Нафтою їх! І газом...
Оголосивши «паливну війну» Україні,
Москва намагається започаткувати
черговий виток зростання роздрібних
цін на бензин та, ймовірно,
подарувати преференції компаніям
Віктора Медведчука

Де спочивають крила...

Про все домовляються
на бережку
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Як правильно
скласти ціну землі,
яку віддають в
оренду

Найбільший
у Європі
навчальний
авіаангар
розташований
у Києві

» стор. 7

» стор. 10—11

Середа, 5 червня 2019 року

№ 62 (5519)

Учорашні курси
НБУ:
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Мерзотникам «світить»
довічне
В Україні зростає обурення громадськості через убивство
п’ятирічного Кирила п’яними копами

» стор.
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❙ Кирилку було тільки п’ять. А скільки дадуть його вбивцям?
❙ Фото з сайта ukrinform.com.

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!

стор. 8
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ 2019

ІнФорУМ

«Тим часом керівна верхівка МВС минулої ночі зробила вигляд, що реагує на
вбивство дитини п’яними патрульними та вимогу громадськості щодо відставки
Авакова та Князева, як авторів недолугої реформи».
З публiкацiї The Newsroom

■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Війна з міфом

Найгарячіше на
донецькому напрямку

Скандал навколо поваленого пам’ятника
«маршалу-м’яснику» Георгію Жукову
спричинив світоглядну дискусію на
державному рівні
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
У гострій дискусії навколо розбитого пам’ятника Жукову
Володимир Зеленський зайняв нейтральну позицію, закликавши громаду міста самотужки вирішити долю проблемного монумента. Ще більш резонансно пролунала пропозиція меру Геннадію Кернесу стати арбітром у цьому протистоянні, організувавши процес пошуку оптимального рішення
проблеми. Тобто роль третейського судді дісталася міському голові, що недавно виступив з ініціативою повернути проспекту Григоренка ім’я Жукова і пообіцяв найближчим часом відновити пошкоджений пам’ятник.
Свою «нейтральність» у Зеленського пояснили «правовою колізією», що нібито від початку закладена в Законі
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». «Він (закон) вимагає
перейменувань та знесення пам’ятників радянським діячам,
але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов’язані з опором і вигнанням нацистських
окупантів iз території України, — повідомила прес-секретар
президента Юлія Мендель. — Отже, закон не вимагає знесення пам’ятника. Але правова колізія, пов’язана з ним — так
само, як із перейменуванням проспекту, — присутня. Тим
більше, за відсутності громадського консенсусу з цього питання у місті Харкові».
Володимир Зеленський також вважає, що скандал навколо монумента — «яскравий приклад непродуманості та недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася протягом останніх років». Але з цим твердженням погоджуються далеко не всі. «Гуманітарна політика вперше була проукраїнською, — заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій
та кілька народних депутатів, — а мер Харкова сам спровокував конфлікт, коли запропонував проспект Генерала
Григоренка (дисидента, координатора правозахисного руху
в СРСР) перейменувати на проспект Жукова».
Прокоментував конфліктну ситуацію і юрист Українського інституту пам’яті Сергій Рябенко. «Тут немає ніякої
колізії, — сказав він. — Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до цiєї ситуації. Згідно із Законом про декомунізацію, символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які обіймали керівні
посади. Жуков був першим заступником наркома оборони
СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57
роках, а отже, обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму».
Водночас міф про маршала, який, за версією радянських
ідеологів, виграв війну, після відкриття військових архівів
помітно втратив свою героїчну складову. Наприклад, стало
відомо, що саме Жуков наказав не шкодувати новобранців
чотирьох Українських фронтів, вважаючи їх «підозрілими
елементами», які кілька років жили під нацистським управлінням. У результаті людські втрати українців виявилися
найбільшими серед усіх народів, що брали участь у Другій
світовій війні. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
«Творець окупації Криму та Донбасу»:
Ярош звинуватив Зеленського
Студія «95 квартал» і Володимир Зеленський як один із її керівників
несуть частину відповідальності за окупацію Криму і частини Донбасу
Російською Федерацією. Адже вони роками висміювали і принижували
українців у своїх виступах. Таку думку в інтерв’ю «Обозрєвателю» висловив командувач Українською добровольчою армією Дмитро Ярош.
Він переконаний: зневажливе зображення українців у сценках гумористичного колективу зіграло на руку російській пропаганді, яка впроваджувала у свідомість громадян України, що живуть у Криму та на
Донбасі, комплекс неповноцінності й упевненість, що в Росії жити краще.
«Саме це ментально підготувало ґрунт для того, що відбувається зараз. І Володимир Зеленський як керівник «95 кварталу» безпосередньо
відповідальний за цю поразку. Тому що анексія Криму та окупація частини Донбасу — це безумовна поразка. І це він, саме він завів російські війська, саме він — один із тих, хто підготував окупацію. Це факт. Нехай навіть робив він це несвідомо», — наголосив Ярош.
«Тепер, звичайно, президент Зеленський може виправитися і стати історичною постаттю, справжнім будівничим Української національної
держави. І якщо він поставить перед собою таке завдання, йому буде на
кого опертися», — заявив Ярош.

На луганському — стабільно складно
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулу добу противник
понад 20 разів порушив режим
припинення вогню, при цьому
шість із них — із застосуванням заборонених Мінськими
угодами мінометів калібрів
120 мм і 82 мм. Також збройні
формування Російської Федерації та їхні посіпаки обстріляли підрозділи Збройних сил з
озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних
комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
На донецькому напрямку під обстріли потрапили
наші позиції в районі населених пунктів Новоселівка друга, Верхньоторецьке, Василівка, Миколаївка, Докучаївськ,
Лозівський. Поряд із Крутою
Балкою та Камянкою обстрілювали українських воїнів із
протитанкових ракетних комп-

❙ Хвилина перепочинку на передовій.
❙ Фото Ірини Рибакової з «Фейсбука».
лексів, зенітних установок ЗУ23-2 i станкових протитанкових гранатометів. Традиційно
гаряче було під Пісками, Во-

дяним, Опитним, Авдіївкою та
Спартаком.
На луганському напрямку
ворог обстріляв позиції наших

захисників у районі Попасної,
Молодіжного, Новозванівки,
Калинового.
Представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі
складу Об’єднаних сил розкрили дев’ять кримінальних
злочинів, три з яких пов’язані
з незаконним поводженням
зі зброєю та боєприпасами.
За підозрою в участі у складі
збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів шістьох осіб.
Групи цивільно-військового
співробітництва
Об’єднаних сил укотре допомогли харчами та предметами першого вжитку малозабезпеченим i багатодітним
сім’ям у населених пунктах
Криничне, Роти і Воздвиженка й забезпечили роботу ремонтної бригади Попаснянської РЕС із відновлення електропостачання в населеному
пункті Троїцьке.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні
органи в районі проведення
операції працюють у штатному
режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка під контролем Об’єднаних
сил. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали
адекватну відповідь. Втрати
ворога уточнюють. ■

■ ЖАХ!

Мерзотникам «світить» довічне
Зростає обурення громадськості через убивство
п’ятирічного Кирила п’яними копами
Іван ЛЕОНОВ
Смерть п’ятирічного хлопчика від кулі, випущеної п’яними
поліцейськими під час хмільних
розваг у Переяславі-Хмельницькому, викликала хвилю протестiв
громадськості. Коли в понеділок
ввечері стало відомо, що, попри
кількаденні зусилля кращих нейрохірургів столиці, малий Кирило
Тлявов помер від важкого вогнепального поранення в голову, під
стінами будівлі Мiнiстерства внутрiшнiх справ на Богомольця вже за
годину, завдяки швидкому поширеннню iнформацiї в соцмережах,
зібралися обуренi люди.
Серед протестувальників було
чимало активістів С14, адже координатор цієї організації Сергій
Мазур одним iз перших закликав
через «Фейсбук» прийти на акцію
протесту до МВС. Кликала небайдужих і народний депутат Олена
Сотник. Головна мета пікетувальників: дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться,
як і полегшити відповідальність
убивць.
Спочатку активісти палили
фаєри, а перед входом до МВС фарбою з балончикiв написали на асфальті «Вбивці!», а також скандували: «Авакова у відставку!» і «Рядові убивають, Аваков покриває».
Люди також принесли і запалили
лампадки, а деякі діти поклали поруч власні м’які іграшки в пам’ять
про Кирилка.
У МВС відповіли традиційними
кадровими «жертвоприношеннями»: у ніч на вівторок стало відомо,
що через убивство хлопчика полі-

цейськими керівників ПереяславХмельницького підрозділу поліції
Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Після чого голова поліції Київської області Дмитро Ценов особисто подав
рапорт про відставку з посади.
Так, керівник Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з
журналістами біля будівлі МВС у
Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення
операції Об’єднаних сил, оскільки,
як керівник поліції Київщини, усвідомлює власну відповідальність
за дії підлеглих.
У свою чергу, слідчі Генпрокуратури підготували підозрюваним
копам нову підозру з перекваліфікацією на ч. 2 п.п. 2 і 7 ст. 115 КК
(умисне вбивство малолітньої дитини з хуліганських мотивів). Карається позбавленням волі на 10-15
років або довічним ув’язненням.
Жахливий випадок не обійшов
стороною i президент Володимир
Зеленський, який пообіцяв, що
зробить усе, аби поліцейські, винні у смерті 5-річного хлопчика Кирила, були за це покарані.
«На жаль, усі зусилля медиків
виявилися марними. П’ятирічний
Кирило помер у лікарні. Звісно,
ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я — як президент і як батько — хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були
покарані по справедливості, — заявив глава держави. — Жодного пом’якшення. Жодної спроби
зам’яти цю справу. Ця трагедія має
стати уроком».
Утім пристрасті не вщухають:
учора фракції «Самопоміч» та

■ ДО РЕЧІ
«Старі менти» Петровець
і Приходько: хто вбив
5-річного Кирила Тлявова
Підозрювані у вбивстві 5-річного
Кирила Тлявова старший сержант Володимир Петровець i лейтенант Іван
Приходько були перепризначеними з
міліції в Нацполіцію. Про це пише The
Newsroom у «Фейсбуцi».
«Володимир Петровець — 42 роки.
Вже рік працює у відділі поліцейського реагування Переяслав-Хмельницької поліції. Спеціальність за освітою —
водій-пасічник. Саме так! Жодної іншої
освіти не має», — пишуть журналісти.
Його другу — другому підозрюваному — Івану Приходьку 31 рік. 17 лютого
2016 року вiн був звільнений iз поліції
за невідповідність, а вже наступного
дня поновлений рішенням Окружного
адмінсуду Києва.
У вівторок, 4 червня, суд арештував Приходька та Петровця на два місяці без права на внесення застави.
«Батьківщина» вимагали викликати до Верховної Ради очільника МВС Арсена Авакова, голову
Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа
Трубу щодо обставин вбивства 5річного хлопчика патрульними.
Як повідомляла «УМ», двоє патрульних напилися до поросячого
вереску минулої п’ятниці і почали
«пристрілювати» рушницю стрільбою по банках і пляшках на приватному подвір’ї. Одна з куль зрикошетила і поцілила в голову малому хлопчику, що грався разом з іншими дітлахами через вулицю, на
сусідньому дитмайданчику. Копи
були настільки п’яні, що навіть не
пригадують, хто саме з них стріляв.
Наразі вони відмовляються співпрацювати зі слідством. ■

ІнфорУМ
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
Із Києва до Черкас повернулася десятирічна Оля Степанець, талановита вихованка
багатопрофільного молодіжного центру міської ради. Вона
отримала диплом і звання
«Фіналіст Всеукраїнської премії «Диво-Дитина-2019» у номінації «Найбiльш творча дитина» та нагороджена 3-ю премією і подарунками.
Про це повідомляють у черкаській міській раді.
«У черкаському багатопрофільному молодіжному центрі десятирічна дівчинка впродовж чотирьох років займається у Народному художньому танцювальному колективі
«Вікторія», керівником якого
є Вікторія Сухенько. За цей час
Оля здобула низку перемог та
відзнак, стала багаторазовою
переможницею всеукраїнських та міжнародних змагань із
сучасної хореографії», — наголошують у міськраді.
І додають, що Оля була запрошена на урочисту церемонію вручення нагороди, яка
відбувається 11-й рік поспіль,
до столиці. За свою історію ця
премія стала найбільш очікуваною подією для юних українців, адже щороку визначає
найобдарованіших із них званням «Дитина року». Цьогоріч
учасниками Всеукраїнського
заходу стали понад тисяча талановитих і обдарованих дітей
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■ ЮНІ ТАЛАНТИ

■ СПІВПРАЦЯ

Олині па

Другі руки
— руки
підтримки

10-річна фіналістка Всеукраїнської премії «Диво-Дитина-2019»
прославила рідне місто блискучою хореографією

Військові провели
випробування
американських катерів
типу Island
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Маленька черкащанка Оля Степанець після вручення диплома переможця.
❙ Фото надане прес-службою Черкаської міської ради.
з усіх областей України. Премію вручали тим із них, котрі
мають досягнення у мистецтві,
спорті, науці, володіють унікальними розумовими або фізичними здібностями, а ще —

Ірина КИРПА
На Одещині безслідно зникло без малого півтора мільйона гривень, виділених
з держбюджету під будівництво стадіону.
У грудні 2017 року спеціальною постановою Кабінету Міністрів України означені
кошти направили на рахунок київського ТОВ «Антарес груп», щоб облаштувати стадіон у селі Василівка Болградського району.
Договір про будівництво спортивного майданчика для міні-футболу керівництво ТОВ «Антарес груп» підписало 26
грудня 2017 року та за пару днів отримало на свій рахунок два платежі на загальну суму понад один мільйон чотириста сорок вісім тисяч гривень.
Минуло вже півтора року, але зарослі
бур’яном пустирі так i не перетворилися
на комфортний стадіон. Голова села Василівка Петро Бойчев мотивує це тим, що
гроші просто зникли.
— Ще наприкінці 2017 року нам запропонували взяти участь у конкурсі
з будівництва спортивного майданчи-

дітям-рятівникам на основі експертної оцінки та за встановленими номінаціями.
«Оцінювання учасників
було відкрите, шляхом виставлення балів за 5-бальною шка-

лою, за оцінками членів журі
показових виступів фіналістів.
До складу журі ввійшли відомі
діячі науки, мистецтва, спорту,
політики», — підсумовують у
Черкаській міській раді. ■

■ НАШІ ГРОШІ

Зниклі безвісти
Бюджетні кошти поповнюють чужу кишеню
ка для міні-футболу, — розповів голова
села Василівка Петро Бойчев. — Умова
— спільне фінансування, коли 50 відсотків коштів виділяється з сільського бюджету, а другу половину дотує загальноукраїнський держбюджет. Ми погодилися, гроші від держави надійшли підряднику в повному обсязі, але роботи так і не
почалися. Підсумком цієї сумної історії
стало те, що незрозуміло куди використано 1,5 мільйона гривень, майданчика немає, будівельників немає, а ми тепер бігаємо по судах, щоб повернути гроші...
На сайті Громадського контролю держзакупівель Dozorro сказано, що спортивний майданчик повинен був з’явитися
за адресою: вулиця Сільрадівська, 29-

а, село Василівка Болградського району
Одеської області. Також зазначені час та
точна дата, коли пройшли платежі з бюджету України на користь фірми ТОВ «Антарес груп».
Виходить, що не діє система реального
контролю за раціональним використанням грошей, узагалі відсутні механізми
у галузі правосуддя, щоб винні несли заслужене покарання за розкрадання бюджетних грошей.
Адже для Одеської області, як і для
України в цілому, це далеко не перший
випадок, коли гроші, виділені на державному рівні під будівництво соціально значущих об’єктів, iдуть прямісінько до чужої кишені. ■

■ УПІЙМАВСЯ!

