
міста.
Приголомшливо:
23річний Віталій Флоря миттєво загинув на місці трагедії від отриманих травм,
а двоє його товаришів отримали важкі травми. «Через кiлька годин після жахливої ДТП у iнтернет потрапило відео з камер спостереження, які зафіксували, як
неадекватний чоловік підходить до поранених бійців,
починає добивати їх ногами,
а також намагається відібрати у закривавлених хлопців
бойову зброю, — розповів активіст, керівник організації
«Вуличний фронт» Дем’ян
Ганул. — Особистість зловмисника вдалося швидко

Мотивується це технічною неможливістю здійснити задум, хоча активісти проекту Zero Waste Lviv
однак вирішили проявити
свою ініціативу й у цій торговельній мережі, та збираються пропонувати покупцям вибирати на касі екосумки для транспортування
продуктів.
Нагадаємо, що буквально днями, 27 березня 2019
року, 260 депутатів Європарламенту проголосували
за категоричну відмову від
використання упаковки з
пластику в країнах Євросоюзу, починаючи з 2021 року.
До забороненого списку потрапила поліетиленова упаковка, одноразовий посуд із
пластику, контейнери для
їжі, а також пластмасові соломинки для коктейлів. Тим

часом виробників продукції
з пластика змусять платити
податок на переробку виробів
iз поліетилену.
Навіть на упаковках сигарет поряд з повідомленням
про шкоду куріння з’явиться
ще один напис: про небезпеку
фільтрів для сигарет iз пластика, а також пластикової
плівки, в яку загорнута кожна пачка.
Передбачається, що спільними зусиллями всіх країн
Європейського Союзу фахівці встигнуть переробити ті
гори пляшок із пластику, що
утворилися за тривалі роки
їх використання.
Економісти вже підрахували, що у майбутньому, при
правильному підході до справи, подібна стратегія допоможе заощадити країнам ЕС 22
мільярди євро. ■

■ СТАТИСТИКА
За даними Єврокомісії, пластик — це 70% відходів, що потрапляють
до морів та океанів. Щорічно європейці створюють 25 мільйонів тонн пластикових відходів, з яких переробляється менше третини. На сьогодні вже
введені суттєві обмеження або повна заборона на використання пластикових виробів та пакетів у ряді штатів Індії та Америки, деяких містах Австралії, Ефіопії, Франції, Марокко, Італії, Румунії, Монголії, Кенії, Мадагаскару, Грузії, Південної Кореї.

встановити, його вже затримано, вiн дає свідчення у відділку поліції».
Правоохоронці
з’ясували, що агресивний перехожий Путілін Максим Асламбекович раніше сидів у
в’язниці, та не так давно вийшов на свободу, отримавши
умовно-дострокове звільнення. А добити поранених вирішив iз почуття ненависті
до співробітників правоохоронних органів, які раніше
зробили йому словесне зауваження. Проти зловмисника порушено кримінальну справу, за скоєне йому
загрожує до п’яти років позбавлення волі.
«За кілька хвилин до
ДТП ми зробили зауваження
Путіліну за те, що він порушив громадський порядок,
— розповів Денис Балгуров,
який лише дивом залишився живим. — Трагедія сталася буквально відразу ж після цього, коли ми всі втрьох
стояли на пішохідному переході».
Обидва постраждалi бійці Національної гвардії пе-

ребувають у відділенні інтенсивної терапії Військовомедичного клінічного центру Південного регіону. Як
розповів анестезіолог Андрій Андрієвський, вони отримали відкриті переломи
ніг, струс мозку та множинні забої м’яких тканин тіла.
За словами медиків, обох
військовослужбовців очікує
тривалий період реабілітації
та декілька складних операцій.
Стан Дениса Балгурова має позитивну динаміку,
тому незабаром лікарі збираються перевести його до відділення травматології. Набагато гіршi справи у його колеги Данила Руденка, який
отримав важку черепно-мозкову травму та відразу ж після ДТП впав у кому, з якої
медики поки що безсилі його
вивести.
Київський районний суд
міста Одеси вже заарештував водія «Опеля», підозрюваного у смертельнiй ДТП у
місті Одеса, терміном на 60
днів без права внесення застави. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Краса неписана
Талановитий тернополянин «малює»
сірниками
Інф. «УМ»
У канадському Торонто
відкрилася виставка-презентація талановитого юнака з
Тернополя Мар’яна Вархоліка, на якій представлено портрети знаменитих українців
i картини-вишиванки, виготовлені із звичайних сірників.Незвичайною творчістю
хлопець почав займатися у
2012-му, коли ще проживав в
Україні — під враженням від
Євро’2012 він тоді створив
сірникові міні-копії кількох
найбільших стадіонів України.
Згодом Мар’ян Вархолік

почав виготовляти копії фортець i храмів, а ще трохи пізніше виклав перший портрет
— Тараса Шевченка, на який
пішло понад 15 тисяч сірників. Через деякий час після
переїзду до Канади він знову повернувся до улюбленого
хобі й знову почав зі спортивної тематики — створив серію
«сірникових» картин із зображеннями емблем канадських
волейбольних команд, після
чого знову опинився в центрі
уваги шанувальників усього
незвичайного.
Оскільки за Батьківщиною молодий чоловік, безперечно, сумував, то незабаром

❙ Для виставки у IvanFrankoHomes Мар’ян Вархолік створив
❙ 10 картин-вишиванок.
❙ Фото зi сторінки у «Фейсбуцi» IvanFranko.
у його творчості запанувала
рідна українська тематика.
Для нинішньої виставки
у IvanFrankoHomes Мар’ян
Вархолік створив 10 картинвишиванок, що представляють стилі різних регіонів
України, та портрет Івана
Франка, який залишиться в

подарунок закладу. А до Великодня готує нові серії із зображеннями писанок та «сірникових мережив». У планах, за словами Мар’яна, також нові портрети видатних
українців. А в перспективі він
мріє про виставку своїх робіт
у рідній Україні. ■
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■ ОВВА!

Сам іду,
іншого веду
На Черкащині за рік
народилося майже
сто пар двійнят
Людмила НІКІТЕНКО
Останні два роки на Черкащині породіллі дуже «врожайні» на двійнят. Як
повідомили «Україні молодій» в управлінні статистики в Черкаській області, позаторік у Шевченковому краї народилося
103 пари двійнят і 2 пари трійнят, а минулого року в цей світ прийшли 96 пар двійнят.
Загалом, уточнюють в управліннi,
торік у Черкаській області народилися
більше 8600 дітей — 4450 хлопчиків та
4187 дівчаток, на кожну сотню дівчаток
народилися 106 хлопчиків.
«Майже половина новонароджених —
це перші діти в молодих сім’ях, всі інші —
другі й треті. А 9 дітей народилися у багатодітних родинах, де виховується більше
10 малюків», — кажуть в управлінні статистики Черкащини.
Найчастіше народжували молоді мами,
яким до 29 років, але 44 синочки і донечки
народилися у зовсім юних мам, яким було
14-16 років. Найстаршими мамами області стали чотири жінки у віці 45 років, які
народили першу дитину. ■

■ РЕЗОНАНС

Від вироку
не втечеш?
Апеляцію винуватців
«харківської трагедії»
розглядатиме принциповий
і безпристрасний суддя
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Апеляції, які подали Олена Зайцева
та Геннадій Дронов після винесеного їм
вироку, розглядатиме головуючий суддя Володимир Протасов. Його було обрано шляхом автоматичного розподілу, що
збільшує шанси потерпілих дочекатися
саме справедливого і об’єктивного вердикту. До того ж, за інформацією юристів,
цей суддя має репутацію принципового фахівця, який не піддається впливу.
Як «УМ» уже повідомляла, обидва фігуранти «харківської трагедії» отримали
максимальний для даного злочину термін
— по 10 років позбавлення волі. Їх також
зобов’язали солідарно виплатити компенсації родичам загиблих у розмірі, що перевищує 7 мільйонів гривень.
Клопотання про перегляд вироку від
імені Олени Зайцевої подавала її новий
адвокат Юлія Плєтньова, оскільки троє
захисників, що брали участь у судах першої інстанції склали свої повноваження.
Перспективи підзахисної пані Плєтньова
розглядає досить оптимістично. «Суд повинен був застосувати пом’якшувальні обставини: часткове відшкодування збитку
потерпілим та чистосердечне розкаяння,
— сказала вона. — Це два тезиси, які прямо вказані у законі. Думаю, перспектива
в апеляції стосовно Зайцевої є».
У свою чергу, адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця продовжує наполягати на тому, що його підзахисний
не винен у ДТП узагалі, тому вирок суду
вважає «упередженим, незаконним, необґрунтованим і таким, що суперечить
нормам процесуального права та свободам
людини». ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ 2019

■ ОЦІНКИ

■ АВТОРИТЕТНА ДУМКА

А поговоримо після
перемоги

«Ще доля
не пропала»

Міжнародна спільнота визнала українські вибори демократичними;
теледебати між кандидатами — під загрозою
Катерина БАЧИНСЬКА

Результати ЦВК
На момент здачі номеру Центральна виборча комісія опрацювала 99,5% електронних протоколів.
За останніми результатами, Володимир Зеленський отримує 30,2%,
Петро Порошенко — 15,9%, а Юлія
Тимошенко — 13,4%. Попередньо
другий тур виборів, який пройде 21
квітня, відбудеться за участю актора
Володимира Зеленського та чинного
Президента Петра Порошенка.

Їм немає про що говорити
Ще в понеділок Національна
суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на пост
Президента України, що пройшли
у другий тур виборів, провести теледебати. Проте зустрітися напередодні другого туру кандидатам
у президенти навряд чи вдасться.
Адже радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка уже заявив,
що Зеленському немає про що дебатувати з кандидатом у президенти Петром Порошенком і ця розмова
не має ніякого сенсу. Представники
команди Зеленського також повідомили — що для них є інші пріоритети напередодні другого туру і займатимуться вони справами, а не розмовами, додав Рябошапка. При цьому
пообіцяв у найближчий час представити команду та програму пана Зеленського.
Політичний експерт Андрій Овдій упевнений, що політтехнологи
Зеленського не допустять виступу на
дебатах: «Зеленського не пускають
на дебати з тiєї самої причини, з якої
в нього не може взяти інтерв’ю ніхто
з журналістів — його команда боїться зруйнувати образ доброї, ввічливої
та освіченої людини. Людина, яка почала цікавитися політикою рік тому,
просто не може йти на дебати хоча б
тому, що він просто не є достатньо підкованим у низці питань, які йому, без

сумніву, поставить його опонент. Я
точно можу сказати, якщо такий діалог і відбудеться, він точно нашкодить образу, який так старанно будує
команда Володимира Олександровича». Експерт із політичних питань запевняє, що Порошенку не слід робити
ставку на тотальне зниження репутації Володимира Зеленського. «Хоч би
яким недосвідченним у політиці він
був, в очах людей він є персоною з незаплямованою репутацією, він усе ще
нова людина в політиці, що для багатьох українців стане визначальним
фактором під час голосування у другому турі. Адже досить часто українці голосують не за, а проти когось», —
підсумував пан Андрій. У свою чергу,
чинний глава держави Петро Порошенко зазначив, що таки наполягатиме на проведенні теледебатів, які називає необхідністю напередодні другого туру і готовий говорити та дебатувати з Володимиром Зеленським.

А що кажуть у світі?
Про те, що вибори вважають демократичними та такими, що відбулися, заявили в ОБСЄ, ЄС, низці країн світу, а також громадських
організацій із прав людини. Посли
країн Великої сімки G7 привітали
попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ. «Посли G7
вітають попередні висновки Бюро
ОБСЄ з демократичних інститутів і
прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів,
проведений 31 березня, пройшов у
конкурентній боротьбі та в основному в мирній і безпечній атмосфері»,
— йдеться у заяві. У Європейському союзі назвали українські вибори
конкурентними та розраховують на
проведення вільних і чесних виборів
Президента України і в другому турі
голосування 21 квітня.
Прокоментували ситуацію з волевиявленням і представники міжнародної делегації Національного демократичного інституту. «Уже вдруге
з часу Революції гідності, попри росій-

ську агресію, Україна провела вибори,
які всебічно відображають волю виборців та відповідають основним міжнародним стандартам», — зазначив
колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, який є співголовою делегації. «Однак багато суттєвих можливостей щодо захисту достовірності
виборчого процесу повинні бути використані напередодні другого туру», —
додав представник делегації.

Феномен Кучми
За історію незалежності України вибори 2019 стануть п’ятими,
які відбудуться в два тури. Лише
двічі президенти перемагали, набравши більше ніж 50% — у 1991
році Леонід Кравчук та в 2014 році
Петро Порошенко. У 1994 році після першого туру розрив між переможцем Кравчуком i Леонідом Кучмою, який посів друге місце, становив 7,19%. І, що цікаво, це єдиний
раз, коли в пiдсумку переміг той,
хто програв у першому турі, — тоді
Президентом обрали Леоніда Кучму. У 1999 році після першого туру
розрив між першим і другим місцем становив рекордні 14,25% між
чинним главою Леонідом Кучмою
та комуністом Петром Симоненком.
І після другого туру Кучму переобрали на другий термін, а розрив між
ним і Симоненком становив понад
17%. 2004 рік, після першого туру
між Віктором Ющенком і Віктором
Януковичем був встановлений найменший iз моменту проголошення
незалежності розрив — менше 1%.
А от у 2010 році після першого туру
розрив між двома першими місцями становив 10,27% — Віктор Янукович отримав тоді 35,32%, а Юлія
Тимошенко — 25,05%. Чи вдасться
Петру Порошенку повторити феномен Леоніда Кучми-1994, ми зможемо дізнатися вже за три тижні. За результатами електронних протоколів
ЦВК, розрив між Володимиром Зеленським i Петром Порошенком становить більш ніж 14%. ■

■ АКЦЕНТИ

Знову «братське» ярмо?
Три причини, чому комік не повинен бути
Президентом України
Тарас КУЗЬО,
професор Національного
університету
«Києво-Могилянська
академія»
Результати останніх
соціологічних опитувань одночасно засмутили й
утішили мене. Засмутили, бо, згідно з ними, Володимир Зеленський посідає перше місце в рейтингу
кандидатів у президенти і може перемогти в другому турі. Утішили, бо лише 5% українців вважають,
що саме Зеленський переможе на виборах.
Про причини такої суттєвої розбіжності варто
питати соціологів, а не політологів на кшталт мене.
Я можу лише нагадати, що соціологічні опитування
не змогли спрогнозувати результати референдуму у
Великій Британії щодо виходу з ЄС і президентських
виборів США у 2016 році.
Є три дуже важливі причини, чому комік на кшталт
Зеленського не повинен бути Президентом України.

По-перше, українці обиратимуть не тільки Президента, а й головнокомандувача, який виконуватиме свої повноваження в період війни. 72% українців, зокрема 62% мешканців східних областей і 47%
мешканців південних областей, переконані, що Україна й Росія перебувають у стані війни. Війна триватиме ще довго — щонайменше до 2024 року, коли
завершиться президентська каденція і Володимира
Путіна, і наступного українського Президента.
Саме на Путіна українці покладають відповідальність за війну, і тому не дивно, що 80% українців мають
негативне ставлення до нього, а також до російського
парламенту й уряду. Водночас українці вважають, що
після 2024 року з’явиться шанс припинити війну. Однак, на жаль, вони помиляються, бо не зважають на те,
що Путін буде російським президентом довічно. І навіть якщо він помре чи його усунуть із президентської
посади, його місце може зайняти такий самий або навіть більший шовініст, яких вистачає в Москві.
Тому українці обиратимуть головнокомандувача, який буде змушений вести війну з Росією

Оксана Забужко обнадіяла
українців прогнозом про вибори
Українцям не варто сприймати підсумки першого туру виборів як вирішальні.
Адже є великий шанс,
що у другому турі ситуація кардинально зміниться.
Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко на своїй сторінці
у «Фейсбуцi». При цьому вона визнала, що на
першому етапі боротьби за своє майбутнє українці надали перевагу
телевізору перед холодильником.
«Чому всі так схарапудилися? Невже
дійсно не вірили, що в
нас у «битві телевізора з холодильником»
може перемагати телевізор, тільки в дзеркально протилежній
російській розкладці? Правило керованого розуму №2: коли
холодильник повний,
а телевізор стверджує
тобі, що порожній і ти
«ніколи ще так погано
не жив», — вір телевізору!» — із сарказмом
пише вона.
Забужко також нагадала
суспільству,
що Майданом 2013-14
років Україна «зірвала стоп-кран» потяга, який на всіх парах
мчав у прірву.
«Війна за «новий
світовий порядок» нарешті стала дійсністю. І я щаслива, що
моя країна — цілісна, як «колективний
індивід» і «колективна душа». Коли її прийшли вбивати, не дезертирувала, не колаборувала, і вирішаль-

до кінця свого строку у 2024 році. Ним має бути
людина, яку поважають в армії та в суспільстві і
яка здатна успішно вести переговори про надання
підтримки з країнами Заходу та стримувати російську агресію. Такою людиною не може бути комік
без будь-якого досвіду в політиці чи міжнародних
відносинах!
По-друге, обрання коміка наступним Президентом стане для Москви підтвердженням її погляду
на Україну як на «фейкову» державу. Витоки російської збройної агресії проти України слід шукати в
національній ідентичності, адже росіяни вважають
Україну штучною й неспроможною державою, а українців — відгалуженням «русского народа». Тому
Росія не визнає право України на самостійність, суверенітет чи територіальну цілісність.
Зрозуміло, що такий погляд не відповідає дійсності. Проте якщо українці оберуть коміка Президентом, російські шовіністи, націоналісти й імперіалісти сприймуть це як підтвердження своєї правоти.
Москва ще дужче переконається в тому, що Україна
— це «фейкова» держава, непорозуміння, тимчасове утворення, яке слід повернути в лоно «руского
міра».
Водночас Зеленський перебуває в полоні ілюзії,
що українці нібито й досі вважають росіян «братнім
народом», хоче це вже не так. Однак його готовність
стати на коліна перед Путіним — не що інше, як ознака капітуляції:
«Я дуже хочу звернутися до пана Путіна. Шановний Володимире Володимировичу! Не допустіть
зі свого боку навіть натяку на конфлікт. Тому що Росія