Фінансовий «енергетик»
для енергетика
СБУ викрила на хабарі головного інженера
ПАТ «Черкасиобленерго»
Людмила НІКІТЕНКО
Співробітники Служби безпеки України в межах протидії корупції викрили
на хабарі головного інженера РЕМ ПАТ
«Черкасиобленерго».
Як повідомили «УМ» у прес-службі
черкаського обласного управління СБУ,
оперативники спецслужби встановили,
що посадовець організував механізм незаконного отримання грошей від підприємців.
«За п’ять тисяч гривень він обіцяв
представникам комерційних структур
прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та при-

єднання до електромереж», — розповідають у спецслужбі Черкащини.
Співробітники СБУ задокументували
факт вимагання головним інженером чергової неправомірної вигоди від приватного
підприємця й затримали його на робочому
місці після одержання всієї суми хабаря.
Вирішують питання щодо оголошення
зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У
межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Заходи з викриття та блокування
протиправних дій проводили спільно з
місцевою прокуратурою та поліцією. ■

❙ Під час затримання «на гарячому».
❙ Фото надане пресслужбою СБУ
❙ в Черкаській області.

Двостороннє військове співробітництво між Україною та США
впевнено набирає нових обертів.
Наразі катери Військово-Морських
сил ЗС України типу Island, передані нам американцями в рамках
співробітництва, перебувають на
завершальній стадії випробувань.
Робоча група ВМС ЗС України разом з іноземними колегами проводить планові швартові, маневрені
та швидкісні випробування суден
після дообладнання новітніми системами та механізмами.
Як повідомив прес-центр Командування ВМС ЗУ України у «Фейсбуцi», 30 травня з бухти Арундле (місто Балтімор, штат Меріленд) здійснив контрольний вихід
патрульний катер «Слов’янськ»
(Р191). Під час походу українські військові разом iз представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля та впевнилися в його ефективності. Повідомляють, що вже 8
червня очікується прибуття екіпажів катерів до Балтимора, де почнуть практичний та завершальний
етап навчання на катерах Р190 —
Р191 з подальшим переміщенням
до України.
Зауважимо, що патрульні катери типу «Айсленд» (з англійської —
«Острів») — це клас швидкохідних
патрульних катерів Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних
операцій у прибережних водах. Від
1985 до 1992 року на верфі Bollinger
Shipyards у Локпорті (штат Луїзіана) були побудовані 49 катерів цього класу (бортові номери WPB 1301
— WPB 1349). Списані катери поступово передають союзникам по
всьому світу. Так, у 2015 році три
такі катери передали ВМС Пакистану, ще два в 2016 році надійшли
на службу в департамент берегової
охорони прикордонної поліції МВС
Грузії (1991 року побудови).
Нагадаємо, що 27 вересня 2018
року в Балтиморі відбулася передача Україні двох американських
патрульних катерів класу Island
(Drummond i Cushing) на безоплатній основі у стані «як є». А супутні
витрати (10,1 млн. дол.) — розконсервування, встановлення знятих
систем, технічне обслуговування,
підготовка екіпажів та транспортування в Україну, мали бути сплачені Міноборони України. У жовтні
минулого року екіпажі катерів завершили підготовку в Україні: військові моряки пройшли мовну підготовку, відпрацювали елементи
щодо задачі організації роботи корабля та приготування його до ходових випробувань. Наступним етапом підготовки українських моряків була їх 10-тижнева підготовка
у США, де вони навчалися в американських інструкторів експлуатації та обслуговування патрульних
катерів типу Island. Після цього катери підготували до транспортування в Україну та перевезли до Одеси,
де вони увійшли до складу ВМС ЗС
України. ■
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■ ПАРЛАМЕНТ

■ А ЩО ЗА КАДРОМ

Лихоманка
пiд куполом

Карлсон повернувся!?

Верховна Рада не внесла до
порядку денного закон про
імпічмент президенту і не
змогла прийняти заплановані
законопроекти
Катерина БАЧИНСЬКА
Вибори дають про себе знати. 5 червня
зранку в парламенті було 340 зареєстрованих депутатів, проте до сесійної зали дійшло менше половини. Дехто в моменти голосування навідувався до своїх робочих місць,
але в цілому порожні місця депутатів більше нагадували про передвиборчий процес,
аніж про ефективну роботу.
Планували розглянути, але навіть до порядку денного не внесли. Законопроект «Про
тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» група народних депутатів, серед яких голова ВР Андрій Парубій, зареєстрували в Раді ще в листопаді 2014 року. Говорити про нього почали
лише після інавгурації президента Володимира Зеленського, проте згадувати — не означає проголосувати. Так трапилося і вчора.
Хоча спікер парламенту в понеділок на погоджувальній Раді й обіцяв, що законопроект про імпічмент президенту реально буде
розглянути до кінця тижня. Законопроект
не був внесений навіть до порядку денного.
Під час голосування про включення в порядок денний він набрав 110 голосів при мінімально необхідних 226. У першому читанні
депутати ухвалили цей документ 25 квітня
2019 року. При підготовці до другого читання профільний комітет отримав понад 1600
поправок до законопроекту.
Проте неефективна робота зовсім не зупиняє депутатів у бажаннi вносити бiльшу
кількiсть законопроектів. Учора до парламенту було внесено ще один законопроект
про імпічмент президенту. Автором став
депутат від БПП Ігор Артюшенко. У своєму «Фейсбуцi» він зазначив, що: «Демократичні процедури та правосуддя дають нам
iмовірну можливість уникнути протистоянь і жертв у боротьбі за майбутнє України.
Саме тому й має бути чітко та детально прописана законна процедура імпічменту президенту. Бо краще вже процедурами та голосуваннями, ніж копняками та шинами»,
— написав депутат.
Усього у Верховній Раді вже зареєстровано три законопроекти про імпічмент президенту. І один із них — президентський. Зокрема, проект закону №10340 передбачає, що
імпічмент президенту може бути ініційований більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Претензії до глави держави має дослідити спеціальна слідча комісія ВР і зробити висновки щодо наявності в його діях державної
зради або іншого злочину. Під час процедури імпічменту в президента мають бути захисники, які стежитимуть за дотриманням
його прав і свобод. Висновки слідчої комісії
Верховна Рада має розглянути на відкритому засіданні. Конституційний Суд повинен підтвердити, що рішення ВР про імпічмент ухвалено з дотриманням процедур, вимог Конституції та законодавства України, а
Верховний Суд — підтвердити наявність ознак злочину в діях президента. І остаточно
за імпічмент мають проголосувати не менш
як три чверті депутатів від конституційного
складу Верховної Ради.
Проте не лише внесення до порядку денного законопроекту про імпічмент президенту провалили депутати. Також вони не
включили до розгляду на сесії законопроект
Зеленського про внесення змін до закону про
вибори нардепів щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. А ще Рада не
підтримала включення до порядку денного
сесії низки інших законопроектів, зокрема
в галузi фінансування програм і установ охорони здоров’я, у галузi житлово-комунальних послуг та енергетики. ■

Ті самі гості в ту саму хату: навіщо Саакашвілі знову приїхав в Україну
Василь БОГДАН, експерт iз питань
безпеки, публіцист

Щойно зійшовши з трапа авіалайнера,
Міхеїл Саакашвілі одразу розсипався
у компліментарних реверансах президенту України Володимиру Зеленському. Найепатажнішим і з подвійним
змістом був: «Пацан сказал — пацан
сдєлал». Тобто ексцентричний та неврівноважений пошановувач прогулянок по дахах київських будівель,
грузинський карлсон у стані неконтрольованої ейфорії у перші ж хвилини
повернення в Україну визначив принизливий соціальний і суспільно-політичний статус свого благодійника.

Рука простягнена за милостинею
чи щоб вчепитися в горло?
В умовах жорсткої критики «молодої команди Зе» за дилетантство,
аматорство, некомпетентність, не
сприйняте суспільством так зване
лібертаріанство та схильність до капітулянтства перед терористичним
режимом Путіна, такий «жарт» батоно Міхеїла виглядає досить знаковим інформаційним приводом у
контексті можливої його ролі і місця, як лідера «Руху нових сил» у подальшій генезі загальної обстановки
в Україні та навколо неї. Адже вітчизняна громада пам’ятає, з якими
амбіціями свого часу висадився в Україні грузинський кадровий десант,
його неоднозначну, подекуди й руйнівну роль у реформуванні окремих
секторів життєдіяльності країни,
компрометації і торпедування на замовлення спочатку політичних конкурентів Петра Порошенка, а потім і
його самого. В той час спроба колишнього глави грузинської держави захопити владу в Україні завершилася
процедурою його екстрадиції за кордон, що загалом із розумінням було
сприйнято демократичним світом.
Чи наважиться Саакашвілі, який
звик автократично використовувати
інших, вкотре спробувати захопити
українську булаву — питання риторичне. Хоча, за класикою жанру, непродумане, політично вмотивоване
надання притулку вигнанцю — володарю іншої країни, як правило, несе
в собі суттєві ризики для очільника
та істеблішменту держави, що його
надає. З цього приводу доречно послатися на афоризм легендарної Фаїни Раневської: «Руку протягують не
лише за милостинею чи допомогою,
а й щоб вчепитися в горло». Володимиру Зеленському потрібно врахувати гіркий досвід національної новітньої історії, щоб знову не наступити
на хибні політичні граблі.
Для уникнення розбалансованості й хаосу в країні спільно з громадянським суспільством виважено і
філігранно вибудовувати стратегію
кадрового забезпечення державних
інституцій, особливо сектору безпеки й оборони. Надавати перевагу висококваліфікованим національним
кадрам, які вже зробили відчутний
внесок у розбудову і забезпечення
безпеки держави та відродження української ідентичності. Мають тверду
патріотично-державницьку позицію
і переконливо зорієнтовані на інтегрцію України в ЄС і НАТО. Необхідно
також суттєво посилити у вищому державному кадровому пулі представництво корінного українського етносу, а не формувати його переважно
за рахунок діаспорного середовища
та іноземців колишніх метрополій,
що колонізували Україну. Політика
непотизму (фаворитизм, кумівство),
яку стоїчно реалізовує Зеленський,
закономірно призведе до кризових
деформацій та стагнації країни. Та-

❙ Саакашвілі в аеропорту: здрастуйте, я ваш батоно.
❙ Фото з сайта dw.com.
кого розвитку сценарію подій бажає
і всіляко цьому сприяє Кремль, де розуміють, якою буде реакція офіційного Тбілісі на повернення в Україну
Саакашвілі та як це позначиться на
подальших українсько-грузинських
відносинах.
Якщо ж присутністю в Україні
Міхеїла Саакашвілі якась «масонська ложа розумників» сподівається мінімізувати ризики для себе від
«команди Зе», то це марна справа.
Оскільки автократ із усталеним способом життя — колишній експрезидент та «ексгубернатор» — здатний
їх лише посилювати.

Псевдопацифістам і капітулянтам
— рішучий бій
Загалом новій владі потрібно нарешті усвідомити, що 20 травня 2019
року в парламентсько-президентській республіці відбулася інавгурація президента України, а не коронація монарха, який нібито має одноосібне право на узурпацію влади в

ревізіоністам i ренегатам — рішучий
бій, оскільки вони, перебуваючи під
впливом Кремля, ведуть країну до
катастрофи. Мають бути також унеможливлені в різних форматах міжнародні сепаратні домовленості на
шкоду національним інтересам України.
В інформаційній царині постійно і
послідовно доводити, перш за все через вітчизняні і зарубіжні медіа, до
свідомості української, російської і
світової спільнот супертоксичність
путінської Росії, відносини з якою є
руйнівними для суб’єктів, що їх підтримують. Яскравим прикладом є нещодавня відставка за корупційними
мотивами уряду молодого і не досить
досвідченого канцлера Австрії Себастіана Курца, який із партнерами по
коаліції праворадикалами «Свободи»
занадто, як виявилося, довірливо вибудовував стосунки з Путіним.
Чи здатний дуумвірат Коломойського—Зеленського
сприймати
подібні та інші конструктивні про-

За класикою жанру, непродумане, політично вмотивоване
надання притулку вигнанцю — володарю іншої країни,
як правило, несе в собі суттєві ризики для очільника та
істеблішменту держави, що його надає.
державі та антиконституційні рішення. Запам’ятати, що вихований у горнилі революції Майдану та російськоукраїнської війни громадянин нікому не дозволить брутально принижувати честь і гідність країни, нахабно
топтатися по історичній пам’яті та
національних почуттях співвітчизників. Бо маховик демократії і свободи слова набув таких обертів в
Україні,що його нікому не вдасться
зупинити.
І головне. З огляду на ескалацію
напруги в геополітичному вимірі,
офіційний старт «холодної війни» та
нарощування гонки оззброєнь і загрози можливого розв’язання масштабного ядерного конфлікту, Україна
повинна всіляко зміцнювати власну
безпеку та обороноздатність. Першочерговим стратегічним пріоритетом
має бути мобілізація національного
ресурсу й міжнародної проукраїнської коаліції на відсіч російській агресії, відновлення суверенітету й територіальної цілісності країни у міжнародно визнаних кордонах. Відносини з «чистого аркуша» з Росією
можливі лише після повернення у
вітчизняну юрисдикцію незаконно анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Псевдопацифістам, капітулянтам,

позиції, спрямовані на консолідацію
суспільства, згуртованість політичного класу і єдність вітчизняної еліти та українського православ’я, покаже час. Поки що виникають великі сумніви. Оскільки окремі меседжі
спікерів i бізнес-партнерів дуумвірату кореспондуються з імперською
ідеологією «руского міра», розпалюючи в суспільстві протистояння
на міжетнічній i міжконфесійній основі. Щоб зрозуміти трагічні наслідки таких експериментів у дусі східного прислів’я «не смикайте тигра
за хвіст», таким прокремлівським
апологетам варто ознайомитися з
філософською і творчою спадщиною
Макіавеллі, Гегеля, Бісмарка та українського пророка Тараса Шевченка з його посланням: «Та й добре вигострить сокиру». Не варто владі
провокувати чергові криваві розбірки, в результаті яких їх ініціаторам
доведеться, як і грузинському Карлсону, втікати по дахах українських домівок у близьке та далеке зарубіжжя. Краще прислухатися до
поради відомого персонажа детективів Агати Крісті Еркюля Пуаро і
«включити мозок». Звичайно, якщо
він у таких ініціаторів не затьмарений до кінця реваншистським українофобством. ■
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■ ПАРТАКТИВ

Знову чути «Голос» в політлісі...
Політичний діапазон Святослава Вакарчука: від романтики до великої політики
гравцями, прагнуть до нових берегів. І, незважаючи на заяву Вакарчука про те, що
в свою партію він готовий приймати тих,
хто не засвічений у політиці, ще до публічного оголошення про участь у парламентських виборах проглядались наміри
Мустафи Найєма влитися в ряди «Голосу»
своїм політпроектом «Дій з нами». Схожа
ідея транслювалась і від позиціонуючого
себе як праволіберальна сила, політичного руху «Люди важливі», лідерами котрого є перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов і депутат Київської
міськради Сергій Гусовський.
Політолог Віктор Небоженко вважає,
що спробувати об’єднатися з партією Вакарчука може хто завгодно й тут головне
— бути розбірливим, аби не приєднати до
себе тих, хто може вже на початковому
етапі створити передумови для рейтингових ризиків.

❙ Фото з сайта tsn.ua.
Тетяна ПАРХОМЧУК

«Це потрібно було зробити давно», — заявляли чимало патріотично налаштованих співвітчизників після того, як 16 травня відомий український співак, музикант, поет, фізик,
композитор і політик Святослав Вакарчук представив свою партію «Голос», на чолі якої
і стартує за місця в парламенті.
Загалом, оцінки як просто небайдужих пересічних українців, так і політологів перспектив політичного шляху рок-музиканта нагадують гойдалку: від — Вакарчуку вдасться
заповнити дещо спустошену патріотичну нішу, до — в підсумку харизматичний «Голос»
зіллється з досвідченим багатоголоссям політичних зубрів з « Європейської солідарності» й на цьому ймовірний успіх нового проекту музиканта буде закопаний у дитинстві, як у пісочниці, навіть не встигнувши відчути адреналін підліткової безшабашності.
Ці припущення почали озвучуватись, коли до виборів залишалось трохи менше півроку,
сьогодні — лише двох місяців, а час невблаганно летить.
Зрозуміло, що партія рок-музиканта за всіма показниками покликана ввібрати в себе молодіжний національний електорат. Тих, для кого мова, рідна земля, патріотизм, українська
самобутність — не пусті, а наповнені життєвим сенсом і глибинною потребою слова.
Нагадаємо, Вакарчук у політиці не новачок: по-перше, він був депутатом Верховної Ради
(2007—2008 рр.), ввійшовши туди 15-м номером списку пропрезидентського блоку
«Наша Україна — Народна самооборона». По-друге, довго тримав інтригу довкола своєї
участі у виборчій гонці на останніх президентських виборах, а в результаті — зняв свою
кандидатуру. Але, тим не менше, сьогодні його навряд чи можна вважати досвідченим у
цинічних «іграх престолів» політиком. Доцільніше на цьому етапі музиканта сприймати
як політичного романтика.
Задачі, озвучені Святославом Вакарчуком, виправдано амбіційні: «Ми, партія «Голос»,
йдемо в парламент, щоб знищити стару політику й створювати політику нову. Політику,
котра принесе нам справжні зміни».