❙ Оксана Забужко.
ною для історичної дії
«критичною масою»
одиниць, таки, незважаючи на брак довіри до влади (а також
наполегливе інформпрокапування «це не
твоя війна»), поплювала в долоні й узялася
за оборону, ясно розгледівши під російським триколором свою
смерть», — зазначила
письменниця.
Вона
висловила
впевненість у тому,
що, незважаючи ні на
що, повзучій окупації
зі споротими нашивками не вдалося повністю
розкласти український
народ до стану «біомаси».
«Відсотка «заражених» виявилося недостатньо. А це, зі свого
боку, означає, що зусилля на цьому фронті
надалі будуть подвоєні.
Ось вони і стали подвоєні. Ще й як! І ніхто
їм особливо не пручався. Тому нічого несподіваного не відбулося,
могло бути гірше. «Відсоток заражених», хоч і
загрозливо високий, ще
все ж таки у нас, тьхутьху, сумісний iз життєвими показниками
— ще наша доля не пропала. Стоїмо», — з оптимізмом підсумувала
Забужко. ■

й Україна — дійсно братські народи. Якщо ви хочете,
я можу благати вас на колінах. Однак не ставте, будь
ласка, на коліна наш народ», — сказав він.
Плазування Зеленського перед Путіним означатиме кінець європейської інтеграції України й повернення до формально багатовекторної, а насправді проросійської зовнішньої політики.
По-третє, Зеленський — не лише комік, а й шахрай. Не секрет, що Зеленського фінансує Коломойський, який намагається помститися Порошенку за
те, що той позбавив його двох джерел незаконних
доходів: «Приватбанку» й Укрнафти. Коломойський — найбільший корпоративний рейдер України,
і його репутація майже така ж погана, як і в Ріната
Ахметова.
Обравши Зеленського, українці віддадуть державу в руки Коломойському. Саме цього Коломойський очікував від Порошенка у 2014 році в обмін на
прояв свого патріотизму.
Якщо українці оберуть Зеленського наступним
Президентом, вони зроблять собі ведмежу послугу
принаймні в трьох аспектах. По-перше, вони зруйнують одне з ключових досягнень Порошенка — розбудову української армії. По-друге, вони продемонструють Москві, що Україна є «фейковою» державою. По-третє, вони дозволять Зеленському призначити Коломойського главою своєї президентської
адміністрації, проігнорувавши свої ж нарікання, що
олігархи мають забагато влади в країні.
Українці не повинні знищити свою країну й досягнення останніх п’яти років, обравши наступним
Президентом маріонетку Коломойського. ■
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■ НАШІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Як служив я в пана
та першеє літо
Польща стає для українців новою батьківщиною:
тут працюють, народжують і залишаються
Олег БОРОВСЬКИЙ
Приблизно 200 українських новонароджених зареєструвало у 2018 році
Управління цивільного стану (відповідник українського РАЦСу. — Ред.) у
Кракові. Це вдвічі більше, ніж у 2017
році, повідомили у мерії польського
міста.
Сумно, що далеко не всі ці діти повернуться на свою історичну батьківщину. Адже навіть імена їм батьки-заробітчани дають на польський лад, тобто з перспективою залишитися. Зокрема, немовлят, народжених у Кракові,
називали такими поширеними в Польщі іменами: Амелія, Елізабет, Кароліна, Марія, Мія, Богдан, Якуб, Міхал,
Олєк (польська версія зменшеного від
Олександр) та Роман.
Згідно з даними Малопольського
воєводського управління в Кракові,
понад 19,5 тисячi громадян України мають дозволи на перебування, видані малопольським воєводою. Згідно з
приблизними даними, у Кракові може
жити понад 50 тисяч громадян України, перебування яких легалізоване на
підставі виданих їм посвідок, віз або
безвізового туристичного руху.
Ігор ВІТОВИЧ
1 квітня головний секретар уряду Японії Есіхіде Суга
представив офіційну назву
нової ери, яка, за існуючою
в країні традицією, розпочинається вiд вступу на престол
нового імператора — Нарухіто, повідомляє «Радіо Свобода». Це станеться 30 квітня, коли діючий імператор,
85-річний Акіхіто, зречеться
престолу і на нього вступить
його син Нарухіто. Оголошення нової епохи — або ґенґо —
вважається важливою подією
в Японії і відзначається фестивалями і шоу.
Назва нової ери — Рейва —
перекладається як «порядок і
гармонія». В японському календарі відрахунок років ведеться від часу вступу на престол нового монарха. Наприклад, нинішній рік у календарі вважається «30-м роком
ери Хейсей», оскільки Акіхіто став імператором 1989 року
і ера його правління отримала
назву Хейсей, що означає «досягнутий мир».
Назву кожної ери широко використовують в Японії:
її зазначають на монетах, особистих документах, випусках
газет тощо. Для зручності ведення справ, назву нової ери
вперше в історії оголосили заздалегідь, за місяць до вступу
нового імператора на престол.
У повсякденному житті японці використовують два календарі — традиційний японський і західний, за яким живе
більшість світу.
Вважається, що назва ери,
яка вибирається після ретельного і довгого вивчення зразків класичної літератури, повинна символізувати характер епохи, пов’язаної з новим
монархом, хоча реальною владою японський імператор уже

Для молодих батьків у Польщі існує
одноразова державна допомога при народженні дитини, фінансова допомога
ґміни (місцевого самоврядного органу),
допомога на сім’ю і додаток на сімейну допомогу при народженні дитини.
Таку допомогу можуть отримати іноземці, котрі перебувають на території
Польщі на підставі дозволів на тимчасове і постійне перебування, а також у
зв’язку з одержанням статусу біженця
або додаткового захисту.
Одноразова допомога при народженні дитини становить 1 тис. злотих (7 тис.
100 гривень). Її отримують ті, чий дохід
у перерахунку на особу в сім’ї не перевищує 1 тис. 922 злотих. Також 1 тис.
злотих становить одноразова фінансова допомога гміни при народженні дитини. На цю допомогу мають право ті,
чий дохід у перерахунку на особу в сім’ї
не перевищує 1 тис. злотих та коли мама
або батько живе у Кракові щонайменше
рік до народження дитини. Клопотання
про ці одноразові допомоги потрібно подати у період 12 місяців від дня народження малюка. Допомогу на сім’ю і додаток до допомоги на сім’ю при народженні дитини дають тим, дохід кого у
перерахунку на особу в сім’ї не переви-

Українська влада усвідомлює масштаби виїзду українців до Польщі, тому збільшує кількість консульських установ у сусідній країні. Чергове Почесне консульство України офіційно відкрили в місті Катовіце (Сілезьке воєводство), повідомляє польська газета
«Дзєннік Заходні». Присутній на урочистостях посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що українська влада докладає зусиль,
аби почесне консульство працювало у кожному
з воєводських (обласних) міст у Польщі. «Нині
у самому тільки Сілезькому воєводстві перебуває приблизно 170 тис. українців. Вони тут
працюють і навчаються. Такій громаді потрібні
певна турбота та можливість звернутися до установи по допомогу», — сказав доктор медицини Ярослав Вєчорек, почесний консул України в Катовіце.
щує 674 злотих. Якщо мама дитини не
працює і не має права на материнську
допомогу, то може подати заяву на отримання батьківської допомоги. Її виплачують у розмірі 1 тис. злотих щомісяця
впродовж 52 тижнів.
Додамо, що тут наведено статистику лише по одному польському місту. Наразі, за даними Мінсоцполітики України, в Польщі працює близько 2 мільйонів наших співвітчизників.
З них тільки половина — 1 мільйон
— працевлаштовані офіційно. «З цього мільйона лише 400 тисяч осіб сплачують соціальний внесок, — зазначає
міністр соціальної політики України
Андрій Рева, — а решта — за тією ж
схемою, що й у Литві (не сплачують
Єдиний страховий внесок ні в Україні,
ні в Польщі. — Ред.)». Відтак ці роки
будуть по суті викресленими з життя
людей, адже не зарахуються у страховий стаж, необхідний при нарахуванні
пенсій. Та поки що молодь легковажно
не поспішає думати про майбутнє. ■

■ ТРАДИЦІЇ

В епоху Рейва
Через місяць Японія матиме нового імператора
і житиме в гармонії

5

■ НОВИНИ ПЛЮС
Німців лякає недосвідченість
Зеленського
У парламентській фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів
(ХДС/ХСС) у Бундестазі заявили, що очікують протягом наступних трьох тижнів від Володимира Зеленського більшої конкретики щодо його політичних позицій та представлення команди, яка буде
його підтримувати. Про це заявив голова фракції
ХДС/ХСС Давід Вадефуль. «Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво в конфлікті з Росією і в її важкій економічній і
соціальній ситуації», — наголошується у заяві. Також у ХДС/ХСС згадали Юлію Тимошенко, нова невдача якої свідчить, що «виборці не довіряють її
незрозумілій внутрішній i зовнішній політиці. Перш
за все, вона не змогла переконати виборців у користі її дорогих, але навряд чи фінансово можливих передвиборчих обіцянок».

«Велика сімка» задоволена
виборами Президента в Україні
Перший тур виборів Президента України пройшов у конкурентній боротьбі та в основному в мирній і безпечній атмосфері, про це заявили посли
країн «Великої сімки».

Президент Алжиру оголосив
про відставку
В Алжирі президент Абдельазіз Бутефліка
оголосив, що піде у відставку 28 квітня із завершенням свого четвертого терміну повноважень. В
останні тижні тисячі людей виходять на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою
відставки глави держави. Проведені 29 березня масові акції стали наймасовішими, передає «Рейтер».
Президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. 82річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з’являється на публіці, що не завадило
йому оголосити про намір балотуватися на п’ятий
термін.

Британський парламент знову
не визначився з «Брекзитом»
Палата громад британського парламенту 1
квітня зробила четверту спробу дійти згоди з питання про «Брекзит», але невдало. На рейтингове
голосування — після того як минулого тижня депутати втретє відкинули запропоновану прем’єром
Терезою Мей угоду з ЄС, — були винесені чотири альтернативних варіанти: залишитися в Митному союзі з ЄС, створити з Євросоюзом так званий
«спільний ринок 2.0», провести новий референдум
і заборонити «Брекзит» без угоди з ЄС. Частина
цих пропозицій уже була відкинута в ході подібного голосування минулого тижня. Цього разу за них
голосували більше депутатів, але голосів усе одно
не вистачило. Так, за найбільш рейтингову поправку про Митний союз голосували 273 депутатів, проти 276. Євросоюз обговорить долю «Брекзиту» на
саміті 10 квітня. Британія може знову попросити
про відтермінування виходу з ЄС, проте в Брюсселі раніше заявили, що дадуть її тільки у випадку,
якщо Палата громад домовиться про якийсь план
дій. А цього не сталося.

Торік 62 мільйони людей
постраждали від стихійних лих

❙ Головний секретар уряду Японії Есіхіде Суга показує назву нової ери.
давно не володіє.
Можливу назву нової ери
обговорювали в умовах повної таємності в спеціальному
комітеті за участю провідних
фахівців з класичної літератури та історії. Заздалегідь було
вирішено, що вона повинна
складатися з двох ієрогліфів,
які пересічному японцю було
б легко прочитати та написати. Ще одна вимога при виборі
назви ери — вона не повинна
мати аналогів в історії та вживатися в побутовій мові.
За словами секретаря уряду Есіхіде Суга, джерелом

для назви нової ери стала найстаріша і найбільш шанована антологія японської поезії «Манйосю». Нова назва
складається з двох частин:
«Рей», яка може мати значення «порядок» або «сприятливий», і «Ва», що зазвичай перекладається як «мир»
чи «гармонія». Як оголосив у
зверненні до народу прем’єрміністр Сіндзо Абе, нова назва
означає, що культура народжується і виховується, коли
люди «прекрасно дбають один
про одного».
Додамо, що про майбутнє

зречення імператора Акіхіто було офіційно оголошено
в грудні 2017 року. Він пояснив, що не може виконувати
свої імператорські обов’язки
за станом здоров’я. Це перший такий випадок в Японії
за більш ніж 200 років. Після того парламент Японії ухвалив законопроект, що дозволяє імператору зректися
трону. Наступнику Нарухіто 59 років, і він повинен стати 126-м імператором Японії.
Правлячу в країні династію
вважають найстаршим у світі
монаршим родом. ■

За 2018 рік у стихійних лихах по всьому світу постраждали понад 62 мільйони людей, з них
35 мільйонів — від повеней. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації. Серед небезпечних кліматичних явищ 2018 року ВМО
зазначає пожежі в західній частині США, літню спеку в Європі і Японії, супертайфун «Мангхут», повінь
в індійському штаті Керала. Кліматичні коливання
все частіше позначаються на продовольчій безпеці
жителів Землі. У 2017 році кількість тих, хто недоїдає, збільшилася до 821 мільйона людей, у тому
числі через засухи. З 17,7 мільйона осіб, які покинули свої місця проживання, понад 2 мільйони
осіб переїхали через природні катаклізми. А 2018
рік став четвертим в історії людства за показником
аномально високої температури.

США покарали Туреччину
через купівлю С-400 в Росії
США призупинили постачання обладнання для
винищувачів F-35 у Туреччину через рішення Анкари придбати російську зенітну ракетну систему
С-400. Вашингтон неодноразово попереджав Анкару, що російська зенітна ракетна система С-400
«Тріумф» становить загрозу безпеці F-35. Туреччина виступає партнером США з виробництва малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35
поряд з іншими країнами НАТО. Перші два F-35 Туреччина отримала в червні 2018 року, всього Анкара замовила 100 винищувачів F-35A (найпростіша,
полегшена та дешева модифікація F-35). ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Результати першого туру президентських виборів, які відбулися в Україні минулої неділі,
стали несподіванкою передусім
для виборців, але не для наших
міжнародних кредиторів. Останні наразі поводяться стримано і навіть за ймовірної перемоги несистемного кандидата у
президенти не оцінюють наші
перспективи як критичні. Втім,
експерти зазначають: спокійніше економіка розвиватиметься, якщо голова держави залишиться на своєму місці.

Гривня зросла, облігації
подешевшали...
Як стало відомо, тримачі зовнішнього державного боргу України назагал дуже спокійно відреагували на попередні результати виборів, на яких переконливу
перемогу отримує комік Володимир Зеленський. Підтвердження цьому — ціна єврооблігацій
України. Дохідність наших цінних паперів не лише не зросла, а,
навпаки, навіть зменшилася. За
словами керівника аналітичного
відділу компанії «Конкорд Капітал», динаміка котирувань різних випусків євробондів станом
на ранок першого дня після виборів показує: світ не вважає, що
в Україні настає кінець світу.
Так, ставки за 2019 рік знизилися на 0,26% і становлять
6,11% річних. Прибутковість
цінних паперів за 2020 рік просіла на ці ж 0,26% — і становить
сьогодні 7,57% річних. Цінні
папери із терміном погашення
у 2026 році продемонстрували
падіння вартості на 0,05%, тепер їх прибутковість становить
8,79% річних.
Спокійно також на валютному ринку: скоротилася маржа на
міжбанку, і зараз триває тренд на
невелике зміцнення гривні. Таке

■ ВИБОРИ-2019

Кредитори взяли паузу
Результати першого туру виборів наразі не обвалили ні гривню,
ні наші боргові облігації. Утім, надалі можливі нюанси...
спостереження висловив аналітик Віталій Шапран. «Президентські вибори в Україні не вплинуть на курс національної валюти, оскільки Нацбанк не утримує
його», — наголосив член ради
НБУ Василь Фурман. За його словами, ні до виборів, ні зараз ніхто спеціально не тримає гривню.
«Нацбанк проводить політику
плаваючого обмінного курсу. Відповідно до неї, курс гривні визначає ринок», — наголосив він і додав, що зараз зміцненню національної валюти сприяє сприятлива для України кон’юнктура на
світових ринках: великі економіки зараз не піднімають облікову
ставку, кошти, навпаки, повертаються на ринки, що розвиваються... А тому гривнепадів наразі не
буде. Навіть попри вибори.
На думку експертів, така ситуація свідчить про те, що іноземні інвестори нейтрально поставилися до лідерства Володимира Зеленського в першому
турі виборів. «Думаю, що перемога Зеленського вже закладена
в ціні. Всі ж бачать результати, і
бачили до цього соціологію», —
зазначає Олександр Паращій.
Можна стверджувати, що
спокій інвесторів пояснюється головним чином передбачуваністю результатів першого
туру: кандидат, який мав значну перевагу за соціологічними
опитуваннями, підтвердив своє
лідерство на виборчих дільницях. Бізнес, як відомо, любить

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Вітчизняні автовласники, які задля
економії встановили на своїх «залізних конях» газобалонне обладнання, знову вступили у темну смугу. Автогаз, який від осені
майже до кінця зими демонстрував приємну тенденцію до здешевлення і дійшов до 9
гривень за літр, раптом знову почав дорожчати. Зараз його вартість піднялася на третину. І, цілком імовірно, альтернативне автопаливо дорожчатиме й надалі.
Лише за одну добу середня роздрібна
вартість скрапленого газу в Україні зросла на 12 копійок за літр: до 12,57 грн./л.
Про це свідчать дані цінового моніторингу
роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95». Найбільше пропан–бутан здорожчав на брендових заправках. Так, на
ОККО і WOG автогаз виріс у ціні на 20-21
коп.: до 12,95-12,96 грн./л. Піднялися також ціни в AMIC, Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Glusco, Автотранс, KLO, «Паралель»,
«Род-Ник», SUN OIL і Mango, — на 10-20
копійок за літр.
Назагал гуртові ціни на скраплений
газ пішли в ріст з 18 лютого. За цей період
вони збільшилися на 4580 грн./т. Таким
чином маємо зростання на 22,7%. Роздрібна ціна почала зростати з кінця лютого, намагаючись наздогнати гурт. На сьогодні маємо вже плюс 2,10 грн. на літрі.
Що становить 16,7%.
Експерти стверджують, що основною
причиною нинішнього подорожчання альтернативного палива є зниження великих запасів раніше купленого газу. Раніше, як відомо, газ дешевшав через суттєве збільшення його імпорту: ще в лютому
2019 року було імпортовано 82 804 тонн.
Що при обсязі внутрішнього виробництва
давало «зазор» у приблизно 20 тис. тонн. І
цей фактор «притискав» ціни донизу.
Утім, уже наприкінці лютого свою партію зіграв сумнозвісний «російський фактор». Головні постачальники автогазу сьогодні — компанії із РФ — «Роснефть» і «Лукойл». І в останні дні останнього ж місяця

❙ Міжнародні кредитори вичікують: хто переможе 21 квітня,
❙ яку команду він сформує, якими будуть її дії.
тишу і прогнозованість.
Утім, нині ще завчасно говорити, що всі можливі проблеми
держави, пов’язані із президентськими виборами в Україні, вже
позаду. Головним чином тому,
що Володимир Зеленський, як
кандидат у президенти, ще, по
суті, не зробив жодної чіткої
політичної заяви. Головним чином, в економічній площині.
На думку Паращія, котирування українських єврооблігацій яскравіше реагуватимуть
на передвиборчі програми кандидатів та їхні обіцянки в економічному контексті. Особливо, якщо економічні заяви, а
також репліки про відносини
України і МВФ робитиме Володимир Зеленський.

Інші ризики від голосування
Утім, це ще не всі ризики
для українського ВВП від українських виборів. «Окреме
велике питання: хто увійде
в команду Зе. Зараз поруч із
ним я бачу Олександра Данилюка, колишнього міністра фінансів, і Айвараса Абромавичуса — колишнього міністра
економіки, я оцінюю їх позитивно. Буде добре, якщо вони
увійдуть в команду Зе. Залишається питання з паливноенергетичним комплексом й
іншими позиціями, де може
проявитися вплив бізнесмена
Ігоря Коломойського. А може
не проявитися... Наразі це не
зрозуміло», — прокоментував
економіст Ерік Найман.

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Експерт також додав, що разом із рейтингами Зеленського
ростуть котирування єврооблігацій «ПриватБанку». Ця фінустанова, як відомо, колись належала Ігореві Коломойському, якого називають головним
спонсором і кінцевим бенефіціаром політичного проекту
«Володимир Зеленський». Оскільки інвестори очікують, що
Україна виплатить кошти за
цими паперами. «Шанс на це
дійсно є. Але це питання більше до судів, ніж до позиції Зеленського, якщо він переможе на виборах. Адже якщо Зеленський ухвалить одноосібне рішення про виплату боргів
старим акціонерам «ПриватБанку», це одразу ж знищить
його репутацію», — наголосив
Найман. І додав, що до парламентських виборів він не очікує жодного прогресу в цьому
питанні.
«Хіба що в рішеннях міжнародних судів, але це є вище від
компетенції Президента України і, скоріше, відноситься
до діючого керівництва НАКу
та Мін’юсту. І питати будемо з
останніх», — сказав аналітик.
Якщо ж у другому турі виборів перемагає діючий президент Петро Порошенко, то
ризики для української економіки будуть ще меншими.
Будь-які заяви, обіцянки Порошенка, з якими він виступить
до 21 квітня, на думку експертів, на наш борговий чи валютний ринок не матимуть суттєвого впливу: більшість як іноземних кредиторів, так і вітчизняних фінансових чи економічних
структур «звикли» до Петра
Олексійовича і не чекають від
нього жодних несподіваних рішень. Особливо це стосується
саме єврокредиторів, із якими
у діючого голови держави є хороші контакти. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Песимізм весняних цін
Автогазу за 9,50 за літр найближчим часом не буде:
пропан повільно дорожчатиме й надалі,
відштовхуючись від позначки «12 грн.»

Газ із запахом «ДНР»
Співробітники Служби безпеки України
під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури затримали в Харкові двох
підозрюваних у фінансуванні самопроголошеної «Донецької народної республіки»
шляхом протиправних поставок скрапленого газу з Росії на тимчасово окуповані території Донбасу.
Розпочато кримінальне провадження, під час якого оперативники спецслужби встановили, що організували незаконний бізнес два уродженці Донецької області, які переїхали до Харкова. З 2014 року
через підконтрольні комерційні структури
вони поставляли бойовикам газ через неконтрольовану ділянку кордону. Частина
ввезеного палива безпосередньо надходила незаконним збройним формуванням так
званої «ДНР». З реалізованого газу ділки
платили «податки» фейковій республіці.

■ РЕВІЗІЯ
Дякуємо теплій зимі!

❙ Скраплений автомобільний газ хоча й суттєво подорожчав,
❙ але таки залишається хорошою альтернативою бензину.
зими вони змістили дати відвантажень свого товару до України. Скорочення імпорту
призвело до дефіциту. Крім того, Україна
входить у весняно–літній, так званий «автомобільний сезон», коли споживання палива суттєво зростає. Таким чином, на початку
березня на ринку продавали лютневі запаси
газу, які доволі швидко вичерпалися.
«Подорожчання автогазу триватиме до
тих пір, поки роздріб не відіграє зростання, яке спостерігається останнім часом на
заправках. Немає жодної кризи, проблем,
пов’язаних із відсутністю ресурсів. Дже-

рел надходження в країну автогазу досить.
Просто партії автогазу, які були закуплені
в лютому, із сезонних причин виявилися
дорожчими, ніж ті, які були закуплені в
січні», — каже експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев.
За його словами, в гурті відбулося зростання на 22%, хоча в роздрібі воно становило 3%. «Ресурс, який з’явився в опті, дійде і
до роздрібної торгівлі. Після чого зростання
цін на автогаз триватиме далі. На даний момент є потенціал зростання цього виду палива ще на 20-30 копійок», — додав він. ■

Україна входить у квітень 2019 року
з максимальними запасами природного газу у своїх підземних сховищах за останні п’ять років. За даними Укртрансгазу,
із початку сезону відбору газу з підземних
сховищ, що стартував 7 листопада 2018
року, до 30 березня 2019 року країна знизила запаси в них на 48,9%, або на 8 млрд.
408,21 млн. кубометрів. Сьогодні наші запаси становлять 8 млрд. 786,75 млн. кубічних метрів.
Торік сумарний відбір газу зі сховищ
перевищив його закачування на 0,82 млрд.
кубометрів, тоді як у 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 млрд. кубів.
Найбільше відбирали газ зі сховищ у лютому: 2 млрд. 529,39 млн. куб. метрів, або
90,34 млн. куб. м/добу. Найбільше ж закачували газ у серпні: 1 млрд. 801,4 млн.
кубів.

СЕЛЯНИ І К°
Оксана СИДОРЕНКО
Із першого квітня у 22 областях України почала діяти
нерестова заборона на вилов
водних біоресурсів. Ідеться
про Вінницьку, Волинську,
Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, ІваноФранківську, Запорізьку,
Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Полтавську,
Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську,
Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку, Черкаську та Чернігівську області.
У Київській області та
м. Києві така заборона почне діяти з 29 квітня, а у Закарпатській області вона
стартувала ще 25 березня.
Терміни заборони відрізняються залежно від областей
та водойм. З детальною інформацією можна ознайомитися у наказах відповідних територіальних управлінь. Також із першого
квітня встановлено заборону на вилов раків у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській,
Полтавській, Сумській,
Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській
областях. На Запоріжжі
заборона діє з 1 квітня на
Дніпровському водосховищі, а з 10 квітня — на Каховському водосховищі.
У Дніпропетровській області — з 1 квітня на Дніпровському і Кам’янському
водосховищах та з 10 квітня — на Каховському водосховищі. На Одещині —
з 25 лютого. У Закарпатській області — з 25 березня
на річках, притоках і озерах та з 1 квітня — на водосховищах. На Івано-Франківщині, Миколаївщині
та Київщині заборону продовжено до 30 червня 2019
року.
Нагадуємо, що з 15 лю-
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■ ОБМЕЖЕННЯ

■ НОУ-ХАУ

Нехай нереститься!

Синергія
природи

Стартувала заборона на вилов водних біоресурсів

❙ Нерест в українських річках першими починають щуки.
❙ Фото з сайта schukar.info.
того по 30 квітня 2019 року
також заборонений будьякий вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському лимані та на
ділянці Сухого лиману,
в межах Овідіопольського району. Заборону встановлено, щоб зберегти чисельність цього виду водних біоресурсів під час нересту. Відповідні накази
видали Чорноморський
та Одеський рибоохоронні
патрулі.
Як відомо, основними передумовами, що дають «команду» до нересту, є температурний чинник, кисневий режим,
наявність субстрату для
відкладання статевих продуктів та партнера. Однак,
не вся риба одразу йде на
нерест. Першими нерестують щука та окунь (у березні). Далі впродовж квітня
в нерестовий процес поступово входить переважна

Олена ЯРОШЕНКО
Підсумкові дані Держстату щодо
збору врожаю 2018 року, офіційно
оприлюднені 25 березня, підтвердили вагомий внесок аграріїв у забезпечення соціально-економічної стабільності та продовольчої безпеки країни.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій озвучив оновлені дані під
час відеоконференції з представниками регіонів щодо проведення веснянопольових робіт та програм державної
підтримки аграріїв у 2019 році.
«Заключний звіт Держстату щодо
збору врожаю 2018 року підтвердив
подолання історичного для України
рубежу виробництва зерна у вазі після доробки — 70,057 мільйона тонн
при врожайності 47,4 центнера з гектара. Крім того, отримано найвищі в
історії показники валового збору кукурудзи, сої, соняшнику та урожайності цукрових буряків. Ці результати дали можливість цілковито забезпечити внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, а також
сформувати потужний потенціал для
експорту сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки у 2018/19
маркетинговому році», — прокоментував ситуацію Володимир Топчій.
Уряд цілком мотивовано висловлює подяку всім аграріям за наполегливу працю та добрі показники роботи. За даними Мінагрополітики, основної продовольчої культури, пшениці, минулоріч отримано 24,6 млн.
тонн при врожайності 37,3 ц/га, ку-

більшість видів іхтіофауни. Останніми відкладають
ікру короп, лин та сом (з середини до кінця травня).
Ікрометання буває одноразовим, коли риби метають
ікру впродовж декількох
хвилин (щука, окунь, плітка та ін.), або порційним,
коли риби метають ікру окремими порціями з інтервалами від декількох днів до
2-3 тижнів (лин, плоскирка, карась та інші).
Відповідно до Правил
любительського та спортивного рибальства, під час
нересту дозволяється винятково любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із
одним гачком і спінінгом.
Рибалити можна з берега
в межах населеного пункту у дозволених місцях, за
межами нерестовищ (межі
визначені у наказах). Забороняється здійснення
будь-якого іншого способу
вилову, в тому числі з перевищенням дозволеної добо-

вої норми вилову — три кілограми. Заборонено пересування плавучих засобів
(човнів), організацію змагань з рибальства та проведення підводного полювання.
У Держрибагентстві наголошують, що під час нересту також забороняється
проведення вибухових та
інших видів робіт, добування будівельних матеріалів
(видобування піщано-гравійної суміші, розчистка русел річок, днопоглиблення, берегоукріплення
тощо). Крім того, відповідно до Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах
України, забороняється добування водних живих ресурсів у даний період.
Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так
і притягненням до кримінальної відповідальності.
Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно з КУпАП, становить від
34 до 680 гривень. За незаконний рибний промисел,
який завдав істотної шкоди, передбачена кримінальна відповідальність
відповідно до ст. 249 ККУ.
Штраф — від 1 тисячі 700
до 3 тисяч 400 гривень або
обмеження волі на строк
до трьох років із конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
Повідомити про порушення або отримати додаткову інформацію про нерестову заборону можна за
телефоном «гарячої лінії»
Держрибагентства:
0 (800) 50-52-50. ■

■ ОФІЦІЙНО

Зерно в руку
Рекордний урожай 2018 зміцнив економічні
показники України

❙ Передпосівне збирання кукурудзи на зерно нинішньої весни додало
❙ до минулорічного врожайного рекорду останні центнери.
❙ Фото з сайта agroportal.ua.
курудзи — 35,8 млн. тонн при врожайності 78,4 ц/га, сої — 4,5 млн.
тонн при врожайності 25,8 ц/га, соняшнику — 14,2 млн. тонн при врожайності 23,0 ц/га, а урожайність
цукрових буряків склала 508 ц/га.
Під час конференції представники
усіх областей України проінформували про стан проведення комплексу вес-

няно-польових робіт на місцях та отримали відповіді на порушені питання. Зокрема, зупинилися на питаннях ресурсної забезпеченості аграріїв,
впливу погодних умов на хід весняної
посівної, актуальних питаннях програм державної підтримки у 2019 році
та укладанні форвардних контрактів
урожаю поточного року. ■
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В Україні запатентували
технологію вирощування
змішаних посівів енергетичних
культур
Олена ЯРОШЕНКО
В Інституті біоенергетичних культур та цукрових буряків
вважають, що за розробленою технологією вирощування змішаних посівів — майбутнє. Тому бажаючим вирощувати енергетичні культури в інституті радять не робити ставку на одну з
них, а одразу організовувати енергетичний конвеєр.
За існуючими оцінками, 20-40 мільйонів гектарів землі в
Європі, з погляду традиційного сільськогосподарського виробництва, не придатні для класичного використання. Але ці землі
можна використати в іншому амплуа, одним з яких є вирощування енергетичних культур.
Багатообіцяючими для енергетичних цілей культурами в Україні є швидкоростучі дерева (різні види верби і тополі), міскантус та сорго. Їх можна використовувати для виробництва тепла
й електроенергії. Іншою перспективною можливістю є виробництво рідкого палива, наприклад, iз ріпаку.
Енергетичну вербу науковці радять вирощувати поруч із
міскантусом або світчграсом. Окрім того, комбінація двох останніх культур робить зручнішим процес збирання біомаси: досвід показує, що світчграс взимку вилягає під снігом, натомість
тверде стебло міскантуса його підтримує і дозволяє краще розвиватися. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Готуємо для себе
Державна продовольчо-зернова корпорація системно нарощує поставки готової продукції під власним брендом. У поточному маркетинговому році корпорація на 60 відсотків збільшила продажі на внутрішньому ринку України. Якщо за 8 місяців 2017/18 маркетингового року ДПЗКУ продала на внутрішній
ринок України 46,58 тис. тонн готової продукції, то за 8 місяців
2018/19-го — вже 73,2 тис. тонн. При цьому план поставок перевиконано майже на 10 відсотків. Найбільші обсяги постачання готової борошномельної продукції припадають на Чернігівську, Сумську, Полтавську, Київську, Житомирську, Хмельницьку
та Львівську області. Ринків збуту збільшилося завдяки виходу
в роздрібні торговельні мережі та розширенню асортименту готової продукції. При цьому корпорація здобула понад 50 нових
контрагентів. Ефективні капітальні інвестиції і надалі стимулюватимуть зростання обсягів продажу готової продукції на внутрішньому ринку: наприкінці січня 2019 року філія ДПЗКУ «Кролевецький КХП» оновила власне обладнання для фасування борошна, а на початку лютого на філії «Черняхівський елеватор»
завершили монтаж нової лінії, яка фасуватиме гречану і манну
крупи, рис та цукор під торговельним знаком ДПЗКУ. У поточному МР корпорація планує збільшити обсяги виробництва борошна на 15 відсотків. Перехід переробних філій корпорації на систему НАССР гарантує стабільно високу якість продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва.

Виставкові перспективи
В Україні може з’явитися перша спеціалізована тваринницька виставка, в рамках якої демонструватимуть найкращих племінних тварин. Така ідея виникла під час розширеного засідання Ради з питань виставкової діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства, у якій взяли участь
представники Мінагрополітики, МЗС, МЕРТу, Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця», Торгово-промислової палати, галузевих інститутів, асоціацій, науковці, керівники підприємств.
На сьогодні тваринництво — єдиний глобальний напрямок,
за яким ми досі не маємо виставкового заходу високого рівня.
Започаткування спеціалізованої виставки з питань тваринництва може надати новий поштовх для розвитку галузі. На засіданні обговорили підготовку до всіх виставкових заходів, які
заплановані на 2019 рік. Зокрема, на XXXI Міжнародній агропромисловій виставці «Агро 2019», яка відбудеться вже 3-7
червня, вперше Мінагрополітики разом із Торгово-промисловою палатою проведуть комплексний захід «Український експортний тиждень». Також планується «АгроЕкспо 2019» у
Кропивницькому (25-28 вересня) і участь української делегації на Міжнародному форумі бджолярів світу «Конгрес Апімондії» у канадському Монреалі (8-12 вересня).

Яловичина для саудитів
Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту прав споживачів та компетентний орган
Королівства Саудівська Аравія погодили форму міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт м’яса (яловичини) та
продуктів із нього з України до Королівства Саудівська Аравія.
Детально ознайомитися з ветеринарним сертифікатом потенційні експортери можуть на офіційному сайті Держпродспоживслужби в рубриці «Міжнародне співробітництво». ■
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■ У ТИЛУ
Геннадій КАРПЮК

Будівництво житла для армії стало перевіркою на доброчесність для багатьох вітчизняних забудовників. Історія втілення проекту 184 гуртожитків стала хорошим практичним уроком, але й водночас
прикладом, як не опускати руки й доводити розпочату справу до кінця. Тепер в активі цієї ініціативи є
кейс рішень, що позитивно вплинуть на майбутні будівельні проекти для війська. Наша армія отримує
повний апгрейд харчування, а зразки її однострою і спорядження тепер нахвалюють у НАТО. Більше
того, ЗСУ вже користуються інструментом тилового забезпечення, яким послуговуються країни Альянсу. А оборонні замовлення Міноборони здатні стати драйвером економічного розвитку як держави,
так і окремих громад. Про все це спілкуємося із заступником міністра оборони України Олегом Шевчуком.