Паси політичної безпеки
Однак, незважаючи на курс на «нову
політику», ще до передчасного старту виборчої кампанії неодноразово виникало запитання: а чи буде Вакарчук об’єднуватись
із «Солідарністю» для переможного походу за мандатом народного депутата? Після публічної презентації «Голосу» Вакарчук запевнив — не буде. Але це орел політичної монетки, а решка показує, що партія Петра Порошенка не виключає коаліції
в майбутньому парламенті з партією «Голос» Святослава Вакарчука. Про це повідомила представник екс-президента Порошенка у ВР Ірина Луценко.
Незважаючи на це, декотрі експерти,
наприклад Віктор Небоженко й Володимир Фесенко, стверджують, що головною
інтригою виборів буде боротьба за електорат Порошенка.
Натомість Олександр Кочетков вважає, що Вакарчук ідеологічно близький
до Порошенка, тому особливих електоральних битв між цими політсилами не
передбачається.
Інтрига проглядається якраз в іншому: шапка політичних меседжів Святослава Вакарчука звучить в унісон з риторикою президента Володимира Зеленського: формування все тієї ж нової політики.
Щоправда, кожен із них має на увазі щось
своє, воно різне й, вочевидь, не співзвучне, без жодної точки дотику.
Те, що в нового часу гострий попит на
політику нової якості, — не новина.
Вибори президента це продемонстрували, але чи проглядається новий гарант
як носій саме якісної політики? Це ще в
порозі політичної діяльності Зеленського
вже стало важким питанням із присмаком
безнадії.
Водночас декотрі політологи стверд-

жують, що проект Вакарчука створювався саме на противагу партії президента Зеленського.
В інформпросторі чітко розділились
визначення світоглядної різниці електорату нових політиків. Мовляв, політсилі
співака Вакарчука віддасть свій голос ліберальний патріотичний виборець, а електорат нинішнього президента більш ло-

Директор соціологічної служби «Український барометр», політолог Віктор
Небоженко вважає, що електоральне
поле «Голосу» — це Західна Україна, мовляв, східніше Києва політичні хвилі, незважаючи на харизму Святослава Вакарчука, все менше резонуватимуть із «Голосом» навіть у виборця з тонким музикальним слухом.
«Святослав Вакарчук — політик не
першого й навіть не другого ряду, хоча
чиста й дуже порядна людина. Його електоральне поле — це Західна Україна, але
й там буде не просто, адже лідера «Голосу» очікує конкуренція зі «Свободою»,
«Батьківщиною», «Європейською солідарністю». Крім того, вже зараз звучать
докори на адресу Вакарчука в тому, що він
зійшов з дистанції президентських виборів, мовляв, якщо так хоче змін, то чому
зняв свою кандидатуру. Йому виказують
і за те, що він, будучи в свій час депутатом
Верховної Ради, в момент чергової кризи в парламенті склав із себе депутатські
повноваження. Стосовно Володимира Зеленського, я взагалі не бачу в центрі країни сил, здатних забрати в нього голоси»,
— стверджує Віктор Небоженко.
Але докори ці, варто сказати, нічого не
означають, ні на що не вказують, просто
на той момент так склалась особиста політична карта Святослава.
Можливе протистояння і на електоральному полі Анатолія Гриценка, вбачає
директор Інституту досліджень проблем
громадянського суспільства Віталій Кулик. А політолог Кость Бондаренко вва-

Пауза — дуже небезпечне явище для будь-якої партії.
яльний до настроїв нашого агресора.
Щоправда, сьогодні оптимізм симпатикам Вакарчука дещо псує соціологія:
останні заміри вказують на низький стартовий рейтинг рок-музиканта. Наприклад, КМІС оцінював електоральну підтримку партії Вакарчука в 1,5%. «Соціологічна група» «Рейтинг» показала цифру
ще меншу — близько 1%, але з кожним
тижнем активності «Голосу» його рейтинг зростає. Водночас, за опитуванням
«Рейтингу», «Слуга народу» лідирує в
24-х областях України й місті Київ із
рівнем підтримки в 39,9% серед тих, хто
визначився; «Опозиційна платформа —
«За життя» може набрати 10,9% голосів;
водночас «Європейська солідарність» —
10,6%. Тривожні цифри підтримки проросійських партій для воюючої країни.
Щоправда, дехто може ще отямитись.
Наприклад, ті ж голови дільничних комісій з української глибинки, котрі представляли ЗЕ на президентських виборах і
котрі досі не отримали обіцяні зарплати
в повному обсязі. Варто нагадати, що голови й члени комісій в українських селах
— це лідери думок. Тож електорат може й
колихнутись у своїх уподобаннях.

жає, що Вакарчуку вдасться відірвати голоси й у «Самопомочі» Андрія Садового.

«Голос» народив «Слугу народу»?
Також Кость Бондаренко стверджує,
що проект «Голос» жодним чином не створений для протиставлення «Слузі народу».
«Вакарчук і Зеленський — це абсолютно дві різні ніші, — каже Кость Бондаренко. — Вірогідніше, «Голос» покликаний
показати нові обличчя в українській політиці для виборця Західної України».
Політолог Олександр Кочетков пригадує, що політпроект «Голос» повинен був
запуститись півтора року тому, але попервах щось пішло не так.
«Святослав Вакарчук проходив політичну підготовку в США, за сприяння
Джорджа Сороса. Ідейним натхненником
цього проекту є бізнесмен Віктор Пінчук,
— каже Олександр Кочетков,— і якраз
«Слугу народу» Володимира Зеленського
створювали на противагу «Голосу» Святослава Вакарчука. Але, зрештою, вийшло так, як вийшло».
«Голос» формується, і політсили, котрі
не бажають зливатися з бувалими політ-

Націонал-патріоти, фронтовики —
потужний політичний ресурс
Є ще один дуже важливий фактор,
котрий може бути цікавим патріотичному духу Святослава Вакарчука: в ситуації, коли націоналістичний політрух переживає серйозну кризу, притягнення
до його відродження і формування партії
«Голос» може послужити поштовхом для
розвитку в новому форматі. Дійсно, старий націонал-демократизм знизив оберти.
І дивно, що політичні лідери націоналістичних партій останні п’ять років не помічали цього. Пауза — дуже небезпечне явище для будь-якої партії. Навіть один рік —
уже проблема. Але, на думку Віктора Небоженка, катастрофи немає. Адже зараз
на буремному сході країни, в кривавому
відстоюванні українських кордонів народився новий патріот.
«Так, на фронті сформувався інший,
новий патріотизм,— стверджує політичний експерт Віктор Небоженко, — і здатність, бажання лідера «Голосу» підтягнути цю частину нових націоналістів до себе
може зіграти для розбудови його партії
свою позитивну роль, але не зараз. Це хороша майбутня перспектива».
Однак не всі політичні аналітики поділяють таку думку. Наприклад, Кость Бондаренко вважає, що Святослав Вакарчук
чужий для фронтовиків, мовляв, у їхньому розуміння він «не нюхав пороху».
Заперечує це й політолог Олександр
Кочетков: «Не підуть справжні націоналісти до Святослава Вакарчука. Вони,
як завжди, орієнтуватимуться на традиційні республіканські партійні позиції».
Однак час демонструє кардинальні
зміни в усьому: руйнуються і старі партійні традиції, тож у випадку з Вакарчуком, цілком можливо, що в його партії
таки знайдуть своє політичне пристанище чимало нових націоналістів.
Аби лише він не загруз у другорядних
рухах, складнощах політичних хитросплетінь і зумів за такий короткий час переконати необхідну кількість виборців, аби
влитись усіма своїми патріотичними фібрами й стремліннями в цинічну, різнобарвну й нелюстровану масу (а такий песимістичний сценарій проглядається) майбутнього складу парламенту.
Політологи чималу частку успіху партії «Голос» пов’язують з інформаційним
спонсорством зацікавлених осіб.
«Якщо все піде нормально, без збоїв,
за допомоги Віктора Пінчука й інформаційної підтримки його телеканалу ICTV,
до того ж — не буде протидії з боку Андрія Садового, тоді Святослав Вакарчук
впевнено зможе пройти до парламенту»,
— вважає Олександр Кочетков.
Наразі очевидно: швидкість наступних
виборів космічна, вона не залишає часу для
рефлексій про наміри. І від того, наскільки
Вакарчук буде енергійним і твердим у діях,
наполегливим в опануванні мистецтва неможливого, настільки перспективним і для
нього, і для українського суспільства може
бути його політичне майбутнє. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Уже п’ять днів, як Україна не може
експортувати в Російській Федерації нафту, нафтопродукти і
вугілля. Відповідне рішення Москви, як відомо, вступило в силу з 1
червня 2019 року. Вітчизняні трейдери про проблему знали і мали,
як вважають експерти, достатньо
багато часу, аби належним чином
до неї підготуватися. Як вони виконали своє домашнє завдання,
ми довідаємося вже найближчими днями, — більшість експертів,
утім, налаштована песимістично і
переконана, що уникнути підвищення цін не вдасться.
Інша частина аналітиків при цьому зауважує: російські обмеження
відкривають нові можливості для
вітчизняного ринку.

ЕКОНОМІКА
■ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ШАНТАЖ

■ ДО РЕЧІ

Нафтою їх! І газом...
Оголосивши «паливну війну» Україні, Москва намагається
започаткувати черговий виток зростання роздрібних цін на бензин та,
ймовірно, подарувати преференції компаніям Віктора Медведчука

Бітум, дозволи, шантаж...
Відповідно до рішення уряду РФ від 18 квітня нинішнього
року, вивезення нафтопродуктів
із території Росії в українському
напрямку здійснюється лише на
підставі дозволів, які видає тамтешнє міністерство економічного
розвитку. Причому свої дозволи
в російському уряді переглядатимуть щомісяця. До переліку продуктів, заборонених до ввезення
на територію України, відтепер
входять нафта або сирі нафтопродукти, отримані з бітумінозних
порід, етилен, пропілен, бутилен
і бутадієн, вазелін нафтовий; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, м’який віск тощо.
Також під заборону на ввезення потрапили кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або
нафтопродуктів, отриманих із бітумінозних порід, а також суміші
бітумні на основі природного асфальту або природного бітуму,
нафтового бітуму, мінеральних
смол або пеку мінеральних смол
(наприклад, бітумні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття). Перелік обмежень
продовжено кам’яним вугіллям,
брикетами, окатишами, бурим
вугіллям, коксом і ще цілою низкою видів палива.
Одіозний член Ради Федерації Росії Олексій Пушков у своєму
«Твіттері» нагадав Києву про початок чергового витка обмежень
у двосторонній торгівлі і зробив
пропозицію, «від якої не можна
відмовитися», новому очільнику нашої держави Володимиру
Зеленському. «Поки Зеленський
закликає США і ЄС зберегти санкції проти Росії, в силу вступили
наші санкції: Україна залишається без російських нафтопродуктів. Якщо Зеленський вміє рахувати, то легко підрахує збитки,
яких Україна могла б уникнути»,
— написав Пушков.
Натяк від представника російської влади прозвучав цілком очевидно: якщо Зеленський «по-іншому не вміє, як тільки вправлятися у лояльності перед зарубіжними кураторами України, то
продовжить лінію Порошенка».
Стилістика цього повідомлення не залишає місця для різночитання московського месиджу:
екс-президента України Петра
Порошенка Кремль продовжує
вважати своїм особистим ворогом, а наших європейських партнерів — шкідливими «кураторами». Висновок звідси цілком логічний: або «дружба з Росією», до
якої Володимир Зеленський нібито був схильний у своїх передвиборчих заявах, або ж подальший
прес торговельних обмежень.
Іншими словами, Москва діє
традиційним чином і намагається
взяти Зеленського «на слабо»: таким саме чином вона діяла щодо
Ющенка, оголошуючи згубну для
галузі і національного експорту

❙ Уже найближчим часом ми побачимо, наскільки успішно українські нафтотрейдери виконали своє
❙ домашнє завдання від 18 квітня.
❙ Фото з сайта thk.kiev.ua.
«сирну війну», так само, але вже
значно успішніше, працювала з
Віктором Януковичем, вимагаючи поступок у газовій сфері. Таким же був і шантаж Петра Порошенка, на щастя, не зовсім вдалий для Росії.
Чи виявиться Володимир Зеленський «слабкою ланкою» у
ланцюжку — питання, яке хвилює не лише росіян.

Надприбутки і політичний тиск
Віктора Медведчука
Ринок тим часом уже морально готується до підвищення роздрібних цін на нафтопродукти.
Яке може статися одразу після
того, як трейдери вичерпають попередні запаси. Або, враховуючи
українські реалії, навіть скоріше.
Антимонопольний
комітет України, який, відповідно до своїх функціональних
обов’язків, має таким процесам
протистояти, вже заявив, що
подібний сценарій цілком реальний. І закликав до диверсифікації джерел надходження. «Оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться на територію
України з Республіки Білорусь
та Російської Федерації, ресурсне наповнення ринку і цінова
ситуація на ньому безпосередньо залежать від стабільності
поставок пального із зазначених країн», — ще раз нагадали
про проблему в Антимонопольному комітеті, зазначивши, що
із запровадженими обмеженнями на поставки в Україну бензину, дизельного палива і скрапленого газу виникають ризики порушення конкуренції на ринку
оптової торгівлі нафтопродуктами України. Що може викликати зростання цін на паливо в
роздрібній мережі, в тому числі
у зв’язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок.
«Про існуючі загрози щодо ресурсного наповнення ринку Комітет повідомив адміністрацію президента України, Раду національної безпеки і оборони та Кабінет
Міністрів України», — повідоми-

ли в АМКУ. Експерти також допускають, що Росія використовує заборону на поставку нафти
і нафтопродуктів в Україну для
просування дружніх бізнес-груп
на паливному ринку шляхом надання їм окремих дозволів на
ввезення палива в нашу країну.
Під підозрою опиняються насамперед компанії Віктора Медведчука, яким російська держава, очолювана кумом і близьким
другом Володимиром Путіним,
може регулярно підписувати ці
самі щомісячні норми експорту. І афільовані до Медведчука
структури таким чином можуть
отримати надприбутки, диктуючи умови для інших учасників
ринку. Така ситуація може також започаткувати переділ вже
існуючого ринку, знищивши на
ньому і без того кволі паростки
конкуренції.
Такий величезний бонус для
проросійського бізнесмена може
мати не лише бізнесову складову, а й політичну: прикриваючись необхідністю збільшувати
квоти, аби наситити дефіцитний
ринок, той може чинити тиск на
органи чинної влади. Із різних,
зовсім не паливних питань.
Чи матиме Зе-команда політичну волю, аби протистояти
цьому виклику, — питання не
менш цікаве, ніж перше.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
І полякам треба буде
заплатити...
Вслід за Україною, яка вимагає
компенсації за «брудну» нафту в нафтогоні «Дружба», аналогічну позицію зайняла і сусідня Польща. Тамтешня влада, як стало відомо днями, відмовляється починати очищення своєї
гілки нафтопроводу «Дружба» від забруднень до виплати компенсацій.
Російська Федерація на це поки не погоджується. Через блокування польської ділянки російська нафта не надходить і в Німеччину. Експерти вважають,
що аварія на «Дружбі» підкинула давньому противнику будівництва «Північного потоку-2» вагомий козир на переговорах.