Із наметів — у нові
гуртожитки
■
Олеже Миколайовичу,
проект 184 казарм поліпшеного планування є великим —
для нашої армії стільки одночасно ще не будували. Чому
практичне його виконання є
настільки складним?
— Складнощі виникли через те, що у планування заклали ідеальні умови будівництва. Практика показала: ми і
забудовники не передбачили
всіх «підводних каменів» на
цьому шляху. Проте концептуально рішення вдале. Військові, які мешкають у цих гуртожитках, де враховані всі їхні
потреби, дають позитивні відгуки. Особливо задоволені дівчата, бо проектування відбувалося з урахуванням гендерного чинника. Бойлери з гарячою
водою, зручні кухні, меблювання і загалом організація життєвого простору найглибше вражає тих, кому донедавна довелося жити в орендованих квартирах, старих гуртожитках чи
навіть наметах!
Один iз прикладів такої роботи — Конотоп, де зростає
сучасне військове містечко.
Реконструювали там їдальню і стару будівлю під квартири. Уклали контракти на
спорудження чотирьох казарм
поліпшеного планування неподалік частини. Дві з них здані,
третю ось-ось доведуть до ладу.
А з четвертою — сумна історія.
Компанія спромоглася лише
викопати котлован і закласти фундамент, причому з суттєвими порушеннями. Угоду
зупинили, а фірмі виставили
штрафні санкції. Зараз на добудову об’єкта зайшов новий
виконавець. І таких випадків
немало. Відсоток невиконання
договірних зобов’язань перевищив усі очікування.
■ Чи означає це, що українські забудовники не звикли порядно ставитися до виконання замовлень, пропонованих армією?
— Під цей проект створено конкурсну документацію з
жорсткими вимогами до учасників. З одного боку, ми не
хотіли обмежувати потужні
добропорядні компанії заходити у проект. З іншого, прагнули
уникати помилок і не допускати фірм, які у відверто шахрайський спосіб виходять на торги лише для отримання авансу
і подальшого зникнення. «Несподівано» армія вперше почала вимагати чіткого дотримання термінів будівництва. І не
лише кінцевих, а й усіх етапів.
За порушення накладали штрафи та пеню. На кожній стадії
у них був 20-денний «люфт»,
щоб встигнути повернутися
до графіку й виправити ситуацію. А заодно уникнути санкцій і розірвання угоди. Виникали різні форс-мажори. Приміром, на майданчику знаходили небезпечні залишки Другої
світової війни або мережі (вода,
тепло, каналізація, електрика)
не були позначені на планах.
Це відстрочувало виконання
контрактів. Ми це розуміли,

коригуючи терміни, аби нікого не штрафувати. Але значна
частина компаній так і не дотримались «дедлайну». А один
iз керівників узяв аванс, одразу придбав дорогий позашляховик і десь зник. Його досі розшукують. Є й такі приклади.
Державна експертиза визначила строки будівництва.
Ми пропонували скоротити
їх, інакше все розтягнулося
б на два роки. Волонтери, інженери, незалежні експерти
знайшли процеси, які можуть
відбуватися не послідовно, а
водночас. Розрахунки підтвердили: звести житло у визначені
терміни встигаємо. І гуртожитки реально зростали в передбачені 7 місяців. Наприклад, у
Старичах на Львівщині. Хоча
будівельники погоджувалися:
в такі строки можна вкластися, але «для цього треба напружено працювати», до чого, очевидно, не всі були готові. Компанії, щоб усе виконати вчасно, слід мати достатній вільний
оборотний капітал, сучасну
техніку й досвідчений персонал. А на майданчику — ефективного менеджера, який зробить усе, щоб робота не зупинялася.
Консультативно нам допомагали в розбудові військової інфраструктури представники інженерних військ США
(United States Army Corps of
Engineers. — Авт.). Вони переглянули наші напрацювання, побували у Білій Церкві, де
саме передавали під заселення
гуртожитки. Їх вразили короткі терміни будівництва. У них
схожі проекти виконують значно довше.
Зараз обговорюємо можливість нового підходу в проектуванні. Нині тривалість будівництва прогнозують під ідеальну погоду — без морозу, вітру,
спеки і дощу. Як тільки погода відходить від певної норми,
будівельникам доводиться йти
на додаткові витрати — застосовувати різноманітні добавки
у бетон і розчини, збільшувати
платню робітникам за працю у
важких погодних умовах. Або
зупиняти будівництво і чекати
«з моря погоди», до чого більшість, відверто кажучи, і вдавалися. Тепер ми хочемо уможливити роботу в складних умовах, приміром узимку. Це ускладнить проект. Колеги з НАТО
з цього приводу визнають: так
здорожчується процес, але
можна в коротший термін отримати бажаний результат. Є
ж різниця, що житло, штаб чи
їдальню чекатимуть 3-4 роки
чи ми їх збудуємо за два! Тому
спробуємо кілька стандартних
проектів підпрацювати під
варіант прискореного будівництва. Порівняємо виграш у
часі, програш у коштах — і робитимемо висновки. Хоча ми і
так бачимо, що сучасні технології дозволяють не припиняти
будівництво цілорічно та цілодобово. Зрештою так виходить
навіть дешевше, ніж неодноразово зупиняти і відновлювати
будівництво.

Смарт-квартири для сержантів
і модульні польові табори
■ Які ще проекти реалізовуватимуть? Знаю про смартквартири для сержантів.
— Торік надано кошти на
проектування таких смартквартир, і цю роботу завершено. 17 будинків уже почали зводити. Найпевніше, конкретні
результати тут варто очікувати наступного року. Це серйозна мотивація, коли військовий
не лише має пристойне грошове утримання, а й усвідомлює
чітку перспективу отримання
житла.
Навесні торік ми почали копати у Старичах котловани, а
навколо лише єхидно сміялися. Зараз там у чотирьох гуртожитках мешкають люди, а поруч зводять наступну чергу цього ж проекту і повноформатні
житлові будинки. Нещодавно
у Бродах заселили гуртожитки
авіаційної частини. Сержанти
там живуть у комфортних умовах, і на їхніх очах зростають
смарт-квартири й інше житло.
■ От ви кажете, що люди не
надто вірили. Чому?
— Бо роками звикли, що їм
багато обіцяють, а мало виконують. Намагаємся зруйнувати
цей стереотип реальними справами. Щодо проекту 184 гуртожитки нашаровано чимало
критиканства. Приміром, армія провела відкритий конкурс.
Уся документація і процедура
— прозорі. Компанії підписали
угоди і з якогось дива припинили їх виконувати. Однак винувате Міноборони, і весь «праведний гнів» проходить повз недоброчесну фірму, звалюючись
на військових. Це, м’яко кажучи, несправедливо і упереджено. Чому журналісти, блогери
не виказують претензій до шахраїв чи фірм-невдах? Інша річ,
що слід вдосконалити механізм
відбору таких учасників, — ми
над цим працюємо.
А щодо новинок, то цьогоріч плануємо звести кількадесят швидкозбірних будинків у
військових частинах. Металеві
каркаси обшиють сандвіч-панелями — тимчасове, але швидке рішення потреби розміщення особового складу, аби люди
не жили в наметах. Розроблено
і проект польового табору, де
житло, душові, їдальні, штаби,
класи — все розміщуватиметься в модулях, як у натовських
партнерів. Напрацьовуємо технічні вимоги до таких рішень і
хочемо вже у 2019-му розгорнути автономний польовий табір,
де все буде інакше.

Їжа з доставкою
■ Достатньо успішною є реформа харчування у війську —
принаймні, нині лунає дедалі
менше критики на її адресу.
— Після вдалого експерименту стартував перехід армії
на сучасну систему харчування. У перший рік встановили
черговість: ремонт їдальні, монтаж нового обладнання, а потім
— уведення харчування за каталогом. Та капремонти затягнулися, бо це тривала процедура.
Тоді спланували поступове пе-

❙ Олег Шевчук.

«Коли почали
котловани,
лише єхидно
Заступник міністра оборони України Олег
Шевчук — про вирішення «квартирного
питання» в армії та чому ми вже однією
ногою у НАТО
реведення військових частин на
нову систему, не прив’язуючись
до ремонтів. І процес набув масового характеру. Цьогоріч ми
його завершимо, а ремонт їдалень триватиме далі. 2019-го їх
відремонтують біля п’ятдесяти,
закінчимо ж роботи у 2020 р.
Армія має багато невеличких підрозділів, далеко розташованих від великих пунктів
постійної дислокації. Розгортання там повноцінних їдалень
недоцільне з фінансової точки зору. Разом із тилом ЗСУ ми
відпрацювали замовлення невеликих авто, обладнаних спеціальними термошафами, куди
закладатимуть контейнери для
зберігання готової їжі. Її готуватимуть на базі й розвозитимуть по підрозділах у гарячому
чи охолодженому стані — залежно від страви. Також є ідея
в такий же спосіб розвозити напівфабрикати — залишиться їх
розігріти чи змішати й подати
до столу. За кілька місяців цю
роботу завершимо і почнемо експеримент в окремих підрозділах ОК «Захід».

«Декому даремно здається,
що їм немає альтернативи»
■ Уже відкрито шлюзи для
закупівлі за імпортом за кордоном необхідних речей для
армії. Чи є і для тилового напрямку тут якась користь?
— Нині триває робота над
нормативним механізмом реалізації права на закупівлю
озброєнь і військової техніки. Хто безпосередньо цим
займатиметься — ще визначають. Щодо тилового напрямку вже все відпрацьовано. Міноборони підписало угоду з
Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA) про
встановлення відносин у сфері
купівлі-продажу на підтримку несистемних брокерських
послуг для ЗСУ. Це диверсифікувало джерела матеріально-технічного забезпечення
армії, нівелюючи залежність

від російського ОПК. Ми можемо використовувати цей механізм для придбання тилової
номенклатури на рівні з країнами НАТО. І в цьому аспекті,
можна так сказати, ми вже є
членом Альянсу, бо нам надали прямий доступ до Агенції.
Вже є фахівці, які пройшли
навчання з використання її
бази даних. Можемо проводити закупівлі номенклатури
НАТО: речове майно, спорядження, намети, медикаменти
тощо. І це дозволяє відкрити
українським виробникам доступ через NSPA до постачань
країнам НАТО.
Наведу приклад. Щойно під’єдналися до NSPA, як
з’явилася змога щось придбати у натовських постачальників. Водночас ми оголосили процедуру закупівлі певних видів майна. Розрахунково взяли вартість придбання
минулорічних поставок, збільшили її на показник інфляції
і виставили публічно. Жоден
із наших традиційних постачальників не вийшов на торги.
Вони наголосили: або ви піднімете ціну ще на 20%, хоча підстав до того не існувало, або ми
нічого не постачатимемо. Ми
знову оголосили торги, трішки піднявши ціну, але картина
повторилася. Запросили на перемовини партнерів і запитали, чому в них так зросли апетити? Фактично це була змова... Тоді їм нагадали про угоду з NSPA: якщо на наступні
торги українські виробники
не вийдуть, ми все закупимо в
агенції. Це буде дорожче, але
ми придбаємо в НАТО, а вони
на рік залишаться без замовлень ЗСУ. І вони таки вийшли
на торги... Декому даремно
здається, що їм немає альтернативи.
Конкуренція з Агенцією
змушує українських постачальників підтягнути якість
виробництва і тримати адекватні ціни. Так, у НАТО вся

ВІЙСЬКО. ПРАВО
номенклатура дорожча, але
вже є кілька постачальників, які, вивчивши наші потреби, заявили про спроможність знизити собівартість до
прийнятного для ЗСУ рівня.

«Якість української
військової форми й амуніції
вже оцінили в НАТО»
Очевидно, тут питання і в
матеріалах, бо не все виробляють в Україні?
— Віддаю належне нашим
виробникам. При замовленні армії на впровадження нових матеріалів та технологій, вони реагують оперативно — впродовж кількох місяців. Шукають постачальників
в Європі чи Азії, знаходячи ті
■

повернулися до дорожчого
варіанта, який не протікає.
■ Чи може весь кластер
оборонних замовлень і потреб, який формує українське
військо, стати одним із драйверів розвитку національної
економіки?
— Звісно, це робочі місця, нові технології, осучаснення виробництва. Кожна
гривня, яка пішла в будівництво, як відомо, створює навколо себе ще 4 гривні. Будівельники відверто зізнавалися: коли армія почала проект
спорудження гуртожитків,
вони побачили для себе перспективу завантаження роботою на роки. І чимало робітників, які раніше виїздили

копати
навколо
сміялися»
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■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як виконати рішення суду?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Вітаю, пане міністре! Чи не могли б ви мені відповісти на декілька запитань щодо виконання
рішення суду? Маю на руках рішення суду і не знаю, що робити з ним далі.
З повагою Олександр Рева

Що таке виконавче
провадження?
Виконавче провадження —
це завершальна стадія судового
провадження. В Україні рішення суду може виконуватись як у
добровільному, так і в примусовому порядку.
Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.
Стягувачем є особа, на користь
чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Який порядок виконання
рішення суду у добровільному
порядку?
Боржник, за власним волевиявленням, може виконати рішення суду добровільно. У разі
добровільного порядку виконання рішень про стягнення періодичних платежів, виконавчий
документ разом із заявою може
бути надісланий стягувачем
підприємству, установі, організації, фізичній особі — підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату,
пенсію, стипендію та інші доходи.

Який алгоритм дій у випадку
примусового стягнення
заборгованості з боржника?

❙ Комфортні гуртожитки у Старичах на Львівщині збудували
❙ всього за сім місяців.
компоненти, які ми просимо. Але і європейські виробники вже почали виготовляти форму з нашим пікселем та
вимогами до розміщення знаків розрізнення. Дуже класна форма! Вона проходить дослідну експлуатацію в одному
зi спецпідрозділів. Проте вартість у неї доволі висока…
Але здешевити не означає покращити. Свого часу
ми купували флісові куртки, виготовлені з імпортного
матеріалу. Потім вирішили,
що це доволі вартісний продукт, і знайшли аналог тканинам серії Polartec, схожий
за властивостями на фліс, але
відчутно дешевший. І з цього
матеріалу виготовили куртки. Одразу посипалися скарги, що вони не виконують як
слід свою функцію: погано
зберігають тепло і продуваються. Ця економія вийшла
боком — довелося повернутися до нормального матеріалу
Polartec. Армія зараз одягнута саме в такий варіант.
Багато експериментували
і з дощовим костюмом. Начебто знайшли прийнятний
варіант «ціна-якість». Поїхали якось у війська подивитися, як «працює» цей виріб.
Саме почалися затяжні дощі.
Але, попри зливу, ніхто з бійців не одягав «дощовик». Поцікавилися, чому. З’ясували:
всі шви протікають і під ним
одяг однак мокрий. Тому

на заробітки за кордон, тепер зголошуються працювати в Україні. Так само це імпульс розвитку і для легкої
промисловості. Компанії-постачальники завдяки нашим
замовленням вимушено розширювали виробництво, закупляли нове устаткування,
освоювали сучасні технології. Чимало дівчат, які шили
одяг за кордоном, тепер працевлаштовані вдома. Це прозорі стосунки — ми безготівково перераховуємо кошти, а
вони сплачують податки. І головне — це стимул розвитку
громад, бо виробництво є осередком створення благополуччя.
Якість української військової форми та амуніції вже оцінили наші партнери у НАТО.
Інструктори з Альянсу, які
перебувають в Україні, бачать цей прогрес і кажуть, що
наші окремі рішення є кращими, аніж в їхніх арміях. Зокрема, наші транспортні баули
та рюкзаки, взуття і предмети
однострою. Однозначно, що
все дешевше. А угода з NSPA
дозволяє нашим виробникам
вийти на закордонні ринки.
Вже зараз іноземні армії напряму виходять на тих постачальників, які виготовляють
продукцію для ЗСУ, пропонуючи їм контракти. Їх головний
козир — конкурента ціна, та
й і якість уже підтягується на
достойний рівень. ■
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У разі задоволення судом вимог про сплату заборгованості,
якщо боржник добровільно не
виконує рішення суду, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання. Для цього потрібно:
— звернутися до суду, який
розглядав справу, із заявою про
видачу судового наказу або виконавчого листа;
— написати заяву до державної виконавчої служи або приватного виконавця з проханням
примусового стягнення заборгованості з боржника;
— сплатити авансовий внесок до органу ДВС, куди буде
подано виконавчий лист, або до
приватного виконавця;
— подати заяву з копією
квитанції про сплату авансового внеску до ДВС або приватного виконавця.

Які строки пред’явлення
виконавчих документів?
Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:
— впродовж трьох років, iз
наступного дня після набрання рішенням законної сили, а
якщо рішення підлягає негайному виконанню — з наступного дня після його прийняття;
— упродовж трьох місяців,
якщо йдеться про посвідчення
комісій по трудових спорах та
виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган;
— упродовж усього періоду,
у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи
іншого ушкодження здоров’я,
втрати годувальника тощо.
Якщо стягувач пропустив
строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, він
має право звернутися із заявою
про поновлення такого строку до
суду, який розглядав справу.

Що потрібно сплатити
за примусове виконання
рішення?
Боржник: виконавчий збір
— це збір, що справляється на
всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої
служби у розмірі 10% суми, що
фактично стягнута, повернута,
або вартості майна боржника,
переданого стягувачу за виконавчим документом.
У разі виконання рішення приватним виконавцем стягується основна винагорода,
розмір якої становить 10% стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.
Стягувач: авансовий внесок
— це кошти, за рахунок яких
фінансуються витрати на організацію та проведення виконавчих дій органом державної
виконавчої служби (приватним
виконавцем). Розмір авансового
внеску становить:
— 2% від суми, що підлягає стягненню, але не більше 10
мінімальних розмірів заробітної плати (до 41 730 грн.);
— 1 мінімальний розмір заробітної плати (4 173 грн.) за
рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову з боржника — фізичної особи та 2 мінімальні розміри заробітної плати (8 346
грн.) iз боржника — юридичної
особи.

Хто звільняється від сплати
авансового внеску?
Від сплати авансового внеску звільняються у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби:
— інваліди війни, інваліди I
та II груп;
— законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
— громадяни, віднесені до
категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Крім того, у законі передбачені рішення суду, за виконання яких авансовий внесок не
сплачується, наприклад:
— стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та інші
вимоги, що випливають із трудових правовідносин;
— обчислення, призначення, перерахунок, здійснення,
надання, одержання пенсійних
та соціальних виплат, доплат,
соціальних послуг, допомоги,
захисту, пільг;
— відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а
також смертю фізичної особи;
— стягнення аліментів, заборгованості зі сплати аліментів, додаткових витрат на дитину, неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суми
індексації аліментів, встановлення побачення з дитиною або
усунення перешкод у побаченні
з дитиною;
— відшкодування майнової
та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
— виконання рішення Європейського суду з прав людини.

Як отримати присуджені
кошти?
Грошові суми, стягнуті з
боржника (у томі числі одержані від реалізації майна
боржника), зараховують на
відповідний рахунок органу
ДВС чи приватного виконавця.
За письмовою заявою фізичної
особи, стягнуті кошти виконавець перераховує на зазначений стягувачем рахунок у банку чи надсилає на адресу стягувача поштовим переказом,
що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних
сум.

Куди звертатися
по детальнішу консультацію
та роз’яснення?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь
ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах
України. У центрах та бюро
надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви
можете отримати юридичну
консультацію та правовий захист.
Окремо хочу зазначити, що
Мін’юст запровадив низку суттєвих новацій, серед яких створення Єдиного реєстру боржників, який ведеться з метою
оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання
боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. Відомості про боржників,
включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими
та розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції
України: https://erb.minjust.
gov.ua. Крім того, у 2018 році
в зазначеному реєстрі відкрито публічні реєстри неплатників аліментів i боржників, які
перешкоджають побаченням iз
дитиною, а також боржників,
які мають заборгованість із заробітної плати.
Також, щоб забезпечити громадянам зручний сервіс у сфері примусового виконання судових рішень, ми
відкрили чотири «Центри виконання рішень», де громадяни мають можливість подавати документи про примусове
виконання рішень та інші документи виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної області, отримати
відомості з автоматизованої
системи виконавчого провадження, перевірити документи
на відповідність законодавству, отримати консультацію,
швидко та правильно оформити документи, оплатити заборгованість чи авансовий внесок
через термінал тощо. Завітати до «Центрів виконання рішень» можна за адресами:
м. Дніпро, вул. Володимира
Винниченка, 2;
м. Сiверськодонецьк, вул. Федоренка, 41;
м. Суми, вул. Петропавлівська, 75;
м. Одеса, вул. Разумовська,
37. ■
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Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів
Сучасна цивілізація розвивається швидкими темпами, мчить уперед під впливом
науково-технічного прогресу
і конкуренції. Ми ж із вами
повільно плетемося на волах,
як чумаки за сіллю, чухаємо
чуби і нарікаємо на прокляту долю. Потрібно змінювати свій менталітет, європейцями ставати не тільки
географічно, а й ментально,
реформуючи свою економіку
та соціальну сферу, культуру та інформаційні системи.
Потрібно доганяти сусідів,
запозичувати їхній досвід,
свій удосконалювати. Питання, які у Франції чи Хорватії вирішуються впродовж
годин чи кількох днів, у нас
розтягуються на місяці, а то
й роки. Потрібно вчитися у
Заходу. І працювати, працювати, а не розводити махновщину та отаманщину на користь Путіну.
Реформувати попервах
потрібно нашу систему державного управління, занадто громіздку та забюрократизовану. Урядовець,
парламентарій вважає себе
не слугою народу, а вершителем людських доль, водночас використовуючи свою
посаду для власного збагачення і звеличення. У США
чи Японії чиновник не відпустить свого відвідувача з
кабінету, поки не вирішить
його питання, в іншому випадку йому доведеться розпрощатися зі своїм кріслом. У
нас же він вимотає всі нерви,
змусить приносити непотрібні довідки, примушує до хабара.
Ніяк ми не можемо ре-

Я ВАМ ПИШУ...
■ ПОГЛЯД

Українці їдуть волами,
а треба мчати «Мерседесом»
Через що економічні реформи в країні буксують
формувати роботу Верховної
Ради. Уже цілий рік розробляється новий регламент її
роботи з допомогою європейських парламентаріїв, але
віз і досі там. І надалі парламент працює в курортному режимі, ніби й немає виснажливої війни з агресором, а
«мертві душі» не дають змоги
проводити результативне голосування. Доленосні реформи не запущено, бо «народні»
обранці засмагають на Багамах та Мальдівах, а пенсіонери помирають від нестатків та браку дешевих ліків.
Не видно результатів у
створенні місцевих громад,
не створено ще для них правової бази, а все пущено на
народну самодіяльність. Уже
впродовж багатьох років ніяк
законодавчо і практично не
почнемо вирішувати питання утилізації твердих побутових і промислових відходів та
сміття, які є дешевою стратегічною сировиною, а стають
джерелом тотального забруднення довкілля та причиною
захворюваності населення.
Злочинно затягується реформування судової системи,
створення дієвого Верховного, Конституційного та Антикорупційного судів, без чого

проводити будь-які інші реформи та перетворення просто не можливо. Без незалежного, чесного та професійного
суду не прийдуть до нас інвестиції, не буде покаране зло і
насильство, не припиняться корупція і рейдерство.
Більш ніж на 15 років затягується питання формування в Україні цивілізованого ринку землі, спричинене
антиконституційним мораторієм на продаж землі, щороку продовжуваним Верховною Радою. Зате процвітає
підпільний стихійний ринок,
корисний великим аграрним
холдингам та чиновникам із
совково-колгоспним світоглядом. Без вільного ринку
землі, газу та електроенергії взагалі неможлива будьяка, тим паче капіталістична, економіка. Мораторій цей
завдав не менше шкоди державі, ніж путінська агресія.
Сім мільйонів власників земельних паїв досі позбавлені
конституційного права користуватися і розпоряджатися своїми землями, зазнають великих матеріальних
та моральних збитків. Понад
мільйон із них уже померли,
не скориставшись своїм паєм.
Можливо, вільне володін-

ня ним допомогло б їм полікуватися і вижити.
Для впровадження цивілізованого ринку землі у нас є
всі техніко-економічні передумови. В останні 60 років в
Україні було проведено суцільне вивчення і картографування ґрунтів, проведено
їх бальну та економічну оцінку, кадастр. Потрібно лише
законодавчо окреслити правила, норми і форми купівлі
та продажу земель, доручити
окремим фінустановам узяти на себе функції земельних
банків. А обмеження мають
бути такі: землю мають право купувати лише громадяни України. В одні руки продавати не більше 100-150 га
залежно від розташування в
певній агрокліматичній зоні.
Землю може купити громадянин, який має відповідну
сільськогосподарську освіту
або досвід господарювання
на землі. Повинна бути встановлена державою мінімальна ціна гектара землі залежно від бонітету і віддаленості
від великих міст. На першому етапі дозволити запустити
в ринок лише 10% с/г земель.
Ось і все. Слід просто негайно
припинити знущання держа-

■ ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Чужа автономія
у складі нашої
Вітчизни?
Нахабству сусідів та їхніх
посіпак немає меж
Михайло ОХРІМЕНКО
c. Великі Бубни, Роменський район, Сумська область
Шановна редакціє! Загальновідомо, що
Володимир Ленін та Йосип Сталін створили державу СРСР. Радянський Союз — це
держава, до складу якої входили Росія та
поневолені нею народи. Володимир Путін i
Віктор Медведчук вирішили удосконалити
загарбницьку політику «вождів» світового
пролетаріату. Ці товариші вирішили поневолені Росією території Донбасу включити
до складу іншої держави — України — як
російську автономію і безроздільно нею керувати (силою російської зброї).
Нахабство новітніх вождів Росії та їхніх
посіпак в Україні мені зрозуміле. Тому я й
звертаюся до вас: можливо, вам вдасться не
тільки мені, а й іншим громадянам України
допомогти втямити, давши відповідь на наступні запитання:
1. Чи був такий випадок у новітній історії людства, щоб якась держава створювала свою автономію у складі іншої держави?
2. Чим закінчилось таке створення?
Щиро вдячний, якщо надасте відповіді
на ці питання. ■

/

«Україна
— рідна
мати. Иногда
мне кажется,
я делаю
преступление,
что пою не
для нее и не
на ёё языке»,
— говорив
свого часу наш
великий земляк
— співак, актор
Олександр
Вертинський.
«Киев — родина
нежная»,
— повторював
він і мріяв бути
похованим на
рідній землі.
Бодай частково,
але це бажання
здійснилося
через більш
ніж півстоліття
по його смерті:
на перетині
вулиць
Боричів тік та
Андріївський
узвіз постав
пам’ятник
нашому
легендарному
земляку
у вигляді
сумного П’єро,
в образі якого
Вертинський
починав свою
творчу кар’єру.

ви над своїми громадянами й
оббирання їх олігархічними
холдингами та продажними
чиновниками. Український
селянин завжди був господарем на своїй землі, прагнув
мати її у повній приватній
власності. Російської сільської общини в нас не було,
її нам нав’язали.
Прискореного реформування можна досягти лише
при узгодженій дії Президента, керівників уряду та парламенту, наявності у них для
цього доброї волі. Вони повинні щодня роз’яснювати
українцям, що ними зроблено і чого не зуміли, пояснювати, що для цього має зробити
кожен український громадянин. І ні на мить не забувати,
що ми ведемо священну війну
проти нахабного ворога, що
виграємо її тільки при проведенні реформ у всіх сферах
національного буття. А в час
воєнного лихоліття — найкращі умови для такого реформування, бо можна ввести
надзвичайний (не воєнний, а
господарський) стан і силу
розбурханого народу спрямувати не на міжусобну боротьбу, а на будівництво омріяної
нами України. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Слава
вірності
Україні
Дмитро БУГАЙЧУК
с. Товтри, Заставнівський район,
Чернівецька область
Дорогі працівники «України молодої»! Вашу газету передплачую і читаю
постійно, особливо рубрику
«Я Вам пишу». Дуже чекають наступного номера газети моя донька-вчителька
та онуки. Коротко про себе:
я — письменник, уже видав
шість книжок і сьому готую
до друку. 26 березня 2018 р.
у Чернівецькому університеті мені вручили Диплом
лауреата літературної премії імені Івана Бажанського.
Маю посвідчення позаштатного кореспондента районної газети «Голос краю».
Україно! Ти в мене єдина,
мов те сонце, що сяє щодня.
Буде треба — за тебе загину,
Богом дана мені ця земля.
Тобі вірним назавжди лишаюсь,
У любові своїй признаюсь.
Я тобою з дитинства пишаюсь,
Я за твоє майбутнє молюсь!

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ 2019

■ ВИХІД Є

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Любить, як душу, —
трясе, мов грушу

Вимушений «тур»

Набрав чинності закон iз протидії домашньому насильству
Олександра ТВЕРДА
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
насильство щодо жінок — світова проблема. Третина опитаних
цією організацією представниць
слабкої статі з різних країн заявили, що вони піддавалися насильству з боку своїх чоловіків.
Найвищий показник подібних
відповідей аналітики зафіксували у країнах Південно-Східної Азії (37,7 %). Однак і в ЄС
23 % опитаних жінок говорять
про те саме.
Зі скаргами на домашнє насильство до поліції упродовж
минулого року звернулися
89,5 тисячі українок. Загалом
у 2018-му на домашнє насильство скаржилися понад 115 тисяч наших співгромадян, повідомили у прес-центрі Нацполіції України. У Генпрокуратурі розповіли, що в Україні
за минулий рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних
правопорушень, пов’язаних із
насильством у сім’ї. Насправді кількість жертв значно більша — просто подібні проблеми у
нас заведено замовчувати.
Домашнє насильство — це
умисне систематичне вчинення фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого, якщо
ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як
людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, а
також шкоди його фізичному та
психічному здоров’ю. Постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають
вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні (наречені, подружжя, колишнє подружжя,
мати, батько, діти, їхні батьки,
брати, сестри, нерідні батьки,
опікуни, піклувальники, їхні
діти, прийомні діти, діти-вихованці, інші родичі до двоюрідного ступеня зв’язку, особи, які
спільно проживали або проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі, їхні діти та
батьки) та особи, які проживають разом (будь-які інші родичі, люди, які пов’язані спільним побутом, мають спільні
права та обов’язки). Постраждалою дитиною визнається не
лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свідок (очевидець) такого насильства.
Психолог Катерина Рожкова у розмові з «УМ» зазначає,
що причин, чому жінки терплять домашнє насилля, може
бути безліч: «Можливо, таким
жінкам важко це визнати і звернутись по допомогу. Тому що в
суспільстві, на жаль, досить поширена думка, що соромно бути
жертвою насильства. Часто такі
жінки залежать від чоловіків і
їм нікуди піти, вони не мають
достатнього власного доходу.
Або бояться залишитись самотніми, бояться, що їх ніхто більше не полюбить».
Цього року в Україні набув
чинності Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». За вчинення домаш-

❙ Малюнок з сайта school50.kiev.ua.
нього насильства в судовому порядку вводиться покарання у
вигляді громадських робіт на
строк від 150 до 240 годин або
арешт на строк до шести місяців. Також передбачається обмеження волі на строк до п’яти
років або позбавлення волі на
строк до двох років. Крім того,
будуть діяти заборони на дзвінки та листування з потерпілим, а також наближення на
певну відстань. У разі виявлення фактів домашнього насильства компетентні органи
будуть пропонувати потерпілим звертатися по допомогу в
спеціалізовані центри. Також
кримінальна відповідальність
встановлюється за примус до
шлюбу. Із цього моменту примушування до вступу в шлюб,
до продовження примусово
укладеного шлюбу, до вступу в співжиття без укладення
шлюбу, до продовження такого співжиття, примус до переїзду в іншу країну з однією з вищезазначених цілей караються
арештом на строк до шести місяців або обмеженням, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Психолог Катерина Рожкова також наголошує: щоб допомогти людині, яка страждає
від насилля, перш за все, необхідно, щоб жертва сама визнала, що їй потрібна допомога та
звернулася по неї. Адже спроба
допомогти людині, яка не визнає, що потребує допомоги, проти її волі, теж є своєрідною формою насилля (психологічного).
За даними дослідження
МІКС, яке в Україні проводив
Державний комітет статистики
разом з ЮНІСЕФ, 61,2% дітей у
віковій групі 2-14 років зазнають щонайменше одного з видів
психологічного чи фізичного
покарання з боку своїх матерів
або осіб, які здійснюють догляд
за ними, або інших членів домогосподарства. Крім того, в 11 %
домогосподарств вважають, що
фізичне покарання потрібно застосовувати до дитини.
Катерина Рожкова додає, що
ремінь — спосіб виховання для
батьків, які не бачать альтернатив. Часто — від неусвідомленого безсилля зробити інак-

ше. «Можливо, це спосіб, яким
виховували цих батьків, коли
вони були дітьми. І вони не знають інших способів, таких, як
поговорити з дитиною та пояснити деякі речі зрозумілою для
неї мовою. Зробити спробу знайти з дитиною спільну мову та домовитись. Фізичне насилля через власні неусвідомлені переживання як спосіб виховання
— не виправдання для батьків.
Адже вони несвідомо відмовляються від власної відповідальності за те, що вони дорослі і мають право вибирати інші способи виховання дитини», — констатує психолог
Під час розмови з «УМ»
аналітик ГО «Правозахисна організація «СІЧ» Віктор Філатов каже, що жертва домашнього насильства може напряму
звернутись до правоохоронних
органів із заявою на кривдника: «Це можуть зробити, приміром, школи або заклади охорони здоров’я, до яких людина потрапила з травмами. Але
у подальшому все залежатиме
від бажання постраждалої(-го)
розпочати провадження проти кривдника. Через психологічний тиск він або вона можуть просто забрати заяву. На
сьогодні в Україні існують спеціальні шелтери (центри для
захисту жертв домашнього та
гендерно обумовленого насильства). Як правило, це громадська ініціатива, яку фінансує
міжнародний грантодавець. У
цих центрах особа може отримати не тільки психологічну
допомогу, а й комплекс правових послуг. Законом передбачено, що жертви домашнього
насильства можуть звернутись
до суду з цивільними позовами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої кривдником. Однак сам
по собі закон не вирішить проблему домашнього насильства,
адже паралельно необхідно пропагувати несприйняття побутового насильства в соціумі».
Нагадаємо, з 2019 року в
Україні розпочали роботу 45
мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство, повідомили у Національній
поліції. ■
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Як після втрати домівки не впасти
в депресію і знайти себе на новому місці
Микола ПАЦЕРА

Зустрічаючись із такими активними жінками, просто дивуєшся: звідки у них стільки
енергії, фантазії та натхнення.
І це незважаючи на те, що довелося залишити рідну домівку на Донбасі й поневірятися
по чужих квартирах у столиці.
Саме такою неординарною є
Ірина Воротнікова — переселенка, бізнесвумен та громадська діячка.
У Донецьку молода сім’я Воротнікових поселилася в 1992 році й прожила до
15 липня 2014-го. Вони мешкали у трикімнатній квартирі в центрі міста, мали
дачу, яку побудували самотужки, авто і
два гаражі та займалися бізнесом. Спочатку Ірина заснувала туристичну агенцію
«Арго» й організовувала поїздки земляків до теплих країв, а чоловік був її помічником, а також робив євроремонти. Згодом спробувала дещо урізноманітнити
свою роботу і першою в регіоні стала організовувати зарубіжні практики для студентів декількох місцевих вишів, а потім
і з Харкова, Луганська, Сімферополя — у
Болгарії. Але, будучи за натурою дуже активною, вирішила спробувати розширити
свою діяльність і з 2010 року почала влаштовувати зимові конференції для викладачів, науковців, студентів у Словаччині,
на яких вони набиралися досвіду і підвищували фаховий рівень.
«Останньою колективною була поїздка дитячого танцювального ансамблю
«Верес» із Донецька на міжнародний
фестиваль у Грецію, яку ми провели вже
під час військових дій на Донбасі, наприкінці червня — на початку липня, — пригадує Ірина. — Її готували ще з зими, тож
відмінити просто не могли. Хоча не всі
батьки погоджувалися відпускати дітей.
Одну маму, яка категорично протестувала («Я навіть із квартири доньку саму не
відпускаю, бо тут стільки військових!»),
ми ледве вмовили. Поїздка була екстремальною — автобус перевіряли на всіх
блокпостах, а потім ДАІшники на маршруті, і ми боялися, що нас не пропустять.
Але все пройшло добре, і діти влаштували для батьків звітний вечір, на якому розповідали, як тепло їх приймали у
Греції. А от у самому Донецьку вже була
дуже напружена обстановка. Кількість вояків зі зброєю зростала щодня (особливо після звільнення нашими військами
Слов’янська), і вони поводилися нахабно.
Одного разу, коли ми поверталися з дачі,
машину зупинив на блокпосту якийсь бородатий чечен і причепився до сина, що у
нього в «правах» записано, що він родом
із Дніпра. Син ледве переконав його, показуючи паспорт, що ми з Донецька. Також у цих поїздках було моторошно бачити руїни аеропорту. Потім почалися погроми — особливо запам’яталося, як буквально рознесли гіпермаркет «Метро». А
останнім аргументом для нашого виїзду
з Донецька послужило те, що наприкінці липня 2014 року два ранки поспіль ми
прокидалися від автоматних черг».
Спочатку сім’я знайшла прихисток у
батьків Ірини в Звенигородці — думали,
що на тиждень-два, доки в Донецьку все
владнається. Але проходили дні за днями,
а обстановка лише погіршувалася. У цьому ж місті знайти нормальну роботу жінка не могла, а жити на заробітки чоловіка від ремонтів квартир вона не хотіла.
Тож погодилася на пропозицію Громадської організації «Київська школа рівних
можливостей», із якою плідно співпрацювала ще в Донецьку і не втрачала контактів пізніше, переїхати до Броварів, де
їм допомогли знайти маленьку квартиру.
Тут чоловік теж швидко знайшов роботу
будівельником, а Ірина все ніяк не могла
відновити турбізнес, бо це було дуже до-