надходить близько 40% дизеля,
тобто суттєва частка пального загалом. В очікуванні цих обмежувальних заходів сам бізнес повинен думати, як диверсифікувати поставки.
«Усе-таки можливі варіанти,
що буде просто заміна постачальника й не буде реального обмеження країни, але ми повинні бути готові до цього, — ще раз наголосив
Данилюк. — Обсяги пального високі, варіанти диверсифікації існують. Деякі можуть потребувати часу, деякі просто призводять
до зростання вартості продукту,
приміром бензину».

«Проблема є, і ми її бачимо...»
Команда новообраного президента наразі демонструє занепокоєння доволі загальними фразами, але без особливої конкретики.
Ситуацію наразі прокоментував
тільки фінансово–безпековий
помічник Володимира Зеленського, секретар РНБО Олександр
Данилюк. На його думку, запроваджені Росією обмеження можуть стати серйозним викликом
для нашої країни.
«Ситуація, можливо, створить серйозні виклики для країни, й ми повинні бути до цього
готові. Можливо, будуть обмеження в поставках дизеля, мастил і нафти. Все це виклики, на
які слід шукати відповідь», —
сказав він, додавши, що з Росії

Криза дарує шанс
Тим часом рішення російської
влади від 18 квітня про обмеження для України в часовому і проблемному контексті накладається на квітневу ж кризу, пов’язану
з поставками «брудної» російської нафти. І, на думку деяких експертів, дарує Україні шанс.
«Брудна» російська нафта та
європейські директиви додають
привабливості поставкам нафти
за маршрутом Одеса—Броди і
далі по нафтопроводу «Дружба»
до Європи», — стверджує Сергій
Куюн, директор ТОВ «Консалтингова група «А-95». Експерт
наголошує: по-перше, європейські одержувачі російської нафти спокійно проходять цю кри-

Фактор «газу свободи»
Наприкінці минулого тижня на європейських ринках спостерігався обвал цін природного газу: котирування
вкотре били рекорди зі зменшення цін.
Наприклад, на голландському TTF ціни
встановилися на рівні 10 євро за мегават, що є найнижчим значенням із 2016
року. Загальне зниження спотових цін
на цій біржі лише за кілька днів становило близько 20%. Тенденцію підхопили всі головні європейські хаби, як на
спотовому, та і на ф’ючерсному ринку.
У Західній Європі ціни знизилися через зростання середньодобових
температур і високої потужності вітру,
в результаті чого збільшення потужності вітроенергетики зменшило попит на газ для газових електростанцій.
Усе це відбувається на тлі заповнених сховищ і стабільного надходження американського скрапленого газу.
Минулої середи американський скраплений газ (який, відповідно до заяви
міністерства енергетики США, був перейменований на «газ свободи») набув неформального статусу «доступного джерела енергії». Експерти заявляють: навіть на тлі зниження ціни
істотного скорочення поставок американського газу до Європи найближчим
часом не передбачається.
«У 2019-му ми спостерігаємо аномальне зниження ціни газу. Наприклад,
у жовтні минулого року котирування європейських хабів досягали 30 євро за
мегават, зараз — утричі менше. Європа — це класичний приклад висококонкурентного ринку, де ціна швидко реагує на будь-які зміни попиту або
пропозиції. На Українській енергетичній біржі за аналогічний період ціна
була знижена вдвічі — від 12400 до
6700 грн. за тис. куб. м. І хоча ліквідність українського ринку значно менша за ліквідність на європейських хабах, взаємозв’язок у динаміці зміни цін чітко простежується, в основному, із забезпечення вільного оптового
ринку газу за рахунок імпортної сировини», — коментує цінову ситуацію
член Біржового комітету Інна Щербина.
У Національному банку вважають: світові ціни на нафту у травні демонстрували підвищену волатильність,
пов’язану з високою геополітичною напруженістю і обмеженою пропозицією
на ринку. На думку аналітиків НБУ, за
підсумками місяця ціни на нафту знизилися внаслідок загострення торгового протистояння між США і Китаєм, що
підсилило побоювання щодо перспектив зростання світової економіки. Також
ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального
рівня з 2006 року через високі запаси
завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції зі США та з території Росії.
зу, відкривши свої нафтові резерви. По-друге, білоруси знову задумалися про необхідність
альтернативних поставок нафти. По-третє, маршрутом Одеса—Броди і далі по «Дружбі» до
Європи може рухатися не лише
російська, а й азербайджанська,
іранська і казахстанська сировина, яка сьогодні «піднімається» до Центральної Європи з узбережжя Адріатичного і Середземного морів.
«У 2024 р. російську нафту
для них поставлятимуть на ринкових умовах, і в альтернативи
з’являється шанс. Український маршрут із підйомом нафти
в Південному/Одесі до Бродів і
далі в Мозир готовий до роботи в
будь-який момент. Усі пропозиції «Укртранснафти» у білорусів
є», — акцентує керівник «А–
95», наголошуючи, що ці перспективи вимагають упевненості
в українському маршруті, який
за останні 15 років такої репутації не створив. Квітнева криза,
на його думку, стане хорошим
тестом на гнучкість і професіоналізм. ■
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Про все домовляються на бережку Об’єднуватися,
щоб вижити
Як правильно скласти ціну землі, яку віддають в оренду
Олена ЯРОШЕНКО

Закон про сільськогосподарську
кооперацію парламент прийняв
за основу

Цьогоріч на Державну фіскальну службу України покладено
обов’язок не пізніше 15 липня
поточного року оприлюднювати
на своєму офіційному веб-сайті
зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку
земель. Так само доступними на
сайті ДФСУ стануть дані щодо
розміру та дати встановлення ставок місцевих податків та
зборів (в тому числі й земельного
податку). Тож невдовзі нікому не
потрібно буде моніторити рішення місцевих рад iз цього приводу,
бо нормативна грошова оцінка
земель та всі ставки земельного
податку будуть зібрані на означеному сайті. Втім до того, як перевірити там, чи не продешевили
ви особисто, віддавши тому чи
іншому орендареві в користування власний пай, варто до підписання договору звернути увагу на
деякі важливі моменти.

Оксана СИДОРЕНКО

По руках?
Договір оренди земельної ділянки сільгосппризначення легітимний, якщо сторони домовилися щодо всіх істотних умов.
Маючи намір його укласти, слід
уважно вивчити закони та проаналізувати отримані від іншої
сторони документи щодо умов,
які мають бути погоджені сторонами. А переконавшись, що вас
усе влаштовує, прописати їх у договорі так, щоб законодавчі приписи таки не суперечили домовленості сторін. Трактування таких умов має бути чітким, простим і однозначним. Нехтування
цими правилами може призвести до судових спорів зі значними
матеріальними затратами, не кажучи вже про купу даремно втраченого часу.
По-перше, такий договір повинен містити перелік обов’язкових
умов відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі». Істотними умовами є:
— об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування
та розмір земельної ділянки);
— строк дії договору оренди;
— орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків,
порядку її внесення і перегляду
та відповідальності за її несплату.
За згодою сторін у договорі
оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Предмет та об’єкт договору
У даному розділі вказується
земельна ділянка, яка передається в оренду, її цільове призначення, кадастровий номер, площа
(в умовних кадастрових гектарах), якісні характеристики земель за складом i видами угідь,
наявність на ділянці об’єктів нерухомого майна та нормативно-грошова оцінка. Варто звернути увагу на те, щоб у договорі правильно
зазначалась нормативно-грошова
оцінка земельної ділянки, бо саме
від неї буде залежати майбутній
розмір орендної плати.
Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох
земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної
та комунальної власності — земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу

❙ Земля з берега таки видніша. Навіть коли йдеться про її оренду.
місцевого самоврядування). Договір оренди земельної ділянки
під полезахисною лісовою смугою має також містити умови
щодо утримання та збереження
таких смуг і забезпечення виконання ними функції агролісотехнічної меліорації. Об’єкт, за договором оренди землі, вважається
переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не
встановлено законом.

Права та обов’язки сторін
Такий розділ закріплює права
та обов’язки орендаря та орендодавця, визначені у ст. 24 та ст. 25
Закону України «Про оренду землі», а також може доповнюватися
власними варіаціями за згодою
сторін. У договорі обов’язково
потрібно вказати про обов’язки
орендаря своєчасно вносити орендну плату з користування земельною ділянкою; використовувати
земельну ділянку за її цільовим
призначенням; повернути орендодавцю орендовану земельну ділянку після закінчення оренди,
якщо інше не передбачене договором або не погоджено сторонами в письмовій формі. Орендодавець, у свою чергу, зобов’язаний
передати земельну ділянку в користування орендарю у стані, що
відповідає умовам договору, а також повідомити про наявні обмеження (обтяження) щодо використання орендованої земельної
ділянки.

Відповідальність сторін
У договорі оренди землі потрібно визначити, хто саме буде
нести відповідальність за ризик випадкового знищення або
пошкодження об’єкта оренди чи
його частини. Також варто добре прописати відповідальність
сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.
Спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.
Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані
з недоліками переданої в орен-

ду земельної ділянки, якщо такі
недоліки обумовлено договором
оренди. За згодою сторін у договорі можуть бути прописані й
інші умови — наприклад, про обробку персональних даних.
Не варто користуватися шаблонними договорами, краще чітко прописувати та узгоджувати
всі умови договору, важливі саме
для вас. Адже юридично грамотно складений договір оренди земельної ділянки буде гарантувати захист ваших законних прав
та інтересів, а також збереже нерви при виникненні спірних моментів.

Термін дії договору
У даному розділі зазначається строк, на який укладається договір, а також зміна умов договору та припинення його дії. Строк
дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не
може перевищувати 50 років.
При передачі в оренду земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення строк дії договору
не може бути меншим як 7 років,
а меліорованих земель — не може
бути меншим як 10 років.

Орендна плата
Законодавством
визначено мінімальний розмір плати за
оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних ділянок (паїв) —
не менше 3 % від вартості земельної ділянки (тобто від нормативно-грошової оцінки). Зверніть
увагу, що розмір орендної плати щороку індексується, тобто
збільшується. Таким чином, у
договорі оренди землі варто зазначити, що обчислення розміру
орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації. За згодою сторін
розрахунки щодо орендної плати
за землю можуть здійснюватися
в натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту
вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної
плати. ■

Новою редакцією Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» передбачається врегулювати всі ключові питання щодо створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому
акті.
Проект, зокрема, пропонує відмовитися від жорсткого
поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи можливiсть членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий,
переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності — з метою чи без мети одержання прибутку. Відповідно, пропонується перехід до єдиної організаційно-правової
форми — сільськогосподарський кооператив. Нова редакція чинного Закону «Про сільськогосподарську кооперацію»
зберігає можливість для діючих сільськогосподарських кооперативів, за їх бажанням, продовжувати свою діяльність в
умовах та з особливостями, які ідентичні тим, за яких вони
були утворені.
Законопроектом також передбачено можливість утворення сільськогосподарського кооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержати прибуток (з поширенням на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з нечленами та переходу права власності, які сьогодні існують
для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів).
На відміну від чинного регулювання відповідних відносин, тут запропонували усунути невиправдані обмеження та
надати додаткові можливості для розвитку сільськогосподарських кооперативів. Також передбачено можливість утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних
об’єднань — так званих кооперативів другого рівня, поширених і популярних по всьому світу.
Законопроект акцентує необхідність створення у кожному сільськогосподарському кооперативі фонду розвитку,
кошти якого та майно, придбане за цей рахунок, не підлягатимуть розподілу між його членами. Проект Закону зареєстровано за №6527-д. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Кредити для інвестицій
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила рішення про надання Україні позики в розмірі $200 млн. на реалізацію Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». Враховуючи багатогалузевий характер програми, до її реалізації залучені Мінагрополітики,
Міністерство фінансів, Держгеокадастр, Мінрегіон, Держпродспоживслужба
і Мін’юст.
Метою її є пом’якшити обмеження для участі приватного сектору на ринку сільськогосподарських факторів виробництва та ринку сільгосппродукції.
Програма складається з таких напрямів діяльності: підвищення ефективності
та адресності державної підтримки в сільськогосподарському секторі, поліпшення функціонування ринків земель сільгосппризначення та доступу сільськогосподарських підприємств до ринків експорту. Виконання програми сприятиме активізації приватних інвестицій i підприємницької діяльності в аграрній галузі, підвищенню продуктивності та збільшенню обсягів продукції, розширенню доступу малого та середнього агробізнесу до експортних ринків,
збільшенню обсягів i підвищення вартості експорту, підвищенню зайнятості
та доходів населення в сільській місцевості та загальному економічному розвитку країни. Очікується, що пропоновану Програму буде реалізовано впродовж 5 років.

Кому що, а вінничанам — просо
Сільгоспвиробники Вінницької області засіяли просом 1,2 тис. га, що на
43,4% більше, ніж планувалось. Про це повідомила прес-служба місцевої облдержадміністрації. «Загалом ярі зернові посіяно на площі 84,1 тис. га, або
87,2%, із прогнозованих 96,4 тис. га, — повідомили в ОДА. — Кукурудзи на
зерно посіяно 386,8 тис. га, або 96,5%, гречки — 3,6 тис. га (54,5%), сорго —
18 га (1,3%). Крім того, цукрові буряки посіяні на площі 44,8 тис. га, соняшник — 233,9 тис. га, соя — 96,6 тис. га».

Не плачте над цибулею
Ціни на ранню цибулю в господарствах півдня за вихідні обвалилися майже вдвічі, посіявши паніку серед українських виробників. Утім ситуація цілком очікувана — падіння ціни обумовлено сезонним збільшення пропозиції
ранньої цибулі українського походження. «Трейдери ще не встигли розпродати імпортну ранню цибулю, збирання врожаю української — теж у розпалі. Ця
продукція не зберігається, її потрібно досить швидко продавати. Враховуючи збільшення виробничих площ в Україні під цибулею, не дивно, що ціни так
різко пішли вниз. До речі, на початку літа така ситуація трапляється досить
часто, досвідчені продавці про це чудово знають і вміють заробляти навіть у
таких екстремальних умовах», — пояснила Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар». Станом на 3 червня 2019 року на найбільшому в Західному регіоні гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові трейдери пропонували ранню цибулю по 10-17 грн./кг.
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■ СУД ТА ДІЛО

Нових облич «наїлися»,
повернемось до старих

Путін і його
«миротворці»

Права опозиція здобула переконливу
перемогу на місцевих виборах у Греції
Ігор ВІТОВИЧ
Опозиційна права партія
«Нова демократія» здобула переконливу перемогу минулої
неділі у другому турі місцевих
виборів у Греції. За поданими в
понеділок результатами, «Нова
демократія» перемогла в 12 з 13
грецьких регіонів і в більшості
міст, включно з двома найбільшими — в Афінах і Салоніках.
Місцеві спостерігачі наголошують, що результати другого туру
підтвердили тенденцію першого
туру, а також виборів до Європарламенту.
Прем’єр-міністр та лідер
правлячої партії СИРІЗА Алексіс
Ципрас привітав обраних мерів
та губернаторів, а звертаючись
до прибічників його партії, наголосив на необхідності «зімкнути шеренги» перед дострокови-

ми парламентськими виборами
7 липня. Втім, якщо тенденція
упродовж найближчого місяця
не зміниться, а це малоймовірно, то СИРІЗА втратить владу.
Партія Алексіса Ципраса прийшла до влади під гаслами відмови від старих корумпованих сил
та традиційних партій, до яких
належить і «Нова демократія»,
виставляючи себе «новими молодими обличчями». Тепер, імовірно, їм доведеться знову поступитися «старим».
Справу перемоги «старій»
опозиції полегшить те, що тепер
її представники очолюють регіони. В Афінах переміг 41-річний
Костас Бакоянніс, який набрав
65% голосів і переміг кандидата
СИРІЗИ. Костас Бакоянніс є сином Дори Бакоянніс, першої жінки-мера Афін та племінником лідера «Нової Демократії» Киріа-

❙ Кіріакос Мікотакіс уже бачить
❙ себе в прем’єрському кріслі.
коса Мікотакіса. В регіоні Аттіка, в якому розташовані Афіни
і де мешкають 30% зареєстрованих виборців Греції, губернатор та одна з провідних політиків СИРІЗИ Рена Дуру програла консерватору Гіоргіосу Патулісу, якого підтримали 66%
виборців. У Салоніках, другому
за населенням місті Греції, кандидат СИРІЗИ вибув ще в першому турі. Цікаво, що Афіни й Салоніки впродовж багатьох років
були бастіонами правих сил, але
СИРІЗА змогла зламати настрої і
перемогти в них на виборах 2010
та 2014 років. Тепер відбувся відкат на старі позиції.
Лідер «Нової демократії»
Киріакос Мікотакіс не приховує задоволення, бо все вказує
на перемогу його політичної
сили на парламентських виборах 7 липня. ■

■ ЗАДУХА

Море, гори... і немає чим дихати
Катастрофічний звіт ООН про забруднення повітря на Західних Балканах
Олег БОРОВСЬКИЙ
За даними оприлюдненого 3 червня звіту ООН, у всіх великих містах Західних Балкан забруднення повітря є настільки
катастрофічним, що скорочує середню тривалість життя мешканців регіону більш як на один рік. Головна причина в тому,
що весь цей регіон для вироблення електричної енергії використовує переважно вугілля.
Звіт був підготовлений Програмою довкілля Організації
Об’єднаних Націй у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я та інституціями, які займаються проблемами
якості повітря в Албанії, Боснії і Герцеговині, Косові, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії. Експерти проаналізували
дані, які збирали щонайменше 274 дні на рік.
Мешканці Західних Балкан, як наголошується у звіті, «наражаються на концентрації забруднення повітря, які є найвищими в Європі і які в п’ять разів перевищують національні та
євросоюзні норми». Головна причина аж такого високого рівня забруднення повітря, на думку авторів звіту, є брак доступу до енергії з відновлюваних джерел.
У країнах Західних Балкан діють 15 вугільних електростан-

цій, частина з яких має застаріле обладнання, і в п’яти країнах ці електростанції викидають у повітря двоокис сірки, окис
азоту та різноманітний пил. Окрім того, аж 88% iз 7,3 млн. будинків також використовують власні системи опалення, які є
неефективними та паливоємними, і також працюють переважно на вугіллі.
«У 18 містах регіону, які були охоплені дослідженням, забруднення повітря є причиною значної кількості передчасних
смертей», — стверджує звіт. За методикою підрахунків, яка
була застосована у звіті, впродовж десятирічного обрахункового періоду мешканці регіону втратили сумарно 130 тис. років
життя з причин забруднення повітря. 20% цих втрат припадало на людей молодше 65 років.
Забруднення повітря в містах Західних Балкан є причиною
15-18% смертей і скорочує очікувану тривалість життя на 1,11,3 року, наголошується у звіті.
У досліджуваних містах денно допустимі норми зараження на PM10, тобто суміш сажі та інших субстанцій, перевищувались від 120 до 180 днів упродовж року. А допустима кількість таких днів упродовж року, за національними нормами та
нормами ЄС, не повинна перевищувати 35 на рік. ■

На суді в Гаазі Росія затягує слухання
та вдає «голуба миру»
Інна СТЕПАНЧУК
Російська сторона на слуханнях у Міжнародному суді ООН у Гаазі відкидає звинувачення України у фінансуванні тероризму на
Донбасі. Водночас українські представники кажуть, що слухання
(лише щодо юрисдикції) затягнуться до кінця року, бо РФ зумисне
затягує слухання. Про це йшлося в понеділок, 3 червня, на засіданні у Міжнародному суді ООН у Гаазі, передає «Німецька хвиля».
Нагадаємо, Україна позивається до РФ у справі порушення росіянами двох міжнародних конвенцій — про боротьбу з фінансуванням
тероризму та про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації.
Представники РФ виступали першими. Вони зазначали, що
Москва не порушила підписану нею Міжнародну конвенцію про
боротьбу з фінансуванням тероризму. За їхніми словами, на сході
України точиться збройний конфлікт, котрий уже забрав життя
багатьох цивільних осіб. Утім, запевняють вони, він не мав і не
має жодного терористичного підґрунтя. Так само російські представники рішуче відкинули звинувачення у причетності Росії до
збиття над Донбасом влітку 2014 року пасажирського літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній», що коштувало життя майже 300 пасажирам та членам екіпажу.
Українську сторону очолює заступниця міністра закордонних справ
України Олена Зеркаль. Вона назвала російські заперечення в частині
відсутності у МС ООН юрисдикції затягуванням процесу. «Суду знадобиться час на ухвалення рішення — це до кінця року, а після цього
росіянам буде надано ще 13 місяців на підготовку меморандуму. Все робиться, щоб затягнути процес», — сказала Зеркаль. За її словами, росіяни представляли ту саму аргументацію два роки тому.
Учора слово в суді взяла українська сторона. «На слуханнях у Гаазі наше завдання сьогодні (у вівторок. — Ред.) — представити Міжнародному суду ООН і світу нашу справу. Без викривлень і маніпуляцій Росії. І показати, що суд має повну юрисдикцію розглядати її по
суті», — написала вчора у «Фейсбуці» Олена Зеркаль.
Агент України в своєму слові наголосив, що «Росія щосили
прагне уникнути правосуддя», а в хід іде «заперечення усіх відомих
фактів». «Росія вчинила численні порушення міжнародного права,
і вона прагне уникнути відповідальності за все без винятку, — сказав агент України в суді. — Саме політика Росії щодо України спричинила порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Яких заходів вжила Росія? Чи запобігала Росія
фінансуванню тероризму в Україні? Ні. Чи проводила розслідування? Ні. Чи надавала нам допомогу в пошуку злочинців? Ні. У результаті, було збито літак МН17. На демонстраціях і в нічних клубах лунали вибухи. Житлові квартали накривало снарядами. Сотні людей
було вбито і понівечено. Тисячі було залякано. Дотримання Росією
вимог ICSFT (Міжнародна конвенція щодо фінансування тероризму. — Авт.) дозволило б уникнути цієї жахливої шкоди».
Після цього слово брали професор Жан-Марк Тувенен, юристи Девід
Зайонтс та Марні Чік, які надавали свої пояснення суду щодо претензій
України до Росії. Сьогодні в суді свої аргументи представить РФ.
Загалом слухання в Гаазькому суді триватимуть по п’ятницю 7
червня. У рамках позову проти Росії 12 червня 2018 року Україна
відправила до Міжнародного суду ООН цілий автобус доказів російської агресії. Йдеться про меморандум — головний документ, який
важить близько 90 кілограмів, складається з понад 17 500 сторінок
тексту та міститься в 29 томах і має 75 примірників. ■

■ РОБОЧА СИЛА

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Битва за українські руки

Інтернет для всіх —
газета для обраних

Уряд у Празі подвоїв річні квоти з прийому трудових
ресурсів з України
Ігор ВІТОВИЧ
На засіданні уряду Чехії в понеділок, 3 червня, було схвалено висунуту
МЗС країни пропозицію про збільшення кількості заяв, які приймає консульство Чеської Республіки у Львові в рамках особливого режиму для кваліфікованих робочих ресурсів з України, повідомляє сайт Чеського радіо. Також було
прийнято «Особливий порядок для українських працівників у сільськогосподарській та харчовій промисловості».
«Йдеться про подвоєння кількості
дозволів на роботу», — повідомив після засідання уряду міністр закордонних
справ Чехії Томаш Петршичек. Якщо до
цього часу кількість нових працівників,
які могли впродовж одного року приїхати для працевлаштування в Чехії, стано-

вила 19 тисяч 600, то тепер їх кількість
збільшено до 40 тисяч.
Раніше МЗС Чеської Республіки вже
вказувало в документах, які були представлені уряду, що обсяги дозволів на
роботу, які виділяються в рамках режиму «Проєкт Україна», є недостатніми, а
термін очікування подачі документів на
«робочу карту» перевищує 80 днів, тому
приблизно 20 відсотків українців відмовляються від намірів їхати на роботу до
Чехії. Натомість обирають більш зручну Польщу. За даними Економічної палати Чехії, термін очікування в консульстві у Львові становить 105 днів.
За даними Міністерства праці, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 тисячу 86 громадян України,
що становить більше 20% усіх працюючих у цій країні іноземців. ■

Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на липень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса
поштою», так і за друкованим Каталогом видань
України «Преса поштою».
Оформити передплату на друге півріччя
можна до 18 червня у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

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

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ 2019

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

У ході розслідування кримінального
провадження, відкритого Державним
бюро розслідувань (ДБР) проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через
незадекларований ним відпочинок у
мисливському угідді «Поліське-Сарни»,
з’ясовується все більше цікавих подробиць щодо його вподобань і смаків.

Постійний «клієнт»
Зокрема, пан Ситник зі своєю сім’єю
відпочивав у цьому мисливському угідді
не перший рік: за період 2017-2019 років
Ситник був в угідді на Рівненщині щонайменше п’ять разів. За кожен уїк-енд
було заплачено в середньому приблизно
100 тис. гривень, платив за все друг директора НАБУ — Микола Найденко.
Зокрема, за його рахунок на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь — коньяк Hennessy, віскі
Chivas Regal, горілку Grey Goose. А під
час останнього відпочинку гості розбили
два квадроцикли марки Bagi BRP 1000,
середня ціна за одну одиницю такої техніки — 8,5 тисячі доларів. Тоді як їхній
ремонт обійшовся Найденку нібито у 4
тисячі доларів.
Свою щедрість Найденко пояснював
товариськими стосунками з Ситником
і розповідав пресі: «Нічого я не винен і
не зобов’язаний перед ним. Допомагаю
йому лише як товариш. Він належить до
таких товаришів, яким відмовити через
свої життєві принципи я не можу... Він
для мене як гість, а я — приймаюча сторона».
Утім вражає навіть не стільки те, що
керівник антикорупційного органу дозволяв себе так пригощати і розважати
на чималі суми, а те, чому саме за нього
платив Найденко і ким він є насправді.
І йдеться не про те, що наразі він працює
у ТОВ «Фінансово-консалтингова компанія Авангард ЛТД» на посаді радника члена Наглядової ради.

«Не хочу бути судимим»
Цікавлять інші нюанси біографії
цього персонажа: нещодавно, у квітні
2019 року, Микола Найденко звернувся
до суду... про зняття судимості за розбійний напад! Про це повідомляє «Судовий
репортер» із посиланням на дані реєстру судових рішень. Як з’ясувалося, Найденко був засуджений ще 26 грудня 2005
року Апеляційним судом Києва. Йому
дали 9 років із конфіскацією майна за
співучасть у розбійному нападі, який
завершився звірячим убивством громадянина Великобританії Кірана Доунза,
що проживав у столиці, на вулиці Михайлівській, 24.

■ РЕЗОНАНС

■ ГУЧНА СПРАВА

Уїк-енди з розбійником

За три доби
до вироку

Директор НАБУ Артем Ситник неодноразово
частувався і відпочивав за рахунок судимого за
розбій Миколи Найденка

❙ Артем Ситник любив відпочивати в мисливському угідді «Поліське-Сарни» за чужий кошт.
За повідомленнями ЗМІ, Найденко працював у цього британця водієм.
10 листопада 2004 року разом із двома
співучасниками він увірвався в квартиру свого роботодавця і змусив його відкрити сейф, у якому зберігалися 15 тисяч доларів, а також забрав два мобільні
телефони, коштовний годинник, куртку
й автомобіль «Ленд Ровер». Після пограбування британця задушили.
Відбувши 6 років за ґратами, Найденко був умовно-достроково звільнений у 2010 році. Щоправда, ще два роки
залучався до виправних робіт, а за місцем роботи з нього відраховували в дохід
держави 20% заробітку щомісячно.
Тепер же друг Ситника вирішив достроково позбутися і судимості. Зокрема, журналіст-розслідувач Володимир
Бойко у своєму Telegram-каналі висловив думку про те, що Найденко хотів
зробити це саме за допомогою директора НАБУ, тому нібито був такий щедрий до нього і оплачував відпочинок на
Поліссі.
Утім, існує й інша думка про те, що
тепер Найденко може отримати бажа-

не абсолютно безкоштовно: мовляв,
не дарма ж він у статусі свідка так детально розповів слідчим ДБР, які саме
суми витрачав на відпочинок директора НАБУ.
Раніше низка ЗМІ оприлюднила начебто протокол допиту Найденка з приводу новорічного відпочинка в мисливському господарстві «ПоліськеСарни». Є дані, що саме тут були записані розмови, в яких Ситник розповідає
своїм знайомим, що у 2016 році розголосив на сайті НАБУ таємницю слідства
у справі про «чорну бухгалтерію Партії
регіонів» щодо виплат Полу Манафорту,
щоб знизити рейтинг кандидата в президенти США Дональда Трампа і допомогти іншому кандидату — Гілларі Клінтон.
Нагадаємо, відповідні дані внесені
до ЄРДР 14 березня 2019 року за фактом перевищення службових повноважень окремими працівниками НАБУ
при здійсненні досудового розслідування. Суд призначив експертизу звукозаписів, щоб з’ясувати, зокрема, чи записаний на них Ситник. ■

Справа — Труба
ГПУ розслідує можливе вчинення
директором ДБР кримінального
правопорушення
Генеральна прокуратура
України внесла до Єдиного
реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення директором Державного
бюро розслідувань (ДБР) Романом Трубою кримінального правопорушення.
Здійснення досудового
розслідування доручили Головному слідчому управлінню Нацполіції України, тоді
як Генпрокуратура визначила працівників, які наглядатимуть за дотриманням законів під час розслідування.
Як повідомив на своїй
сторінці у «Фейсбук» речник
Генпрокуратури Андрій Лисенко, 31 травня голова Ради

Усі обвинувачені у вбивстві
активістки Катерини
Гандзюк визнали провину
Іван БОЙКО

■ СИЛОВИКИ

Іван ПОВАЛЯЄВ
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громадського контролю при
ДБР Максим Болдін і секретар ради Надія Корінна подали до ГПУ заяву про вчинення
Трубою низки злочинів.
Зокрема, вони звинуватили директора ДБР в умисному невиконанні рішення
суду, що набрало законної
сили (ч. 3 ст. 382 КК України);
службовій недбалості (ч. 1 ст.
367 КК України); зловживанні владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України); розголошенні даних
досудового розслідування (ч.
2 ст. 387 КК України).
Так, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив заборонити Трубі одноосібно приймати певні рішення, без погодження їх за-

❙ Роман Труба.
ступниками.
«За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР
відомостей за можливими
іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М.»,
— резюмував пан Лисенко.
Раніше, у листопаді 2017
року, директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія
Задорожна
повідомляла,
що Мін’юст звертався до адміністрації президента щодо

персони Романа Труби. Звернення було пов’язане з тим,
що він не пройшов люстраційної перевірки.
Саме в той час, 16 листопада, Комісія обрала директором Державного бюро
розслідувань Романа Трубу,
який до того очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ
та департамент в юридичній
компанії «Сектор права».
22 листопада президент Порошенко призначив Романа
Трубу директором ДБР. ■

Усі п’ятеро обвинувачених у замаху
на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на
угоду зі слідством. Це сталося під час засідання в Покровському райсуді Дніпропетровської області цього понеділка, 3
червня.
«Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що
визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством. Їхні захисники також зазначили,
що угоди відповідають чинному законодавству», — передали із зали суду журналісти «Радіо «Свобода».
У слуханні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий — батько загиблої
Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович,
В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.
Під час засідання Торбін визнав
себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та
ч.2.ст.121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене
способом, що має характер особливого
мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого
або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).
Він також погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі
згідно зі ст.69 Кримінально-процесуального кодексу України.
За даними сторони обвинувачення,
підозрюваний в організації нападу на
Гандзюк Сергій Торбін на замовлення
осіб, імена яких не називалися, схилив
інших обвинувачених: Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава
Вишневського та Віктора Горбунова —
до участі в замаху. Відтак прокуратура
просить засудити Торбіна до 6 років і 6
місяців позбавлення волі, Грабчука —
до 6 років, Вишневського та Васяновича — до 4 років, Горбунова — до 3 років
в’язниці.
Після цього суд пішов до нарадчої
кімнати для ухвалення вироку. Наступне засідання, на якому буде оголошено вирок, заплановане на четвер, 6 червня.
Як повідомляла «УМ», 1 липня 2018
року в Херсоні біля під’їзду нападник вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона
потрапила до реанімаційного відділення
з сильними опіками, а за два місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
Поліція затримала 5 підозрюваних у
нападі на Гандзюк. Це В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир
Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук. У квітні 2019 року стало відомо, що
їм змінили підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, ще 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну
(Москалу), якого пов’язують з місцевою
владою. Левіна оголосили в розшук, наразі він переховується у Домінікані.
Уже 11 лютого 2019 року голові обласної ради Херсонської області Владиславу
Мангеру оголосили підозру в організації
вбивства Гандзюк. Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
Активісти і журналісти вважають
причетними до вбивства активістки ще й
голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва
та його заступника Євгена Рищука. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ 2019

■ ЦІКАВЕ ПОРУЧ
Тарас ЗДОРОВИЛО

Мало хто знає, що на території столичного Національного авіаційного університету
розташовано найбільший у Європі авіаційний навчальний ангар. Рішенням Міністерства цивільної авіації СРСР його було побудовано на базі НАУ та здано в експлуатацію в 1982 році. Будівля ангару має унікальну конструкцію даху з натягнутої
мембрани, а площа для розташування тут реальної авіатехніки становить 7 тисяч
200 квадратних метрів.
В ангарі представлено найрізноманітніші літальні апарати. А спеціальні навчальні
класи оснащені агрегатами авіатехніки, стендами з вивчення основних функціональних систем літальних апаратів, змонтованих із реальних конструктивних елементів систем.
Розповісти детальніше про «залізних жителів» ангару «УМ» попросила Олександра
Голембіовського, який не один рік проводить тут екскурсії, як для студентів НАУ, так
і для всіх бажаючих.