рого. Тож аби не піддатися депресії, вона
активно включилася в діяльність Школи рівних можливостей і стала допомагати проводити різні заходи. Робота, яку
вели тут на значно вищому рівні, ніж у
ГО «Ліга ділових і професійних жінок»,
з якою Ірина співпрацювала в Донецьку,
настільки її захопила, що сім’я у вересні
вирішила перебратися на проживання до
Києва. Все ще сподівалися, що ненадовго — щодня слухали новини з Донбасу, тож винайняли квартиру на три тижні.
Але потім довелося змінити ще декілька,
і зараз вони з чоловіком проживають неподалік станції метро «Лісова» у 20-метровій «гостинці».
«Звісно, що проти нашої трикімнатної в Донецьку, яка стоїть пусткою, як і
дача, дах якої ми бачили за цей час лише
на знімку із супутника в інтернеті, це житло значно гірше, але для мене головне не
кількість метрів і навіть не комфорт, а те,
що в Києві знайшла хороших друзів і цікаву роботу, — говорить Ірина. — Завдяки
роботі в громадських організаціях я познайомилася з головою правління Національної ради жінок України Людмилою
Порохняк-Гановською, головою правління Федерації жінок за мир в усьому
світі Тетяною Коцебою, директором центру сім’ї «Родинний дім» Галиною Козловою та багатьма іншими активними жінками. А найбільше ми співпрацюємо з головою правління ГО «Школа рівних можливостей» Ларисою Колос, її виконавчим
директором Іриною Конченковою, а також педколективами шкіл №187 та №318,
у яких втілили декілька цікавих проектів.
Зокрема, організували форум-театри,
котрі розігрують дуже цікаві спектаклі,
до яких ми пишемо сценарії на актуальні теми — шкільні, суспільні, громадські
та інші, які базуються на реальних подіях.
Наприклад, є вистава про те, як дівчинку-переселенку з Донбасу не прийняв учнівський колектив київської школи і вона
викинулася з вікна. З такими виступами
ми їздимо по школах, проводимо обговорення цих проблем».
Звісно, що така активна громадська робота не дає засобів для існування,
тож для цього Ірина Воротнікова зайнялася неординарним бізнесом. Вона створює оригінальний одяг, використовуючи
українські вишивки та орнаменти. Часто робить викройки сама або використовує фасони й зразки з інтернету — має
їх величезну колекцію, для чого переглядає покази мод та різні світські передачі.
Скажімо, недавно дивилася японську колекцію і там підібрала гарний фасон сукні
для директорки школи № 318, прикрасивши виріб українськими елементами. Працює й на замовлення, погоджуючи моделі
з клієнтами. Для втілення своїх екстравагантних ідей у Ірини є декілька професійних майстринь, які й шиють такий ексклюзивний одяг.
«Зараз я ще хочу відновити й туризм
— разом із київською фірмою організовую поїздку на міжнародний фестиваль
творчих дітей у польському місті Закопане, — ділиться планами Ірина Воротнікова. — У ньому візьмуть участь співаки, танцівники та інші талановиті учасники. Також співпрацюю зі школами за миротворчими проектами, спрямованими
на відновлення миру на Донбасі. Зокрема, збираємо книги для дітей, які мешкають у так званій «сірій зоні». У листопаді вже традиційно братимемо участь в
акції «16 днів проти насильства», в якій
засуджуються різні його прояви. До речі,
її активно підтримує столична міська адміністрація. Є ще чимало цікавих проектів, які планую втілити. Головне — не зациклюватися на тому, що з переселенням
руйнується все життя, і не впадати в депресію, а знаходити сили й можливості
налагодити його на новому місці, вести
активну громадську роботу, створювати
власну справу». ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Валентина САМЧЕНКО,
Марина ДЕРБАС

Уже вдруге весною проходить масштабний міжнародний Kharkiv
Music Fest. Цьогоріч у рамках фестивалю все обертається навколо
музики Вольфганга Амадея Моцарта. Хоча у програмі концертів
— і твори Людвіга ван Бетховена та Жана-Філіпа Рамо. На майстер-класах іменитих музикантів, творчих заняттях у дитячому музичному таборі, просто на різних локаціях міста, де розмістили
розмальовані для всіх доступні піаніно, — кожен вибирає музику
на свій смак.
Харківський музичний фестиваль — результат роботи десятків
музикантів і менеджерів. Головні партії виконують: ініціатор проведення Kharkiv Music Fest, його арт-директор — Станіслав Христенко, лауреат понад 30 міжнародних фортепіанних конкурсів в
Італії, Іспанії, Японії, Південній Кореї, Словаччині, Україні, США,
володар престижного звання Steinway Artist; Сергій Політучий
— президент фестивалю, підприємець, Почесний консул Франції у
Харкові та виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос.
У президента Сергія Політучого розпитуємо про мотивацію фінансової підтримки музичного фестивалю та особливості організації
масштабного культурницького проекту в Харкові.

«Люди почали цінувати
фестиваль як статусне явище»
■ Сергію Яковичу, чи змінив
уже Kharkiv Music Fest місто?
Чи виправдовує фестиваль класичної музики ваші сподівання
— мецената, який вкладає у проект найбільше коштів?
— Є таке правило маркетингу: продається не товар, а уявлення про нього. Уявлення про
цьогорічний фестиваль сформувалися у харків’ян і гостей міста
за минулорічними концертами
(їх було сім!) та позаконцертними проектами. Саме тому в цьому році за два тижні на три концерти квитки вже розпродані.
На концерті-відкритті оновлена
зала Харківської філармонії була
переповнена (мені хтось із ієрархів міста телефонував в останню
хвилину за місця — а їх нема).
Люди почали цінувати наш
фестиваль як статусне явище.
Багато хто з харків’ян вважає
необхідним бути присутнім на
концертах, бо це плюс для іміджу. Більше того, враження від
минулорічного фестивалю підштовхнуло декількох серйозних
меценатів підтримати Kharkiv
Music Fest цього року. Найбільш
відповідальні та патріотичні
харків’яни починають розуміти, що саме громадське суспільство, в першу чергу, відповідає
за майбутнє і свого міста, і своєї
держави. Це не лише підприємці, а й волонтери, які натхненною працею створюють креативний простір, котрий робить фестиваль насправді масовим.
Kharkiv Music Fest стає подією
«маст візіт» — обов’язковою для
відвідування. Я хочу, щоб у великому залі ХНАТОБа, нині це
«Схід — Опера», ніколи не залишався не заповненим, умовно кажучи, хоча б сьомий ряд (iз
радянських часів його місця традиційно резервують для працівників міської й обласної влади).
Може, тоді культурі приділятиметься більше уваги...
■ Можливо, у Харкові не завжди показують те, на що б усі
хотіли іти дивитися?
— Так, зацікавлення публіки
і репертуар — це як дилема первинності курки чи яйця.
На фестиваль ми запрошуємо високопрофесійних музикантів. Поки що ми не можемо
дозволити собі для участі у концертах світових зірок iз першого ешелону, яким треба платити
гонорари від 40 тисяч євро. Втім
усі учасники Kharkiv Music Fest
— знані у світі класичної музики виконавці не нижче другої
сходинки у світових рейтингах:
цього року це скрипалька Агата
Шимчевська з Польщі й українка Мирослава Которович, американський піаніст китайського походження Джордж Лі, сопрано Ольга Бусуйок (Румунія—

Німеччина), секстет «Музиканти
Лувру» з Франції та інші.
Багато у питанні підбору учасників відіграють особисті вподобання і знайомства з колегами по
цеху арт-директора й ініціатора
фестивалю Станіслава Христенка — харків’янина, піаніста і диригента, який уже 11 років живе
у Вашингтоні.
■ Як вважаєте, чи великій
кількості людей можна прищепити любов до класичної музики?
— Проведу ближчу для розуміння кожним кулінарну паралель. Здається, у 1991 році я
вперше потрапив у Китай. Після першої вишуканої вечері ми
прийшли з товаришем у готельний номер; щоб звично поїсти —
я відрізав шмат привезених із собою ковбаси і сала. Поміж собою
поділилися враженням: якщо і
далі так нас годуватимуть — померти можна... (Усміхається. —
Авт.) А вже через тиждень, коли
повернувся додому, у Харкові почав шукати адреси ресторанів китайської кухні — була таких парочка, і заманював туди друзів.
Любити хоч би що то було
прекрасне — страви національних кухонь, музику чи живопис
— можна не від народження, а
спочатку посмакувавши ними
трохи — у прямому чи переносному значенні, а потім доклавши певних зусиль для розуміння, чому вони надзвичайні, визнані іншими.

Заклик не лякатися
словосполучення «класична
музика»
■ Станіслав Христенко каже,
що ви були ініціатором міжнародного складу фестивального
оркестру (минулоріч він був всеукраїнським). Яка мотивація
цього бажання? Чи не пов’язана
вона з озвученою вами на пресконференції у Києві тезою про
те, що в якийсь історичний момент Харків, який був у центрі
(трохи не рівновіддалений від
Києва і Москви), став прикордонням. Посередництвом участі
іноземних виконавців ви наближаєте місто до Європи?
— Мотивацією і створення
фестивального оркестру, і проведення усіх інших заходів було
— і вивищити Харків у всеукраїнському культурному житті,
і познайомити харків’ян із кращими музикантами.
У 2005 році ми сім’ями були
у Львові на Різдво, жили в родинах. Мене тоді шокували вертепна культура і традиції. Це було
щось фантастичне. Тоді зрозумів,
наскільки ми мало знаємо різні
регіони своєї країни.
Я люблю історію, це моє інтелектуальне хобі, вважаю, що непогано її знаю. Тому намагаюся
часто розвінчувати на лекціях

❙ Міжнародний фестивальний оркестр.

Сергій Політучий: Харківський
фестиваль стає обов’язковою
для відвідування подією
Президент міжнародного музичного форуму — про паралелі між
класичною музикою і китайською кухнею та про те, чому і скільки
не шкодує грошей на проведення концертів

❙ Ідея проведення міжнародного фестивалю класичної музики у Харкові
❙ належить піаністу Станіславу Христенку (у центрі).
❙ Президент фестивалю Kharkiv
❙ Music Fest Сергій Політучий.
різні міфи, зокрема про «жорстоких бендерівців». Багато ще треба
зробити, щоб подібні маніпуляції
вивітрилися із багатьох голів.
Правильно — демонструвати єдність України і на сценічних площадках. Тому у фестивальний концерт два роки поспіль збираємо музикантів iз різних міст. У нинішній запросили
і виконавців із Грузії, Польщі,
Чехії, Німеччини, Австрії. Це
можливість показати Харків і
співвітчизникам, й іноземцям;
створити площадку, де люди
хотіли б зустрічатися й обмінюватися творчістю та досвідом.
Упевнений, в учасників і гостей
фесту не залишається враження,
що Харків — сіре похмуре місто.
А ще коли перенесемо дати проведення на травень...
■ «Зізнайся, ти її слухаєш» —
такий слоган фестивалю. Сергію
Яковичу, коли і де — не у фестивальні дні?
— Для мене слоган — це як
заклик для людей не лякатися словосполучення «класична
музика», певною мірою бажання допомогти кожному здолати бар’єр на шляху до неї. Часто
того не усвідомлюючи, більшість
чула її у кіно, театрі або у звуках
рингтона мобільного телефону.
Але часто, вибираючи: «А може,
на Моцарта?», людина приймає
рішення: «Та це не для мене»...
Повинна бути певна демократи-

зація класичної музики, омолодження й інакше її прочитання
— через сучасне світосприйняття.
Моє знайомство з класичною
музикою відбувалося в юності.
Із провінційного містечка, після армії, я приїхав учитися у Саратов. У школі був успішним учнем, утім у великому місті зрозумів, що насправді центрові
однолітки багато у чому — попереду мене. Тому почав більше читати, зокрема і книги про
історію мистецтв, відвідувати
оперні й балетні постановки. До
речі, пропонував долучатися до
походів у театр одному з друзів,
з яким жили у гуртожитку. Він
відмовлявся: не подобалося, казав, коли по телевізору дивився (у ті часи були ще чорно-білі,
хриплі і з невеликим екраном).
Я ще студентом зрозумів, що «по
телевізору» і перегляд у театрі —
це зовсім різні відчуття.
Глибше цікавитися класичною музикою почав років сім-десять тому. Хоча не вважаю себе
великим її знавцем і палким поціновувачем. Просто мені подобається слухати.
■ Як ви познайомилися з
ініціатором проведення у Харкові фестивалю класичної музики — Станіславом Христенком?
— Усе було дуже банально:
він прийшов і попросив: «Дайте
гроші на фестиваль». (Сміється.
— Авт.) «Дзеркальний струмінь»
два роки тому готували експромтом десь не більше місяця. Потім

я повірив у Станіслава Христенка — він дуже цікава людина, не
типовий представник мистецтва,
вдумливий молодий чоловік.
Тому вже усвідомлено командою ми робимо Kharkiv Music
Fest. Для мене вагомими стали
не тільки виконавська майстерність музиканта, а й спосіб мислення, його здатність вирішувати організаційні проблеми.
■ Сергію Яковичу, який бюджет фестивалю? Наприклад,
на театральний «Кропивницький» у держбюджеті-2018 заклали 7 млн. грн. Kharkiv Music Fest
— це ініціатива винятково приватного бізнесу. Чому перед концертом-відкриттям прозвучали
прізвища лише двох доброчинців?
— Бюджет фестивалю формується з двох джерел: надходжень від тих, чий бізнес рекламує Kharkiv Music Fest, та власне
меценатських грошей (це великі
суми, у порівнянні з першими, за
які доброчинці отримують лише
слова подяки). Ті, кому важливий розмір шрифту на банерах,
вносять суми 30 тисяч і менше.
Меценатські вклади — 150 тисяч і більше.
Ми дякували зі сцени Володимиру Шумілкіну, Олегу Чигринову, Олександру Медовому, Володимиру Гриненку, хоча
для них це не було обов’язковим:
вони допомагають фестивалю, в
першу чергу, тому, що прагнуть
бути причетними до позитивних
змін у місті та країні. Проте я
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❙ Фестивальний оркестр другий рік поспіль
❙ у Харкові прикрашає скрипалька
❙ Мирослава Которович.

❙ Класичну музику впродовж фестивалю можна
❙ почути у різних куточках міста
❙ із 11 розмальованих піаніно.
вважаю, що ми повинні як можна голосніше
говорити про людей, які дійсно є прикладом
тихого державотворення.
Це окрема тема, що в Україні не вміють цінувати підприємців. Наприклад, у Німеччині
повага до людей, які забезпечують інших роботою, платять податки у бюджет ще й займаються меценатством — як «Отче наш», вони
там — герої нації. В Україні краще мовчати,
скільки хто отримує, бо можуть прийти і вимагати «поділитися».
Повертаючись до бюджету фестивалю, він
трохи більший половини суми, озвученої для
порівняння. Не маючи бюджетного фінансування, ми намагаємось розумно на всьому
економити.

Чому проблема із законом про меценатство
є дещо надуманою?
■ Цього року підтримали Kharkiv Music
Fest консульства Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії та посольство Франції. Який їхній
вклад? Чи допоміг вам у налагодженні співпраці з представництвами статус Почесного
консула посольства Франції у Харкові?
— Посольство Франції в Україні та Французький інститут виступили партнерами концерту «Музикантів Лувру», ми організовували прийом і перебування. Консульства Німеччини, Франції, Чехії, Австрії, Польщі також
виділили кошти на наш мистецький проект.
Статус Почесного консула, звичайно,
сприяв тому, щоб почати діалог. Але вирішальними для співпраці стали яскравість та
оригінальність ідеї фестивалю Kharkiv Music
Fest.
■ Уже вузькому колу були заявлені плани
зробити мандрівною частину фестивалю. Що
потрібно для реалізації такого задуму?
— Це питання промоушену фестивалю.
Потрібні команда і фінансування, по-перше.
По-друге, треба узгодити графіки роботи музикантів. Оскільки наш термін планування
— один рік, то постають надскладні проблеми. Якщо планувати декілька виступів, то
все ускладнюється ще більше. Поки що можливість возити частково Kharkiv Music Fest в
інші міста України тільки прораховується і
обмірковується.