Можайський — винахідник першого
у світі літака
— Авіація існує, як офіційно вважається, з дня першого стійкого польоту
в 1903 році братами Райт на сконструйованому ними літаку, — розповідає Олександр Голембіовський. — Але до цього
було чимало намагань відірватися від
землі саме за допомогою крил. Однією з
таких значимих спроб було намагання
здійснити відрив від землі першого у світі
літака, який сконструював морський офіцер Олександр Можайський. Він свої досліди з літальними апаратами проводив
ще у 1869—1876 роках. Але незацікавленість тогочасної влади і відсутність фінансування не дозволили йому вдосконалити й розвинути своє дітище.
Подальша історія створення авіації
є доволі бурхливою. Це була дуже популярна, модна, але й дуже небезпечна галузь, особливо спочатку, оскільки передбачала крок у невідоме!.. Але, завдячуючи сміливцям і вченим, зокрема Миколі
Жуковському (творцю аеродинаміки як
науки, основоположнику сучасної гідро- й аеромеханіки, якого ще називають
батьком вітчизняної авіації), вона зробила сміливий крок уперед. Поступово методом спроб, помилок і наукових досліджень авіаконструктори просунулися до
сучасних надзвукових літаків.
Зауважу, що Україна — одна з небагатьох країн світу, яка має повний, «закритий» цикл авіабудування. На створення
з «нуля» літака, починаючи з креслень і
до першого польоту, йде чимало часу —
не менше 20 років!

Легендарний Ан-2
Усі літаки й гелікоптери, які зараз
«живуть» в ангарі, відлітали свій термін і, здійснивши останній політ, сідали в Жулянах. А вже звідти, просто вулицями Києва серед ночі їх доправляли
сюди.
Є в нашому ангарі літаки місцевих
повітряних авіаліній, тобто розраховані
на польоти на незначні відстані для виконання різноманітних господарських,
природоохоронних і медичних завдань.
Зокрема, це літак Ан-2, якому не потрібен аеродром — будь-який майданчик
завдовжки 200-300 метрів підійде: дорога, стадіон, лісова галявина ... Цей літак
може «працювати» не лише із землі, а й
злітати-сідати зі снігу та води — для цього на шасі кріплять лижі або ж поплавки.
І все це не теоретичні можливості, а його
робота десятиріччями в таких умовах.
Лише офіційно Ан-2 випущено близько
30 тисяч штук і на земній кулі немає такої точки, де б він не сідав-злітав — працював, образно кажучи, від Північного
полюса до Антарктиди...
Після створення будь-який сучасний
літак повноцінно працює 25-30 років, а
потім йому на зміну приходять інші конструкції. Але Ан-2, створений у 1947 році,
літає досі! Бо він дуже простий конструктивно та дешевий. В обшивці крила використано не метал, а тканину, вкриту лаком. Цей трудяга має більше сорока спеціальностей: він і пожежник, і хімік, і
розвідник, і пасажирський, і вантажний...
Дуже часто Ан-2 плутають через зовнішню схожість і також біпланову конструкцію з «кукурудзяником» — По2 (легкий багатоцільовий літак, біплан
радянського виробництва, конструкції
М. Полікарпова. — Авт.) — літаком кінця 1920-х — початку 1930-х років. За
розміром По-2 дещо менший і слабший
за потужністю. А «кукурудзяником» йо-

го прозвали німці під час Другої світової
війни, де він був досить широко задіяний.
Ан-2 сконструював Олег Антонов
ще коли був головним інженером Новосибірського авіаційного заводу ім. Чкалова. До цього Антонов працював у конструкторському бюро Олександра Яковлєва, потім створив своє власне КБ саме в
Новосибірську, а в 1950-х роках його КБ
перебазувалося до Києва.
Є в ангарі ще один літак місцевих
авіаліній — чеський Л-410, який перевозить 17 пасажирів зі швидкістю 400
км/год. Це сучасний літак, який, безумовно, за комфортом перевершує Ан-2,
де зі «зручностей», жартома кажучи, є
хіба що прив’язні ремені. Л-410 працює й
дотепер, хоча створений на початку 70-х
років минулого століття. Для невеликих
аеродромів — це те, що треба, для зльотупосадки йому потрібна смуга завдовжки
хоча б до тисячі метрів.
А ось — літак кінця 1950-х років
Ан-24, який перевозить 50 пасажирів зі
швидкістю 500 км/год. на відстань до 1,5
тис. кілометрів. Це один із наймасовіших
літаків, який працював по всьому світу й
служить дотепер. Хоча він уже морально
застарів і зараз на території України фактично не експлуатується, проте в Африці
його ще використовують...
Літак Як-42, який ви теж тут бачите, — наш унікальний екземпляр, адже
це саме той перший зразок, на якому в
польотах проведено всі випробовування:
налітали на ньому 850 годин, а потім передали нам для навчальних цілей. Саме
цей екземпляр пасажирів ніколи не возив, а на його базі вже почали виготовляти «рідних братів» для потреб цивільної
авіації (тому він дещо відрізняється від
серійних машин).
Найбільша машина в нашому ангарі
— Ту-154: його вага 298 тонн і перевозити він може 180 пасажирів зі швидкістю
1000 км/год. Літак 1970-х років, зараз в
експлуатації перебуває лише його остання модифікація — Ту-154М. В Україні
ці літаки виведено з експлуатації, а ось у
часи СРСР Ту-154 був основним пасажироперевізником.

❙ Олександр Голембіовський біля легендарного АНТ-7.

Де спочивають
Найбільший у Європі навчальний авіаангар
розташований у Києві

❙ «Чорна скринька».

Загублений в арктичних широтах
Гордість нашої експозиції АНТ-7 —
унікальний, єдиний у світі, один із перших суцільнометалевих літаків, названий на честь його конструктора Андрія Туполєва. Крилату машину створено наприкінці 1920-х — на початку
1930-х років. До речі, літаки Туполєва
до 1943 року позначалися АНТ, а згодом
— Ту. За первісним задумом, літак АНТ7 мав бути винищувачем дальнього супроводу бомбардувальників, але цю місію
він виконати так і не зміг, бо на тому рівні розвитку авіації не «дотягував» до необхідних технічних параметрів. Тому
здебільшого цей літак використовували
як розвідник. У нашому ангарі стоїть,
зокрема, льодовий розвідник.
Авіація в 1930-х роках розвивалася дуже бурхливо й стрімко, тож до початку війни 1941 року цей літак уже настільки морально застарів, що в бойових діях участі не брав, адже його швидкість була лише 200 км/год. Наш АНТ-7
— унікальний, адже літав уздовж узбережжя Льодовитого океану на схід через
увесь Сибір, Чукотку, Аляску, Канаду,
США — туди й назад. Безумовно, ці перельоти були з посадками, в умовах полярної зими й ночі, і все це з... відкритою
кабіною! Льотчикам можна лише «позаздрити». Також саме цей літак перевозив

❙ Блоки для малогабаритних некерованих ракет, котрі підвішуються на бойові літаки
❙ й гелікоптери.
дипломатичну пошту, дипломатів. Узимку 1943-1944 років він зазнав катастрофи
на березі Льодовитого океану на Таймирі,
поблизу бухти Тіксі. Екіпаж загинув...
Літак виявили у 1980-х роках. Невдовзі була організована вертолiтна експедиція, залишки розбитого літака привезли
в Київ. Згодом на 410-му заводі (ДП «Завод 410 цивільної авіації» — держпідприємство авіаційної промисловості України, розташоване в Києві,що здійснює
діагностику, ремонт, технічне обслуговування, переобладнання та модернізацію
літаків, вертольотів. — Авт.) літак відновили й у 2003 році, на 70-річчя НАУ,
АНТ-7 передали до нашого ангару.

Вертоліт — це поганенький літак
Якщо порівнювати, що є кращим —
літак чи вертоліт, то ми дійдемо висновку, що гвинтокрил — це досить поганенький літак. Він в усьому поступається літаку, але має один чудовий плюс —
може взяти вантаж і вертикально його
підняти, перемістити, куди потрібно, та
покласти додолу, навіть не сідаючи на
землю. Здебільшого гвинтокрили використовують у порятункових операціях,
зокрема в горах, де літак безсилий.
Розвиток цього типу машин припадає
на повоєнний час. У СРСР усе почалося з
Мі-1. В ангарі є чотири гелікоптери: Мі2 — це перший вертоліт із реактивни-
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■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Права переселенців
на лікарські послуги
Відповідає міністр юстиції України
Павло Петренко
Доброго дня! Мене звати Ірина, я «вимушена переселенка» з Донецької
області. Понад два роки проживаю у місті Хмельницький і за цей час жодного разу не зверталася до лікарів, проте наразі маю таку потребу. Поясніть, будь ласка, що мені як внутрішньо переміщеній особі необхідно зробити, щоб стати на облік у місцевій лікарні.
Ірина Завальська

❙ Авіаційні двигуни.
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

крила...
ми двигунами, який перевозить 6 пасажирів, або ж 800 кг вантажу, Мі-8 — масивніший, адже важить 11,5 тонни й перевозить
4 тонни вантажів або 28 пасажирів, К-26,
який перевозить 6 пасажирів, та Мі-4 (1952
року випуску) з поршневим двигуном і вантажопідйомністю 1,5 тонни. Наразі таких
«живих» літаючих Мі-4 вже немає, йому на
зміну прийшов Мі-8.

«Чорна скринька» — помаранчева
У 1939 році французькими вченими Будуеном та Ессеном сконструйовано
так звану «чорну скриньку». Спершу ці
скриньки ставили на фанерні літаки й використовували впродовж двадцяти років,
але «скриньки» при авіакатастрофах розбивалися разом із літаками. Тому в 1959
році австралійський учений Девід Уорен
зробив свою модель «чорної скриньки»,
яку використовують дотепер.
«Чорна скринька» не завжди схожа на
власне скриньку і ніколи не буває чорною
(Сміється). Як бачите, у нас тут представлено два її типи — це кульоподібні пристрої помаранчевого кольору. Повна назва «чорної скриньки» — система запису параметрів польоту. Їх на літаках не
менше двох, а буває й більше: одна iз них
(обов’язково) — для фіксації всіх розмов
у кабіні пілотів, а інша записує параметри польоту. Ці пристрої мають витримувати удар об бетонну стіну зі швидкістю
750 км/год. і температуру 1400 градусів
за Цельсієм упродовж 20 хвилин — щоб
у разі падіння літака зберегти записану
інформацію. При падінні у воду передавальний маячок подає сигнал досить тривалий час.
Але не лише після аварій зчитують інформацію iз «чорних скриньок», адже бувають ситуації, коли певні «відмови» у
літаку в польоті є, а на землі — все нібито добре й працює. Використовують їх і
для контролю (по прильоту) техніки пілотування льотчиком-винищувачем або ж
курсантом на учбовому літаку. Пригадую,
як одного з курсантів-шибайголів вигнали
з військового училища через те, що нишком примудрився зробити «мертву петлю», яку «побачили» вже на землі завдяки аналізу даних «чорної скриньки».

Кінські сили, що літак піднімають
В ангарі можна побачити чимало й іншої техніки. Зокрема, авіаційні гармати,
бойові ракети, двигуни літаків. Останні
заслуговують окремої розповіді. Двигуни
слугують для того, щоб літак зміг подолати силу тяжіння й опір повітря при польоті.
Чому в одних випадках для характеристики двигунів використовується поняття
«тяга», а в інших «кінські сили»? Двигуни
літаків можна поділити на два типи: турбогвинтові і реактивні (хоча й вони поділяються на різні підтипи). У реактивних двигунах енергія переходить у силу реактивного струменя й утворюється тяга (коли літак стоїть на місці з працюючим двигуном
— він потужності не має). А ось турбогвин-

■ ВАРТО ЗАПАМ’ЯТАТИ
На евакуацію — 90 секунд
У разі жорсткої посадки пасажирського літака
через аварійну ситуацію на евакуацію людей з салону дається не більше 90 секунд — це найоптимальніший час для збереження життя пасажирів.
Як правило, аварійних виходів в авіалайнерах (це
в ангарі можна побачити на прикладі Ту-154) —
не менше чотирьох: два з виходом на крила й два
збоку по спеціальних ковзанках, що викидаються
назовні автоматично.
тові двигуни крутять гвинт, тобто виконують роботу (навіть коли літак нерухомий),
тому йдеться про потужність у кінських
силах.
У нашому розпорядженні є декілька
двигунів, зокрема: двигун від вертольота МІ-8 — його потужність 2000 кінських сил; двигун від літака Ан-2 — потужністю лише 1000 «конячок»; двигун
iз Ту-154 — тягою в 10 тонн; двигун із Ту124 — тягою в 5,4 тонни. Є і найпотужніший у світі турбогвинтовий двигун (НК12) 1950-х років — потужністю 15 тисяч
кінських сил — він неперевершеним так
і залишився назавжди, бо наразі двигуни
такого типу вже не використовують: як
бачите, його розміри вражають...
На жаль, на аеродромах трапляються
трагічні випадки. Свого часу я був свідком того, як один із працівників летовища проходив повз працюючий реактивний
двигун літака й через свою необережність
за миті секунди був втягнутий у його сопло...
Пальним для всіх поршневих двигунів є бензин. Дизельні двигуни в авіації не «прижилися». А бензин має найбільшу енергоємність серед нафтопродуктів, та й бензинові двигуни можуть
успішно працювати при дуже низьких
температурах. До слова, і взимку, й улітку на висотах 10-11 кілометрів температура сягає мінус 56 градусів за Цельсієм.
Фактично, наразі всі дальні польоти — і
транспортні, і пасажирські — здійснюються саме на цих висотах, бо вони є найвигіднішими — найоптимальнішими за
фізичними параметрами для максимальної дальності польоту.
Коли ж з’явилися реактивні двигуни, то пальним для них став авіаційний
гас (який відрізняється від побутового),
бо хоч він і менший за енергоємністю, але
має більшу щільність і в бак можна помістити набагато більше (за вагою) пального.
А саме від цього залежить дальність польоту. Тож чим важче пальне — тим воно
краще й, відповідно, дорожче.
***
Додам, що наш ангар активно використовується для навчального процесу в НАУ,
адже тут є спеціальні навчальні класи, оснащенні агрегатами авіатранспорту. Для
студентів НАУ та й усіх бажаючих (але це
вже за окрему платню) є тренажер із повною імітацією зльоту, польоту й посадки
на Ту-134А. Людина повністю відчуває
себе льотчиком, перебуваючи в кабіні за
штурвалом. В іншому корпусі університету є ще два тренажери, зроблені спільними
зусиллями наших викладачів і студентів.
Аналогічні тренажери, за кордоном коштують сотні тисяч доларів. ■

Забезпечення основних життєвих
потреб, у тому числі медичного
обслуговування, для внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) й досі залишається актуальним для нашої
держави.
У Конституції України встановлено, що держава створює умови для
ефективного і доступного для всіх
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична
допомога надається безоплатно.
Нагадаю, кожний пацієнт, який досяг
14 років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має
право на вільний вибір лікаря, якщо
останній може запропонувати свої
послуги, та вибір методів лікування,
відповідно до його рекомендацій.
Яким чином внутрішньо переміщені
особи можуть отримати доступ до
безкоштовних медичних послуг?
Фізична особа, яка офіційно
проживала на території, що на даний час є непідконтрольною Україні,
після отримання довідки про взяття
на облік ВПО має право отримати необхідну медичну допомогу за новим
місцем проживання у державному
або комунальному закладі охорони
здоров’я.

Який порядок надання медичних
послуг?
Внутрішньо переміщена особа, яка проживає на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має право звернутися до закладу охорони здоров’я на власний вибір із
заявою-проханням поставити на
облік за місцем фактичного проживання. Документом, що засвідчує місце проживання внутрішньо
переміщеної особи, є довідка про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Внутрішньо переміщена особа,
яка потребує вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (онкологічної, кардіологічної, терапевтичної, психологічної, педіатричної тощо), має звернутися до
територіального закладу охорони
здоров’я та отримати направлення
до закладу охорони здоров’я відповідного профілю.

Як відбувається забезпечення
лікарськими засобами?
Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах (у
разі амбулаторного лікування осіб)
провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями закладів
охорони здоров’я, за місцем проживання цих осіб. Однак звертаю
увагу, що безоплатно і на пільгових
умовах лікарські засоби відпускаються лише визначеним групам населення та за категоріями захворювань, які передбачені у Постанові КМУ від 17 серпня 1998р. №
1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та
за певними категоріями захворювань»: https://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/1303-98-%D0%BF

Чи несе відповідальність лікар,
який відмовився надати медичну
допомогу?
Дії медичного працівника, який
зобов’язаний надати медичну допомогу, але не надав її, підлягають
кримінальній відповідальності, передбаченій Кримінальним кодексом України, а саме: ненадання без
поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який
зобов’язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому заздалегідь відомо,
що це може мати тяжкі наслідки для
хворого, карається:
— штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850
грн.) iз позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років;
— або громадськими роботами на
строк до 200 годин чи виправними роботами на строк до 2 років.
Якщо ці самі дії призвели до
смерті хворого або інших тяжких
наслідків, карається:
— обмеженням волі на строк до 4
років;
— або позбавленням волі на строк
до 3 років iз позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3
років без такого.
Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого
чи несумлінного до них ставлення,
якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, карається:
— позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 5 років;
— або виправними роботами на
строк до 2 років;
— або обмеженням волі на строк
до 2 років;
— або позбавленням волі на той
самий строк.
Якщо ці дії спричинили тяжкі
наслідки для неповнолітнього, карається:
— обмеженням волі на строк до 5
років;
— або позбавленням волі на строк
до 3 років iз позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3
років.
Але варто зазначити, що лікар
має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів
або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю
хворого і здоров’ю населення. Також лікар не несе відповідальності
за здоров’я хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або
порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

Куди звертатися по більш детальну
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. ■
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■ ТАКЕ КІНО

Ядерний вибух
знову
3D-модель енергоблока
ЧАЕС для британськоамериканського серіалу
створили українці

❙ У кадрі — 3D-відтворений четвертий
❙ енергоблок ЧАЕС.
❙ Фото надане Film.UA Group.
Тетяна МІЩЕНКО
Той самий фатальний Енергоблок номер
4 у міні-серіалі «Чорнобиль» від телеканала HBO (якщо досі не бачили — рекомендовано до перегляду) створила комана студії
Postmodern Digital, що є частиною Film.UA
Group, повідомляє компанія.
Для створення достовірної віртуальної
3D-моделі будівлі та її оточення використовували архівні дані, а також фото- та відеоматеріали. Вигляд станції після аварії було відтворено зі скрупульозною увагою до кожної
деталі, аби показати глядачеві всі пошкодження від вибуху саме такими, якими вони
були насправді, уточнюють у прес-релізі. І
це можуть підтвердити всі глядачі, які вже
прожили погодинно події ядерної катастрофи 1986 року в Чорнобилі і Прип’яті, дивлячись новий міні-серіал.
Від самого початку ассет енергоблока був
розроблений для міні-серіалу «Метелики»
(2013) — телепродукту, що потрапив у шортлист головної премії в галузі візуальних
ефектів VES Awards відразу в двох номінаціях: «Видатні візуальні ефекти в телевізійній програмі» (Outstanding Visual Effects in
a Broadcast Program) та «Створення видатної
локації для реклами або телевізійної програми» (Outstanding Created Environment in a
Commercial or Broadcast Program).
Це пояснює, зокрема, чому віртуальна
3D-модель будівлі 4-го енергоблока ЧАЕС та
навколишніх споруд привернула увагу HBO
до цього ассету. У результаті — він продовжує вражати глядачів у одному з найпомітніших телепроектів 2019 року.
Студія Postmodern Digital є частиною
Film.UA Group — найбільшої у Східній Європі вертикально інтегрованої групи компаній у галузі теле- та кінопродакшну, яка
розташована у столиці України.
Телеканал НВО 3 червня представив фінальну, п’яту, серію серіалу «Чорнобиль»
про аварію на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. У
головних ролях — Емілі Уотсон, Джаред Харріс і Стеллан Скашгорд. Ідея створення мінісеріалу належить Крейгу Мезіну, який написав сценарій, а також став виконавчим продюсером разом із Керолін Штраусс та Джейн
Фізерстоун. Режисер — Юган Ренк.
Прем’єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного канала HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня. Україномовне озвучення
виконали студії «НеЗупиняйПродакшн» і
DniproFilm.
Основні зйомки проходили в Литві в період із квітня по травень 2018 року, а в червні — в Києві та в містечку Українка Київської області. Велика частина натурних зйомок
енергоблоків ЧАЕС відбувалася на зупиненій
Ігналінській АЕС, яка має реактори того ж
типу (РБМК), що й Чорнобильська АЕС.
Зйомки Прип’яті проводили у Вільнюсі, в
районі Фабіенішкес.
В Україні серіал доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах
oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію «Амедіатека». ■

Євдокія ФЕЩЕНКО
Літня пора спонукає
пізнавати рідний край та
його історію у фестивальному форматі: із драйвом, концертами улюблених виконавців і навіть нічними дискотеками. Вдруге кличе у червні БатуринФест «Шабля»,
який цьогоріч проходитиме
у Гетьманській столиці 15-16
червня.
Батурин після завершеної 2008 року масштабної відбудови історичних пам’яток
можна вважати одним із найкращих вітчизняних туристичних центрів. Усі великі
локації Національного історико-культурного заповідника з
відвідуванням музейних експозицій з екскурсіями за день
точно ретельно не оглянеш і
по-новому не осмислиш. Програма-максимум відвідування міста-музею: обов’язково
треба скласти власну думку
про Батуринську фортецю, де
відвідувачів зустрічають воскові фігури гетьманів, церква,
гармати і Хрест пам’яті жертв
винищення міста російським
військом 1708 року; розкішний палац гетьмана Кирила Розумовського і церквуусипальницю, де залишалося його серце, музей археології Батурина та будинок судді
Кочубея.
А ще ж є Сейм! Ця річка
визнана однією з найчистіших в Україні і створює чаруючі навколишні пейзажі.
А ще в ошатному містечку
Батурин із населення лише
близько 2500 мешканців,
працює аж два готелі. У центрі відпочинку-музеї «Паруса Маклая» (так-так, із Батурином пов’язаний і той самий мореплавець МиклухоМаклай) може розміститися
до сотні людей в гарних умовах, які є не в усіх закладах
навіть обласних центрів. А
міні-готель «Берег» приймає
гостей у дерев’яних будиночках просто біля річки.

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Шабля — це правда
Батурин скликає вшановувати історію
з гуртами Kozak System і «Кораллі»
та військовим оркестром

❙ Вдруге на БатуринФесті «Шабля» запалюватимуть Kozak System.
❙ Фото надане НІКЗ «Гетьманська столиця».
Два дні БатуринФесту «Шабля» наповнять
Гетьманську столицю, яка
цього року відзначає 350-ліття, музикою й активностями.
Захопить із перших хвилин
виступ артистів Чернігівського академічного народного хору, який відточує майстерність співів і танців понад
три десятки років із часу заснування (художній керівник та головний диригент —
заслужений діяч мистецтв
України Володимир Коцур).
Завітає і військовий оркестр
уславленої 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені
гетьмана Івана Виговського з
Конотопа (командир — полковник Михайло Драпатий,
диригент, начальник оркестру — старший лейтенант Євген Батура). Музиканти виконують відомі українські та

зарубіжні композиції минулого сторіччя та сучасності.
Родзинкою стане виступ кавер-гурту Dagger.
Хедлайнером фесту 16
червня стане відомий український рок-гурт Kozak
System, який був учасником
першої «Шаблі», а також минулорічного концерту «Ренесанс Незалежності» у День
прапора в Батурині. Тому слухачам забезпечене звучання:
«Шабля — це зброя,// Шабля
— це правда,// Шабля — Козацька це сила і влада!»
«Біля
унікальних
пам’яток в історії українського державотворення гучно
прозвучить головна ідея фесту «Же през шаблю маєм право», проголошена гетьманом
Іваном Мазепою в Батурині
300 років тому, яка актуальна і сьогодні, — каже ди-

ректорка НІКЗ «Гетьманська столиця» Наталія Реброва. — Програмою дводенного фестивалю передбачено
організацію у парку «Кочубеївський» окремих інтерактивних локацій просвітницького, навчального та
розважального характеру».
У суботу, 15 червня, відбудуться показові виступи єдиноборств сучасних козаків
та концерт на рок-сцені молодіжних гуртів From Inside
Out з Кролевця та «Протифази» з Бахмача. Головною
подією першого дня стане
Baturyn Beats Global вечірка. До Батурина вперше приїде Wapapura Moving Energy
— проект з південної Іспанії
привезе в Україну музиканта
DJ Ion Din Anina, щоб зустрітися на одній сцені з електрофольклорним дуетом з Києва — Cloud Jam. Разом вони
створять незабутню музичну
ніч у стилі електро-фольку,
електро-тропікал та Global
Beats. Найвитриваліші гості
фестивалю матимуть змогу
стати учасниками нічної дискотеки від DJ SaliVan RocketJam з міста Кременчук.
Уперше в Батурині будуть
виступати артисти Київської муніципальної академії
естрадного та циркового
мистецтва (естрадний спів,
сучасний естрадний танець,
пантоміма, ілюзія і маніпуляція, жонглювання). Виступатимуть рок-гурти «Новий
день» (Конотоп), «Скеля»
(Чернігів) та «Кораллі» (Івано-Франківськ).
Окрім цього, впродовж
двох днів проводитимуть екскурсіїунікальнимиоб’єктами
Національного заповідника
«Гетьманська Столиця» та
майстер-класи, працюватимуть виставка-ярмарок майстрів народного декоративноприкладного мистецтва; зони
харчування та атракціони.
Плануйте, домовляйтесь
із друзями, рідними та обов’язково приїздіть у Батурин. ■

■ ГАСТРОЛІ

Буднi Донбасу — на канадськiй сценi
У Торонто показали постановку Дніпровського театру імені Шевченка
Сергiй МИГИРИЧ
Кульмінацією творчого візиту Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Шевченка
до Канади стала вистава-концерт «АТО — «Ангели тебе
оберігають». Постановка — про будні українських воїнів
на Донбасі, про коріння війни з Росією: від часів козацької доби до подій Революції гідності, пояснює автор
сценарію та режисер Ігор Кирильчатенко. Він — ветеран АТО, пішов на фронт добровольцем 2014 року. Воював під Горлівкою, отримав контузію.
«Ми хочемо показати постановкою — і тут, у Канаді, і у нас в Україні, що війна не закінчилася, війна триває. Як би ви це не називали — АТО, ООС, ще якось... Це
справжня російсько-українська війна. І наші хлопці боронять свою землю. І ми приїхали до Канади, щоб віддячити всім тим, хто допомагав і далі підтримує Україну, наше військо», — наголосив Ігор Кирильчатенко.
Зал на 250 місць був заповненим. Канадці родинами прийшли подивитися гру дніпровських акторів. Час
від часу люди плакали.
«У виставі було кілька моментів, коли не стримаєш
сліз, були моменти, де я зрозумів: ще рана відкрита і болить», — ділиться гість з Едмонтона Мирон Пижик. Він
приїхав до Торонто спеціально на виставу дніпрян. —
«Важко це бачити в Україні, таке чути зі сцени. Але це
все є. І українці мусять боротися. І ми, в Канаді, підтримуємо вас, і хочемо, щоб усе було добре».
«Дуже талановиті актори, талановитий балет,
прекрасні голоси, — каже глядачка Оксана Корнілова з передмістя Торонто, Місісаґи. — Звичайно, ми
знаємо більше про Київ, Львів, Тернопіль, про Крим.
Але центр України дуже мало представлений у Ка-

наді. Це прекрасний початок, презентувати ядро України тут — Дніпровський театр».
По завершенні вистави українські організації Канади передали 10 спеціальних візочків — ролейтор та
wheelchair — для Дніпровського військового шпиталю
ЗСУ. Обладнання унікальне: і для пересування поранених, і для їхньої реабілітації. До речi, ціна квитка —
35 доларів — також стала своєрідним внеском кожного в допомогу українській армії.
«Ми працюємо системно на потреби українських
бійців. Свого часу ми відправляли до України й одяг,
і товари першої необхідності. Навіть тепловізори. Те,
що потрібне, ми його тут знаходимо, купуємо та відсилаємо», — зазначив канадський волонтер Ростислав Барсук, який був серед глядачів вистави.
Півторамільйонна громада українців Канади систематично допомагає своїй батьківщині. 2015 року на
одному з благодійних вечорів на користь поранених
воїнів ЗСУ зібрали 100 тисяч доларів, згадує організатор гастролей у Канаді Василь Попадюк. «Кошти
йдуть на ліки, медичне обладнання, візити канадських
лікарів до українських шпиталів, реабілітацію поранених
у Канаді», — наголосив скрипаль.
Перший лiтак iз військовою допомогою на суму 11
мільйонів доларів вилетів iз Канади до України ще в листопаді 2014 року. Завдяки потужному українському лобі,
яке представлено кількома міністрами в уряді та мерами великих міст, Канада виказує безкомпромісну позицію щодо окупації Криму й Донбасу з боку РФ; 2019 року
знову посилила секторальний тиск на країну-агресора.
Загалом Канада вже надала понад 100 мільйонів доларів на тренування українських військових, придбання
нелетальних засобів оборони та реабілітацію поранених.