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ Яка ваша мотивація — вкладати великі
гроші у музичний фестиваль?
— Я отримую позитивні емоції від тисячі
радісних та захоплених облич і хвилі суспільного резонансу. Загалом, і з причини отриманого досвіду в дитинстві — ріс у «пролетарській» сім’ї, — я дуже ощадливий. Вважаю для себе неприпустимим витратити на 3
тисячі доларів більше на квиток бізнес-класу навіть для 11-годинного перельоту, бо це
близько 10 місячних зарплат моєї помічниці.
Я маю значно більше задоволення від того, що
куплю працівникам нові комп’ютери, аніж
від комфортнішого перельоту. І моя емоція
від цього незрівнянно більша навіть від емоцій моїх співробітників.
Для мене бізнес — це не тільки про гроші.
Людина реалізується завжди по-максимуму
своїх можливостей, на мій погляд. Я не вважаю, що це винятково амбіцією керується,
швидше, це внутрішнє самопочуття, внутрішній поклик.
■ Супутнє питання, відповідь на яке важлива тим, хто вважає, що не на часі витрачання грошей на культурницькі проекти,
коли на Донбасі — війна. Ви допомагали армії, добровольцям, мешканцям окупованих
територій чи внутрішнім переселенцям?
— 2014 рік почався для мене з того, що
я і ще два компаньйони з аграрного сектору
створили найбільший у регіоні фонд «Мир і
порядок». Займалися пошиттям берців, бронежилетів. Загальна сума, яка пішла на благодійність, — 17 мільйонів гривень.
■ Якщо порівняти перший і другий
Kharkiv Music Fest, то майже удвічі скоротилася кількість концертів і вдвiчi збільшилася кiлькiсть неконцертних проектів у рамках фестивалю. Яка причина?
— Ми проаналізували минулорічний
склад фестивалю і дійшли висновку, що концертів має бути менше. На 7-8 концертних
заходів упродовж двох тижнів наше місто
не має публіки, тим більше що ми не єдиний
культурний проект у Харкові в період проведення нашого фесту.
Додаючи більшу кількість неконцертних
проектів, ми залучаємо більше людей. Організовуючи безплатні лекції, майстер-класи
і роботу дитячого музичного денного табору,
ми прищеплюємо любов до класичної музики, тим самим формуємо публіку для філармонічних й оперних залів на завтра і післязавтра. А концерти — це вершина айсберга.
■ Наприклад, на вистави згадуваного вже
театрального фестивалю «Кропивницький»
вхід для глядачів безплатний. Наскільки
для організаторів Kharkiv Music Fest важлива ціна квитка на концерти?
— Усе безплатне належно не цінується, я
вважаю. Якщо концерт безплатний, то відвідують його не ті, хто любить музику, а ті, хто
зміг дістати запрошення. Це неправильно. Ми
створюємо фестиваль, який своєю амплітудою
розмаху та яскравістю повинен і може надати
прискорення процесу зацікавлення серйозною класичною музикою. За нього уже платять гроші. Думаю, наступного року ми навіть
трохи підвищимо ціни на квитки.
■ Чи погоджуєтеся з визначенням: Харків — культурна столиця?
— Бажання здаватися кимось чи чимось,
а не бути таким — це намагання ухилитися
від тяжкої праці, що веде до успіху, заміняючи її міфами. Культурними столицями вважаю Київ і Львів. І хочу, щоб до них дорівнявся Харків. У нас є для цього необхідна інфраструктура: консерваторія, оперний театр,
дві відреставровані зали філармонії із найсучаснішими і найкращими акустичними параметрами. Потрібні ще більше і більше ініціатив суспільства, громадянської спільноти.
Однією з них є Kharkiv Music Fest.
■ Ви були одним із спікерів обговорення теми «Меценатство та бізнес-ініціативи
у музичній галузі» фестивального проекту
Kharkiv Music Forum. Наскільки важливим
для вас є ухвалення закону про меценатство
в Україні?
— У діючому законодавстві є норма, за
якою чотири відсотки від прибутку можна
виключати з доходу, якщо ви їх витратили на благодійний захід. Підприємці в Україні не часто користуються цією чинною
пільгою. Тому, як на мене, проблема із законом про меценатство є важливою, але не
найважливішою.
Для мене цей закон має значення не стільки з точки зору податкових пільг, скільки —
демонстрації поваги держави і суспільства
до людей, які готові жертвувати. Я бачу проблему відсутності ідеології заохочення меценатства. ■
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■ ПРОТЕСТ

«Вишка» для журналів
Вісім років редакції відвойовують захоплене
рейдерами
Василь КУШЕРЕЦЬ,
голова правління ВГО «Товариство «Знання» України», президент ПВНЗ
«Університет сучасних знань»

Слово «вишка» має два значення. Це і сленгова назва Вищого — Верховного Суду, і найвищий негативний вирок суду. Нині найсправедливіша за
своєю суттю інстанція в демократичному суспільстві й очікування її судового рішення тримають у напрузі київську громаду загалом і, зокрема,
редакції журналу «Трибуна» та щорічника «Наука і культура» Товариства
«Знання» України і НАН України, які займають помітне місце в медіа-просторі країни майже 60 років.

❙ Товариство «Знання» й інші небайдужі не раз виходили на протестні акції,
❙ щоб відновити справедливість у справі редакцій науково-популярних видань.
❙ Фото ВГО «Товариство «Знання» України».
Справа не лише майнова
Уже вісім років(!) ми «бодаємся»
за справедливість із судами різних
інстанцій. Нарешті залишився останній — найвищий — «вишка», а
для нас — остання надія на справедливе рішення.
Загалом нам важко збагнути всю
судову тяганину в зрозумілій для
всіх ситуації.
Суть справи досить банальна для
сучасного рейдерського часу. Ще в
2011 році зграя ділків, змовившись,
брутально захопила нерухоме майно редакцій журналів «Трибуна»
та «Наука і культура» по вул. Прорізна, 10 — приміщення Київської
міської громади, яке через Державне комунальне підприємство Старокиївського району було передано в
оренду редакціям. Шайка самовільно вдерлася в це, чуже для них, приміщення: забрали комп’ютерну техніку редакції, вивезли архіви за 45
років, вкрали літературу, державні
нагороди та цінні речі журналістів,
інше, необхідне для журналістської
діяльності.
До кого ми лише не зверталися
по допомогу! Адже нас грубо обікрали, а відповідальні державні органи мовчали, закривши очі на наявні злочини.
Це була типова, протизаконна
«оборудка», яка передбачала ланцюг послідовних шахрайських операцій із заволодіння майном. Доказів цьому достатньо. Вони всі
прозорі й зрозумілі не лише для
фахівців, а й для кожної пересічної
людини зі здоровим глуздом. Ці аргументовані докази було викладено і продемонстровано у восьми судових позовах Всеукраїнської громадської організації «Товариство
«Знання» України» разом з Київською місцевою прокуратурою №10 в
інтересах держави в особі Київської
міської ради, Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради, описано та проговорено в багатьох публічних засобах
масової інформації. Ми нарахували більше сотні таких публікацій.
Але зрозумілість ситуації вилилась
лише у справедливі рішення судів
першої інстанції Шевченківського
району м. Києва.
Якісь нові аргументи (підозрюємо — грошові чи їм подібні) натиснули на рішення апеляційних судів,

тож вони несподівано зайняли чомусь сторону рейдерів.

Змушені були пройти 36 судів
Хочемо нагадати, що Товариство
«Знання» України вже має, на жаль,
великий досвід боротьби з рейдерством. Ми змушені були пройти 36
судів, у тому числі й «вишку», в боротьбі зі злодіями за своє майно (готель) і домоглися свого.
У цій боротьбі нас підтримували
і допомагали кращі юристи, відомі вчені України в галузі юриспруденції. Вони були, зокрема, здивовані некваліфікованими рішеннями
апеляційних судів, що скасували рішення судів першої інстанції щодо
рейдерського захоплення громадського майна по вул. Прорізна, 10.
Ми ж продовжуємо боротися за
своє, а воно більше ніж майно. Ми
боремося за утвердження справедливості.
Хочемо нагадати усім суддям
України про їх місію в утвердженні юридичної справедливості, суть
якої висловив ще у середині шостого
століття доброчесний Юстиніан Великий, який стверджував, що справедливість визначається на рівні
кожного окремо, групи людей, суспільства загалом, і корінням виміру має бути принцип неспричинення шкоди тому, хто потребує захисту, і вчинення діяльного урока тому,
хто спричинив шкоду, але в межах
розумного і не з метою помсти, а з
метою захисту суспільства і людей,
які потребують захисту.
Тож мусимо нагадати нашим
суддям про Соломонову мудрість в
юриспруденції, суть якої зводиться до того, що злодій повинен бути
обов’язково покараним, але в такий спосіб, щоб він усвідомив те, що
скоїв зло.
Нині ми в сподіванні, що наш
Верховний Суд — остання надія на
справедливе рішення, але в жодному разі не найнижча точка несправедливості, яка підтверджує брутальне незаконне рішення апеляційного суду.
Наш нагальний обов’язок — реформувати правосуддя таким чином, щоб сленг «вишка», який, до
речі, поєднаний із позбавленням
права на життя людини в тоталітарному режимі, пішов навічно у минуле. Це потребує високої мудрості. ■
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■ РЕЦЕПТИ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Щорічно 4 квітня відзначається Всесвітній день... моркви, якщо
хтось раптом не знав. От і правильно, що є й такий день! Бо цей
овоч заслуговує на особливу увагу. Він — один із найсолодших
на Землі (попереду лише буряк). Крім того, морква — чемпіон
серед овочів за вмістом вітаміну А. Її 100 г забезпечать усю рекомендовану добову дозу! В ній також чимало кальцію: у 9 плодах
середнього розміру його міститься стільки ж, скільки у склянці
молока, — і це робить моркву незамінним інгредієнтом у веганських стравах або ж для тих, хто дотримується посту.
Для багатьох морква — перш за все, це морквяні котлетки (от же
вони мені далися — не приїдаються взагалі!) та салати. І, зрозуміло, десерт та випічка. Словом, морква — універсальна і практично
незамінна на нашому столі.

Похрумтіти з користю
Що оригінального приготувати з яскравого овоча

Кольорове рішення сніданків
та вечер
На сніданок чи вечерю, у будень чи навіть на свято можна
смакувати морквяними котлетами. Потріть 0,5 кг основного
інгредієнта, залийте півсклянкою молока і хвилин 10 потушкуйте. Якщо нема для цього
часу — тріть моркву на найдрібнішу тертку, додайте по 3 столові ложки розтопленого масла
та манки, доведіть до кипіння і
залиште для набухання (дочекайтеся, поки суміш прохолоне). Далі додайте 2 яйця і спеції
за смаком, сформуйте котлети
і обсмажте їх на олії. Коли замість манки у моркву додають
пластівці геркулесу і 70 г майонезу — тоді морквяні котлети
більше смакують чоловікам.
І обід, зрозуміло, також
вдасться, якщо приготувати
яскравий морквяний крем-суп.
На кілограм моркви потрібно
2 цибулини, 2 зубці часнику,
корінь імбиру (приблизно 1—
2 см), олія для обсмажування,
30 г вершкового масла, лавровий лист, сіль і перець. На олії
(дуже смакує оливкова, але добре і з соняшниковою) обсмажте
моркву, цибулю і часник. Перекладіть усе в каструлю і залийте овочевим або м’ясним
бульйоном. Варіть до готовності овочів, насамкінець посоліть, поперчіть, додайте імбир, трішки мускатного горіха і кілька лаврових листочків.
Залишилося суп лише збити у
блендері й подати зі сметаною
та грінками.
Щоб приготувати смачнющі
грінки, спочатку в розтоплене
масло покладіть 2 зубчики розтовченого часнику, додайте по
дрібці солі і перцю, розмішайте і всипте кубики хліба. Обсмажуйте до хрумкоти.

❙ Кольоровий та апетитний крем-суп.
❙ Корисно смакувати
❙ морквяними котлетами.
Парад салатів
Напевне, і рецептів уточнювати не потрібно: морква практично до кожного салату не
просто підходить, вона йому
пасує: якомусь додає кольору,
барвистості, якомусь — соковитості, якомусь — корисності,
якомусь — іншого певного відтінку. Її можна варити чи додавати сирою, вона дивним чином
«вписується» різною і всюди.
У будь–яку пору року, а особливо навесні, буде корисним
«Салат краси». Для його приготування потрібно 4 середні морквини, селера, половина лимона, невеликий пучок петрушки,
2 столові ложки соєвої, лляної
чи оливкової олії, сіль і цукор.
Моркву та селеру почистіть і
потріть на великiй тертці. Додайте посічену петрушку, сік iз
цитрини, олію, сіль і чайну ложку цукру, добре вимішайте.
Маріанна Ковальчук iз Богородчан пропонує два авторські,
дуже смачні салати з морквою.
Перший — iз квасолею. Потрібно цибулю порізати півкружельцями і тушкувати в олії,
додати моркву, потерту на великій терці, і вже тушкувати до готовності. Моркву і цибулю перекласти в іншу посудину, додати
відварену квасолю, посолити,
поперчити до смаку, додати сухарики, трошки часничку і за-

правити майонезом (сухарики
класти перед споживанням, щоб
не розмокли).
Салат iз моркви з курячим
філе готуємо так. Спочатку тушкуємо цибулю з морквою, перекладаємо в іншу посудину, сюди
додати відварене куряче філе,
болгарський перець, твердий
сир, 2-3 відварених яйця (все ріжемо соломкою), можна додати
мариновані печериці, посолити,
поперчити до смаку, заправити
майонезом. І можна смакувати!

Чаюємо зі смаколиками
О торт! Так, напевне, кожен
вигукне, коли побачить це диво
кулінарного мистецтва на столі.
Авторка морквяного торта, Анна
Носова-Посацька з Івано-Франківська, також наголошує на
особливому смаку такої випічки
і на зовнішній привабливості — з
ним буде гарним свято!
Отож треба: 3 яйця, 240 г
цукру, 240 г борошна, 6 г соди,
6 г розпушувача, 180 г олії, 210 г
моркви, горішки за бажанням,
десь 2 столові ложки спецій (мускатний горіх, горіх, імбир), цедра апельсина.
Горішки підсушити і подрібнити (не на муку). Цукор збити
з яйцями до побілішання маси,
додати олію, знову збити. Додати просіяні сухі інгредієнти, перемішати. Додати моркву, цедру
і горіхи. Розділити тісто по двох
формах, щоб розрізати навпіл.
Випікати при 170 градусах 30-40
хвилин до сухої зубочистки.

❙ І морквяний торт на десерт.
Інгредієнти для крему такі: 700
г сиру м’якого, 200-300 г вершків, 80 г цукрової пудри. Це все
збити міксером до загустіння.
Для приготування карамелі
беремо: 150 г цукру, 40 г води,
50 г апельсинового соку, цедру
апельсина, 100 г вершків 33%,
70 г вершкового масла. Цукор з
водою розтопити до карамельного кольору (слідкуйте, щоб
не перегоріло, бо гірчитиме).
Далі треба зняти з вогню і додати масло кімнатної температури й енергійно мішати, гарячі
сік і вершки (обережно, бо дуже
це все бризкається). Остудити.
Коржі просочити карамелькою,
перемастити кремом і поставити
в холодильник.
Для приготування іншого
пишного смачнющого творіння з назвою «Пляцок морквяно-вершковий»
знадобляться: 500 г моркви, 300 г борошна, 300 г цукру, 150 г родзинок,
200 мл соняшникової олії, 4
яйця, лимон, пакетик розпушувача для тіста, кориця, мускатний горіх, гвоздика. Для крему:
400 мл вершків (або свіжої сметани), ваніль, жменя горіхів,
які вам подобаються, апельсин
і 150 г цукрової пудри.
Спочатку замочіть на півгодини родзинки, злийте воду і
висушіть їх. Моркву натріть на
дрібній тертці. Борошно просійте, додайте в нього розпушувач,
по дрібці солі, гвоздики, кориці і мускатного горіха. Акуратно відділіть жовтки від білків,

■ МАЙСТЕР-КЛАС

Горохово-райська насолода
Ірина Гудима ділиться італійсько-німецьким рецептом
Тетяна ЗІНЧЕНКО
Тарілочка смачного супу може бути
справжнім еліксиром здоров’я і гарного
настрою, зігріти і підбадьорити, наситити корисним і необхідним. Непросто перерахувати всі види супів, винайдених
людством. Легкі чи наваристі, прості в
приготуванні або складні, м’ясні або вегетаріанські, з картоплі, локшини, рису
або водоростей — усі вони зробили свій
внесок у справу здорового харчування та
гідні того, щоб їм присвятили окремий
день, що й було зроблено. Серйозно: 5
квітня святкується міжнародний День
супу. Отож доречно попробувати щось
незвичайне.
Ірина Гудима, кулінарний блогер,
впевнена, що з гороху можна приготувати райську насолоду. Райським гороховим пані Ірина називає суп зі шпецле,
отож занотовуємо.
Такий суп «може бути настільки
смачним, що міг би повноправно виграти конкурс на найсмачнішу першу стра-

ву! На півночі Італії (майже під кордоном) готують чимало німецьких страв,
от і німецький гороховий суп зі шпецле
теж там «прижився».
Шпецле — то такі маленькі (як крапельки) галушечки, або, як ми вдома їх
називаємо — кльоцки, які готують не
лише для супів, а й як самостійну страву
з різними смачними підливками. Саме
шпецле, разом із «незвичним поєднанням звичних інгредієнтів» перетворили
гороховий суп на справжню райську насолоду, — каже господиня (чоловік пані
Ірини — італієць — дуже шанує страви
дружини). — Трішки цибульки, морквина, томатний соус, дрібка натхнення,
ложка хорошого настрою і будете мати
смакоту!».
Для горохового супу потрібно: 150 г
сухого гороху, 100 г бекону, 2 середні
картоплини, велика цибулька, велика морквина, столова ложка томатного
концентрату, сіль, перець, паприка, зубок часнику.
Для шпецле: 150 г борошна, дрібка

❙ Шпецле — це майже галицькі «вушка».
солі, яйце, 0,5 склянки молока (склянка на 250 мл), дрібка сухої меленої паприки (за бажанням).
Горох залийте водою і відваріть до
готовності (воду після варіння не виливайте). Картоплю наріжте невеликими шматочками (як зазвичай ріжете на
суп). Додайте картоплю до вареного гороху, якщо потрібно — долийте ще води
і варіть до напівготовності картоплі. В
олії підсмажте порізану кубиками цибулю і моркву, натерту на грубій терці.
Коли цибуля стане прозорою, додайте
томатний концентрат і протушкуйте 34 хвилинки.
На іншій пательні підсмажте в не-

додайте в жовтки половину цукру, цедру лимона і збийте суміш
до піни. Білки (з рештою цукру)
збийте окремо. Додайте до тіста олію, борошно, терту моркву,
родзинки та горіхи (за бажанням) і збиті білки, розмішайте. Форму для випікання змастіть маслом, присипте сухарями, вилийте в неї тісто і ставте в
духовку, розігріту до 150—180
градусів. Якщо тісто за 20 хвилин не пропеклося, чіпляється до дерев’яної палички — печіть ще хвилин 10. Коли бісквіт трішки прохолоне, зробіть
надріз, вставте в нього нитку і
розріжте поздовж.
Щоб приготувати крем, помийте апельсин, покладіть його
в окріп і варіть 5 хвилин, щоб
шкірка розм’якла. Пропустіть його через м’ясорубку й остудіть. Окремо збийте вершки
(чи сметану) з цукровою пудрою
і ваніллю (починайте збивати на
невеликій швидкості, поступово збільшуючи її). Додайте горіхи, перемелений апельсин, але
вже не збивайте — лиш перемішайте і змажте коржі. Торт вийде високий, пухкий і яскравий.
Нехай він настоїться чотири години у холодильнику — і смачного!
Погодьтеся, Всесвітній день
моркви — чудовий привід дізнатися що-небудь нове про чудовий
коренеплід і нові рецепти з ним.
А ще задуматися над тим, як
додати побільше моркви в свій
щоденний раціон. ■

великій кількості олії бекон (нарізаний маленькими кубиками). Коли картопля буде напівготова, покладіть до неї
засмажку з моркви і цибулі та бекон.
Варіть до повної готовності картоплі.
Поки супчик вариться, приготуйте
шпецле (я починаю готувати тісто для
шпецле відразу після того, як ставлю варитись картоплю): перемішайте борошно і сіль. Окремо збийте яйце з молоком.
Додайте молочно-яєчну суміш до борошна з сіллю. Сюди ж досипте за бажанням
паприку. Гарно усе перемішайте і дайте
постояти 20 хвилин при кімнатній температурі.
Через 20 хвилин тісто готове, можна
варити галушечки. Я використовую грубу тертку (ту, на якій тру буряк для борщу). Отож, беру я терку, тримаю її зворотною стороною над киплячим супом,
наливаю ложкою на неї тісто, і воно собі
чудово через дірочки стікає просто в
киплячий суп (якщо не стікає добре, допоможіть йому, розтерши ложкою по поверхні терки).
Як тільки шпецле спливуть на поверхню — вони готові. Посоліть і поперчіть
супчик, якщо любите пікантні страви
— досипте ще дрібку сухої меленої паприки. Покладіть зубчик часнику (пропущений через прес) і посипте зеленою
петрушечкою (за відсутності свіжої чудово підійде заморожена або сушена).
Смачного!

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ 2019

СПОРТ
Євген Мурзін

«Напевно, фактор свого майданчика зіграв суттєву роль у наших
поєдинках проти «Миколаєва». Це важлива річ».

головний тренер БК «Київ-Баскет»
Григорій ХАТА
У нинішніх умовах, коли кожен учасник баскетбольного чемпіонату країни на ціну «золота»,
Федерація баскетболу країни не
використовує схему з відсівом
найменш успішних колективів
від участі в «плей-оф». Відтак у
«регулярці» поточного чемпіонату країни, як, власне, було й у минулі роки, вся боротьба точилася
за кращі позиції перед початком
матчів на виліт. А запекла штовханина в регулярному сезоні суперліги-2018/2019 спостерігалася серед представників як верхніх, так і нижніх поверхів.
Так, переможець «регулярки» визначився в заключному
турі в очному протистоянні «Запоріжжя» та «Хіміка», яке доволі несподівано виграв представник Запорізького регіону.
До останнього точилася боротьба й за право не називатися найгіршою командою першої
частини. Однак залишити останню сходинку турнірної таблиці
переможець попереднього сезону — «Черкаські мавпи» — так
і не змiг, натрапивши таким чином у першому раунді «плей-оф»
на клуб із Запоріжжя.
Попри те, що в цьому чвертьфіналі змагалися перша й восьма
команда регулярного чемпіонату,
боротьба між командами Максима Міхельсона та Валерія Плеханова зав’язалася не на жарт. Однак коротка турнірна дистанція,
обмежена в сумарному підрахунку трьома матчами, не дозволила насолодитися всією красою запеклого протистояння, в якому
«мавпи» з усіх сил намагалися
підтримати своє чемпіонське реноме й водночас реабілітуватися
за провалений регулярний сезон.
Обмінявшись домашніми перемогами, вирішальний третій
матч чвертьфінальної серії суперники приїхали грати до Запоріжжя. Попри перевагу власного майданчика, підопічні Плеханова не почувалися повноцінни-
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■ БАСКЕТБОЛ

Дорогу — фаворитам
У доборі учасників півфінальної стадії чоловічої суперліги фактор
домашнього майданчика зіграв визначальну роль

❙ Із великими труднощами найкраща команда «регулярки» — «Запоріжжя» — подолала перший етап
❙ «плей-оф» суперліги.
❙ Фото з сайта ФБУ.
ми господарями гри, відчуваючи
жорсткий пресинг опонента. Зрештою, долю переможця матчу,
котрий водночас став і переможцем серії, визначило одне-єдине
очко.
Дуель тріумфатора попереднього розіграшу та переможця
нинішньої «регулярки» завершилася на користь команди, котра

зараз перебуває в оптимальнішій
формі — 81:80. «Серія видалася
дуже цікавою. Усі чекали, що це
буде одна з найцікавіших чвертьфінальних серій. Власне, так
і сталося. Можливо, якби вона
тривала до трьох перемог, то вона
б розтягнулася на всі п’ять матчів. Утім маємо, що маємо. Серія
тривала лише до двох перемог,

ми програли один бал. Прикро і
жаль», — заявив наставник черкаського колективу Міхельсон.
Іншим протистоянням, де не
могло не обійтися без інтриги,
була дуель сусідів по «турнірці»
— четвертого та п’ятого колективу «регулярки» — «Київ-Баскету» та «Миколаєва».
Торік на аналогічній стадії

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. «Плей-оф». Чвертьфінали (серія до двох перемог).
«Запоріжжя» — «Черкаські мавпи» — 105:87, 91:101, 81:80 (рахунок у серії — 2:1). «Київ-Баскет»
— «Миколаїв» — 82:70, 94:103,
83:73 (2:1). «Хімік» — «Політехнік»
— 83:81, 90:66 (2:0). «Дніпро» —
«Одеса» — 92:82, 93:101 (1:1).
змагань «корабели» спромоглися
на сенсацію, вибивши з розіграшу
одного з його фаворитів — столичний «Будівельник».
Водночас удруге поспіль покласти на лопатки столичний колектив миколаївські баскетболісти не змогли, хоча й грали проти
дебютанта турніру.
Підсумовуючи результат чвертьфіналу, головний тренер київського колективу Євген Мурзін
заявив, що вирішальною для перемоги його колективу над «Миколаєвом» (2:1) була перевага свого майданчика, отримана завдяки кращому, ніж у опонента, місцю в «регулярці».
Так само, статус фаворита
пари підтвердив і «Хімік», який
легко переграв у чвертьфіналі
(2:0) сьому команду регулярного чемпіонату — «Політехнік».
Вийшло так, що колектив Віталія Степановського найшвидше з-поміж усіх успішних чвертьфіналістів подолав цей етап.
Опонент южненців по півфіналу
мав визначитися в дуелі «Дніпра»
(3-й номер посіву) та «Одеси» (6),
котрим для визначення переможця пари знадобився третій матч у
серії. ■

■ ГАНДБОЛ

«Мотор» без сил
Найсильніший чоловічий гандбольний клуб країни
не зміг пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Григорій ХАТА
У нинішньому сезоні найсильніший
чоловічий гандбольний клуб країни — запорізький «Мотор» — уперше грав в елітному дивізіоні Ліги чемпіонів і з першої
спроби зумів пробитися до 1/8 фіналу змагань, куди раніше українському чемпіону
дістатися було вкрай складно.
Утім, посівши у своїй групі прохідне
п’яте місце, у суперники по першому раунду «плей-оф» «Мотор» отримав четвертого за рейтингом представника «сусіднього» «октету», в активі котрого тріумф
у Лізі чемпіонів-2016 та виграш національної першості-2017/2018, — польський «Віве Кельце».
У домашньому протистоянні з амбітним колективом «Мотор» продемонстрував гідну гру, виграти котру йому завадили кілька необов’язкових помилок наприкінці поєдинку в Запоріжжі. Маючи
перевагу в кілька м’ячів, в підсумку, «мотористи» були змушені втішатися нічийним результатом — 33:33.
Коментуючи підсумок виїзного поєдинку, наставник «Віве Кельце» Талант Дуйшебаєв заявив: «Перед домашньою грою ми можемо бути оптиміста-

ми. Якщо до першого поєдинку шанси на
вихід до чвертьфіналу були трохи більшими для «Мотора» — 51 проти 49, то тепер
буде навпаки — 51 відсоток на нашу користь».
Шанси українського чемпіона перед грою-відповіддю, й справді, виглядали дещо нижчими, хоча перед виїздом до
Польщі новообраний капітан «Мотора»
Захар Денисов наголосив, що його команда має досвід успішних гостьових поєдинків iз серйозними опонентами.
Відзначимо, що після першого поєдинку проти «Віве Кельце» в «Моторі» заявили, що його багаторічний капітан Сергій
Шельменко через постійні травми змушений завершити кар’єру гравця. Після чого
Денисов, який упродовж сезону виконував обов’язки капітана, отримав повноцінні капітанські повноваження. За його
кандидатуру партнери проголосували одноголосно.
Однак після вирішення одного кадрового питання перед виїздом до Польщі у
«Мотора» з’явилися інші. На тренуванні важку травму коліна отримав один із
кращих снайперів запоріжців поляк Павел Пачковський, який у 2016 році допоміг «Віве Кельце» виграти суперлі-

❙ У «Мотора» не знайшлося аргументів проти потужної гри «Віве Кельце» у рідних стінах.
❙ Фото з сайта handball.motorsich.com.
гу. Трохи раніше (в першій грі 1/8 фіналу ЛЧ) зламав палець і пішов на лікарняний Євген Буйненко. Далеко не в кращих
ігрових кондиціях до принципового матчу підійшов i лідер запорізького колективу білорус Борис Пуховський, який лише
за кілька днів до гри повернувся до тренувань в основній групі.
Відтак на мегапринциповий поєдинок
проти польського чемпіона «Мотор» вийшов в ослабленому складі. Досвідчений і
потужний суперник легко відчув слабкі
місця опонента й уже до перерви забезпечив собі комфортний «гандикап» у п’ять
м’ячів. Подальші ж спроби «мотористів»

наздогнати господарів нічим позитивним
для команди Степанця не завершилися.
Хіба що завдяки старанням свого російського голкіпера Віктора Кірєєва «Мотор» зумів уникнути розгрому, зберігши
до кінця поєдинку все те ж відставання в
п’ять пунктів — 29:34.
«На жаль, упродовж усього матчу нам
довелося наздоганяти суперника. На жаль,
ми зробили значно більше помилок, ніж у
першому поєдинку. Дуже багато часу нам
випало грати «сім на шість». Ми засмучені.
Втішає лише те, що програли дуже сильному опоненту», — заявив головний тренер
«Мотора» Микола Степанець. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Бісові діти» Коломойського
Побрехеньки від Юлії Тимошенко, а також дві правди та чотири брехні від Зеленського

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ 2019

■ ЗВУКИ МУ

Мадонна за мільйон
За такі гроші можна відмовитись
і від принципів
проходитиме цьогоріч
у Виставковому центрі
Тель-Авіва в середині
травня. Раніше повідомлялося, що продаж квитків на «Євробачення-2019» було
припинено
через
спекулянтів, які
«загнали» ціни до
небес, проте зараз продаж нібито відновили.
Цьогоріч Україна відмовилася від участі у цьому конкурсі, оскільки більшість
учасників відбору гастролювали в
країні-агресорі —
Росії. Якщо ж в
Ізраїлі на конкурсі
переможе учасник
від Росії, то Україна
і в наступному році не
братиме участі в «Євробаченні». ■

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення», який цього року
проходитиме зовсім не в європейській
країні (принаймні географічно), завжди намагаються подивувати своїх гостей то незвичною сценою, то розмаїтими штуками-трюками, то перфектною організацією. Нинішній конкурс,
що проходитиме в Ізраїлі, дивуватиме
своїх гостей примхливою зіркою попсцени — Мадонною. Чому примхливою, та тому що співачка запросила
за свій 15-хвилинний виступ аж півтора мільйона доларів. Організатори
музичного заходу піти на таке марнотратство не могли (а може, просто не
мали таких сум у своєму кошторисі).
Проте переговори не пройшли дарма,
і ходять чутки, що американська зірка
погодилася виступити за якийсь там
мільйон «зелених». Витрати за цей
виступ узяв на себе канадсько-ізраїльський мільярдер Сільван Адамс. Єдине
— співачці поставили умову: не виконувати нову пісню, присвячену політиці США, та за мільйон можна і потерпіти.
Нагадаємо, пісенний конкурс
Варка ВОНСОВИЧ
Ті, в кого вдома живуть тваринки, знають, які іноді виникають проблеми з харчуванням домашніх улюбленців, адже так званий сухий корм викликає у них чимало побічних проблем зі здоров’ям, що навіть може
призвести до летальних випадків. А готувати «людську» їжу братам нашим меншим не
завжди вистачає часу, тож доводиться якось
виходити з подібних ситуацій. На допомогу
любителям котиків прийде канадська стартап-компанія Because Animals, яка планує з
2020 року випускати у продаж «вегетаріанське» м’ясо для корму домашніх тварин. Звучить дивно, але представники компанії запевняють, що це буде абсолютно безпечний
і якісний продукт.
Раніше, скажімо, для «вирощування»
м’яса з клітин мишей для корму котів у ла-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №38

❙ Мадонна.
■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Киць-киць, хочеш
м’ясця?
Вегетаріанського...
бораторії брали сироватку крові у вагітної корови, але дехто вважає такий метод неетичним, тож Because Animals вирішила відмовитися від подібної технології. По-перше, на
фермах коровам додають гормони в їжу для
кращого приросту ваги, а ще — антибіотики, щоб менше хворіли, що не може не позначитися на «харчах» для котиків. По-друге,

для подібної продукції часто використовували відходи виробництва, а іноді й м’ясо померлих чи хворих тварин, що також не покращувало якості товару. Тож нова технологія
дасть гарантію якості. А ще миші для котів
— природний харч, тож вегетаріанське м’ясо
«зі смаком» мишатини має припасти до смаку вусатим гурманам. ■

■ ПОГОДА
4 квiтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...+2, удень
+9...+11.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв.
Славське: вночi 0...+2, удень +13...+15.
Яремче: вночi 0...+2, удень +12...+14.
Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +15...+17.
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По горизонталі:
1. Місто і річка на Запоріжжі.
4. Велетень. 7. Глава держави, якого обирають в Україні 9.
Російське місто, у яке не варто їхати зі своїм самоваром. 10.
Намет, тимчасовий дах із тканини чи брезенту. 11. Чоловіче ім’я.
13. Російська вольниця, населена
нащадками українських козаків.
14. Давньоруський літописець.
15. Прісноводна риба. 17. Оздоба з пір’я на головних уборах. 19.
Столиця Болгарії. 20. Відокремлений монастир із більш аскетичними умовами життя. 22. Зимовий
варіант дощу. 23. Печерна людина в концепції Карла Ліннея. 24.
Поділ партії, організації, громади
на кілька автономних частин. 25.
Одне з основних давньогрецьких
племен.
По вертикалі:
1. Невелика лісопилка. 2.
Давньослов’янська богиня темної ночі, страшних сновидінь,
привидів, хвороб, смерті. 3. Місто, яке брав Іван Васильович у відомому фільмі. 4. Річка, на якій
стоїть Нью-Йорк. 5. Тоненькі дощечки, якими покривали дах. 6.
Кухонний прилад для запікан-

ня хрустких хлібців під бутерброди. 7. Опитування громадської
думки, референдум. 8. Застаріла
назва заповіту. 11. Фасад обличчя. 12. Нічний метелик, міль. 15.
Видатний французький мікробіолог і хімік, «батько» вакцинації.
16. Свавілля, нестримність, розгнузданість. 17. Індіанський човен.
18. Річка в Росії, яка дала назву
автомобілю і пиву. 21. Складний
цирковий номер. 22. «Задивлялася білим лебедем, дивом-казкою
за віконечком, сива ластівко, ...
сонечко» (пісня).■
Кросворд №37
від 2 квітня

■ ПРИКОЛИ
— Ти чого така сумна?
— Вихователька сказала
батькам прийти на дитячий ранок
у масках.
— Так вони ж є в кожній аптеці.
— Усi прийшли саме в таких,
одна я надягла маску крокодила.
***
Плакат на вокзалі: «Не стрибайте з платформи. Користуйтесь
мостом». Звичайно, з мосту —
воно певніше.
***
Увечері Рабинович нервово
ходить перед своїм будинком, раз
по раз поглядаючи на годинник.
— Хвилююся за свою Сару,
— пояснює він сусідові.

— А що з нею?
— З нею мій автомобіль.
***
Лікар каже хворому:
— Вам не можна пити, курити, захоплюватися випадковими
зв’язками і грати в карти.
Хворий:
— Лікарю, скажіть чесно, тут
уже була моя дружина?
***
Хтось написав на асфальті під
вікнами багатоповерхівки: «Подзвони мені, коли твій піде». Багато чоловiкiв тоді залишилися вдома. Були прибиті полички, відремонтовані праски, з дітьми зроблені уроки.
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