Творчий візит Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Шевченка до Канади завершується 5 червня. З аншлагами відбулися вистави театру на кількох престижних фестивалях i школах з
українською мовою навчання. Ключовою була «Ангели тебе оберігають», — наголошує директорка театру Оксана Петровська. — По суті, новітня українська драматургія, яку ми прагнули показати прихильному канадському глядачеві. А оця воєнна тематика
— природна для сучасного Дніпра, бо ми себе усвідомлюємо прифронтовим містом. За 200 кілометрів
на схід — окупований Донецьк».
Варто нагадати, Дніпровський академічний музично-драматичний театр ім. Шевченка заснований
23 серпня 1918 року указом гетьмана України Павла
Скоропадського. Театр відкрито прем’єрною виставою «Лісова пісня» Лесі Українки. З 1927-го постійне
місце перебування театру — нинiшнє місто Дніпро.
На його сцені виступали Лесь Курбас, Гнат Юра, Наталія Ужвій, Микола Садовський, Леонід Задніпровський, Лідія Кушкова. Серед сучасних акторів — ветерани війни на сході України. Колектив театру дав 5 концертів у зоні АТО та в місцях дислокації ООС.
Із 2016 року театр очолює Оксана Петровська, заслужена артистка України, провідний майстер сцени,
кавалер ордена «Князя Володимира Великого ІІІ ступеня», а з 2018 року Дніпровський академічний музично-драматичний театр ім. Шевченка має статус
Національного. Театр — поки єдиний у Дніпрі з винятково україномовним репертуаром.
Візит Дніпровського академічного музично-драматичного театру ім. Шевченка до Канади відбувається за
підтримки Благодійного фонду «Солідарність». ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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■ ХРЕСТОМАТІЯ

«Той, хто пізнав гіркоту
Океану»
життя з присмаком солі
Богдан ПАСТУХ

Джозеф Конрад відомий українському
читачеві насамперед через переклад
його твору «Серце пітьми», що вийшло
у видавництві «Астролябія». Це той роман, в якому, на превеликий жаль, наша
критика розгледіла лише ґрунт для постколоніальних студій, не більше; не побачила в цьому романі великого огрому
важливіших тем. Джозеф Конрад один
із найбільших знавців змін у людських
душах, тих змін, що не зникають з розвитком цивілізації, натомість вони є сталими внутрішніми порухами невидимого
людського світу. Романи цього письменника — про біль, страждання, радість та
любов, про ті екзистенційні пороги, які
ми переступаємо, йдучи своїм непростим у кожного життям.
Трохи про нього. Джозеф Конрад, з
народження Юзеф Теодор Конрад-Коженьовський (1857—1924) — всесвітньо
відомий англійський письменник польського походження та виходець з України, автор численних романів і оповідань. Основою для них стало осмислення
власного досвіду служби у французькому, бельгійському та британському торгових флотах. Його твори відзначаються
глибокими художньо-психологічними
студіями, влучною діагностикою психологічної драми сучасної людини. Твори
цього письменника завжди мали вплив
на сучасників та й по тепер він відчутний
не лише в літературі, а й у кінематографі. Його роман «Ностромо», що незабаром побачить світ у видавництві «Астролябія», визнано одним зі 100 найкращих
творів ХХ століття, написаних англійською мовою.
Збірка трьох оповідань, про які тут
говоритиму — «Фальк. Емі Фостер. Завтра» (Л.: Астролябія, 2018), має ту
особливість, що «всі твори, які до неї
Олег КОЦАРЕВ

Нове мемуарно-документальне видання
від «Смолоскипа» — «У світ широкий
з Україною в серці» Михайла Гереця.
Збірка, що переносить нас в атмосферу трагедій, драм і радощів двадцятого
століття. Але ця книжка — не зовсім типовий зразок мемуарної літератури. Бо
зазвичай під словом «спогади» ми розуміємо цілісну послідовну оповідь однієї персони про її життя чи про якийсь
епізод із цього життя. У цьому ж випадку
перед читачами відкривається строката,
калейдоскопічна панорама життя однієї
чималої української родини на тлі історії
країни.
До видання, звісно, ввійшли безпосередні спогади самого Михайла Гереця,
але ними книжка далеко не обмежується. Тут є й виписки з метричних предків
пана Михайла, і спогади його сестри, і генеалогічні розвідки, листування з дослідниками, так би мовити, родовідного профілю.
Доля сім’ї Гереців склалася карколомно, та при тому й доволі показово
для свого часу і свого місця. Походячи,
можливо, від учасників польських повстань дев’ятнадцятого століття, так чи
інакше, у дев’ятнадцятому столітті їхні
предки опинилися на Поліссі, неподалік
українсько-білоруського кордону. Кілька десятиліть відносно спокійного життя переривалися на події Першої світової
війни та Визвольних змагань, а остаточно завершилися з початком уже Другої

ввійшли, не лише належать до того самого періоду, а й написані один за одним
у тому порядку, в якому вони тут розташовані». Далі автор запевняє у своїй
передмові, що «досвід у них — лише
канва для втілення художнього задуму». Отож, які задуми реалізовує у своєму письмі Джозеф Конрад? У першому
творі книжки, що має назву «Фальк»,
він пробує художньо осмислити дуже
складного та суперечливого персонажа
Фалька, якого складно оцінити в звичайній міщуцькій шкалі цінностей. Він
виламується з неї, проявляючи складну подвійну природу людини, де поєднано тваринне й божественне. Те, що
картезіанці називають Homo duplex.
Жахливий характер Фалька, його захланність, його дика турбота про самозбереження, якесь тваринне прагнення
до монополії в усьому, де він задіяний,
ніяк не в’яжуться з глибоким почуттям
до молодої дівчини, яку він зустрічає на
так тонко описаній баржі: «Діана Бре-

менська» була найцнотливішим з усіх
старих суден і ніби й не знала нічого про
розтлінне море, так само як і на суходолі є оселі, котрі нічого не знають про
грішний світ». Конрад дуже вміло оперує мовним матеріалом, він наче ліпить
образ персонажа, там є лиш те, що потрібно, і в цьому багатослів’ї не можна
нічого забрати без шкоди для образної
рельєфності героя. Ось приклад стильової гри, яку забезпечила перекладачка
Олена О’Лір: «Втім, я не хочу сказати,
ніби ця племінниця була монументальна. Вона була аж надміру жива, але могла б зійти за алегоричну статую Землі.
Я маю на увазі не ту виснажену землю, на якій живемо ми, а Землю юну,
незайману планету, ще не потривожену візією майбутнього, яке рясніє почварними формами життя і смерті,
гуркоче жорстокими битвами голоду
та думки». І ось цей старий морський
вовк Фальк, який просто зводив з розуму все оточення своєю впертістю, важко закохався, та оскільки натура його
була дуже проста та заразом похмура,
то «він належав до тих, хто жив, відчував, страждав неначе в якихось духовних сутінках». В сюжеті оповідання
відбуваються складні та цікаві інтриги, в результаті яких Фальк все ж наважується освідчитись, чого не міг зробити довший час. Але перед тим як почути
відповідь, він розповідає нареченій про
те, що відбулося з ним на пробитому
в час шторму кораблі. І цей фрагмент
оповіді є водночас гімном і прокляттям
людини. Він оповідає про скруху і дикий голод на заблукалому кораблі, розповідає про очі голодних самогубців... і
про людоїдство задля життя. Він не міг
не сказати їй цього, розуміючи, що дівчина навряд чи прийме його таким. І
вся ця оповідь розгортається в настільки рельєфних описових лініях, що вони
постають в очах живою картиною.
«Емі Фостер» — оповідання про нашого карпатського гуцула, який потрапив до рук шахраїв, що обіцяли вивезти його на заробітки до Америки. Та він,
голодний і заляканий, потрапляє в англійське село, де його сприймають за божевільного жебрака: «Він казав, що звертався до них як жебрак, це правда, але в
його країні, навіть якщо й нічого не подають, то говорять до жебраків лагідно.
Діти в його країні не навчені жбурляти
камінням у тих, хто просить співчут-

■ МИНУВШИНА

Одна родина
в інтер’єрі історії
світової.
Спочатку ці землі струсило першою
радянською окупацією, потім сюди
прийшов радянсько-німецький фронт.
Як наслідок, утворилося хитке, небезпечне і криваве багатовладдя: якусь
частину території (головно більші міста і шляхи) контролювали нацисти, в
іншій частині домінувала УПА (тут її
бійців називали «бульбівцями»), нарешті, були райони, підвладні червоним
партизанам. Гереці з їхніми очевидними українськими симпатіями, частиною родини в УПА, звісно, зазнавали
цькувань від прорадянських сил, і все
могло закінчитися дуже плачевно, через що доводилося часто виїздити з рідного села та переховуватися. А коли
повернулася радянська влада і постала
безпосередня загроза арешту й депортації, герої книжки «У світ широкий з Україною в серці» мусили перейти фронт і
через зону німецької окупації, а потім і
саму Німеччину, рушити на Захід.
На тому шляху їх чекали поневіряння
в Німеччині в ролі «остарбайтерів» (промовистий факт: що їм не дозволяли переховуватись із «арійцями» в бомбосховищах і сидіти в трамваї); переховування

від радянських місій і західних військових, які намагалися вислати всіх українців додому; життя, робота і навчання в таборах «ді-пі» (переміщених осіб,
англійською — «displaced persons»). І
нарешті виїзд у «Новий Світ», облаштування в Америці.
Утвердившись за океаном, Гереці
не забували про своє походження та
всіляко допомагали Україні, українським організаціями, зокрема й українсь-

тя». Він не знає мови, у нього нічого немає. Він поволі намагається устаткуватися на цій землі, та все ж залишається
тут чужим. Янко, так його звати, одружується з селянкою, у них народжується дитина, «хлоп’я, з великими чорними
очима, подібне до пташки, що тріпоче в сильцях», яку він вчить молитви,
що вчив його батько. Та дружина не розуміє цих молитовних слів і поволі відчужується від нього. Він так і помирає
чужим на не своїй землі, люди якої не
прийняли його. Це дивовижна поетична прозова балада про Чужого, який тужить за своєю землею.
Переповідати сюжети Конрада насправді дуже складно, оскільки головне знаходиться за лаштунками його
оповіді — це те, що потрібно домислювати уявою. Останнє у цій книжці оповідання «Завтра» містить ту саму екзистенційну напругу, що й два попередні.
Старий чоловік, що вигнав колись свого молодого сина за те, що юнак відмовився виконати батькову волю та стати
клерком-юристом. Той подався у матроси; натомість, через багато років батько чекає на сина, підшукав йому наречену, що мешкає по сусідству. Дівчина
приглядає за своїм старим, тиранічним
сліпим батьком та мріє, коли все ж приїде сусідський син та покличе її заміж.
Батько завжди каже: «Він має приїхати
завтра». Та врешті син з’являється в образі злидаря-моряка. Батько не вірить,
що це його син, у своїй уяві він витворив
зовсім іншу людину та проганяє його
знов. Але вся драма відбувається в душі
дівчини-сусідки, яка, можливо, більше за всіх чекала на появу прибульця,
щоби видертися з лабет батька-тирана.
Коли вигнанець від’їжджає, вона «наче
переможена долею, мовчки попленталася назад у своє задушливе маленьке
домашнє пекло. Воно не мало величного порталу, ні страхітливого напису
про втрачені надії — дівчина не розуміла, в чому вона согрішила». «Завтра» —
це про ті мрії, які ніколи не виходять
на яв.
Джозеф Конрад у своїх творах спробував показати нам усе багатоголосся світу,
де в людині може поєднуватися непоєднуване. Письменник працює з цими парадоксами у своїй творчій лабораторії.
Його персонажі це не схеми, не трафарети, а люди, що несуть у собі всю свою велич та ницість. ■
кій церкві. Окремий великий розділ
книжки репрезентує листування Михайла Гереця з церковними ієрархами,
громадськими діячами та політиками,
пов’язане з розбудовою незалежної української православної церкви, включно з листами до Патріарха Філарета.
Звичайно, сьогодні, після об’єднавчого
Собору, проголошення канонічної автокефалії, ця історія є особливо актуальною.
У книжці згадано чимало заходів,
у яких брала участь родина Гереців —
від сприяння відбудові Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві до
побудови пам’ятника своїм предкам
у рідному селі Люб’язь. Читачі зможуть скласти уявлення і про громадську діяльність родини, і про історичне,
суспільне тло цих подій (скажімо, їхні
враження від подорожей до України).
Окремий розділ книжки «У світ широкий з Україною в серці» — родинні
матеріали дружини Михайла Гереця
Алли, уродженки Полтавщини, яка
так само втекла з Радянської України
під час Другої світової війни.
Частину документів видання подано англійською мовою. А завершується книжка англомовним віршем 15річної онуки Михайла Гереця, Софії
Герець-Гайди, присвяченим Майдану 2013—2014 років, що, звісно, дуже
символічно. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ РЕЦЕПТИ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Що не кажіть, а влітку все насиченіше й барвистіше: природа, небо
і наше «земне» — страви. Візьмімо ті ж млинці або налисники
— влітку вони з ягодами, чи з корінням (молоденькою морквою,
приміром), чи з зеленню — це лише в тісті. А начинка — то взагалі
невичерпне поле для фантазій. І сир солодкий з ягодами та родзинками, і сир солоний з кропом чи зеленою цибулею, і ягоди чи
мікси ягід-фруктів, із маком і чорницями чи полуницями, з медом,
сметанно-вершковими соусами, і солоні з грибами, і, якщо хочете,
— з м’ясом, яйцями із зеленню. Рахувати — не перерахувати.
Влітку пасує готувати млинці-мішечки: начинити їх улюбленою начинкою і зав’язати пір’їною зеленої цибулі чи косичкою із петрушки, а у вузлик встромити кілька листочків різного кольору базиліку
і гілочку кропу — і все, нехай уже приходять гості!
Смачні тонкі млинчики з першого разу чудово вдаються за таким
рецептом: 100 г борошна, 350 мл молока, 50 г вершкового масла,
яйце, жовток, дрiбка солі. Масло розтоплюємо. Потім просіюємо
борошно із дрiбкою солі. Додаємо в муку яйце і жовток, молоко,
розтоплене масло — і ретельно все вимішуємо. Тісто залишаємо
на 20—25 хвилин, щоб настоялося (воно стане густішим). І на добре розігрітій сковорідці смажимо млинці, вправно перевертаючи.
До речі, якщо хочете, щоб ваші налисники були пухкенькі, візьміть
солодкого та кислого молока у співвідношенні 1/1. А ще тісто на
налисники можна замішувати на мінеральній воді.

Давайте з грибочками!
Щодо млинців із начинкою,
то, власне, я найчастіше чую цю
фразу, тому знайте й ви: гості
люблять млинці з грибами.
На 10 готових млинців треба буде 20 середніх печериць,
120 мл вершків, зелена цибуля, спеції, сіль і олія для обсмажування.
Печериці очистити, подрібнити та обсмажити на олії, додати вершки, сіль і перець. Тро-

хи протушкувати.
Викласти грибну начинку
на середину млинця. Скласти
млинець у вигляді мішечка і
перев’язати пером зеленої цибулі.
Швидшим, але не менш
смачним буде результат, коли
готувати такі мішечки із сиром. Сир (300 г) пропустити
крізь м’ясорубку, посолити і
поперчити за смаком та додати дрібно покришений кріп. Ін-

Тетяна ЗІНЧЕНКО

От я й досі не знаю, що мала на увазі моя
бабуся, коли говорила, що від кабачків
молодшають, але знаю, що її слова не
були позбавлені сенсу. По-перше, вона
не лише про кабачки багато цікавого і корисного знала (про капусту знали всі, до
слова), а й про інші овочі-фрукти. Напевне, всі наші бабусі володіли такими знаннями. По-друге, її стрункий стан у дуже
похилому віці і гладенька шкіра обличчя
— свідчення правдивості її слів.
Не будемо вникати в тонкощі корисних
властивостей кабачків — повіримо своїм
бабусям на слово. Давайте краще — про
смак. Страви з кабачків — легкі й приємні, малокалорійні і дуже смачні. Вдало
приготовлена кабачкова ікра стала класикою родинного столу. Те, що кабачок
майже весь (на 95 відсотків) складається
з води, а решта — корисні мікроелементи і вітаміни (ось і пояснення бабусиних
слів: кабачок навіть бере участь у виробленні колагену, тому шкіра тих, хто вживає кабачки, буде підтягнута і пружна),
автоматично зараховує кабачок у розряд
дієтичних і улюблених.
Виводить зайву рідину (тобто позбавляє
набряків), активізує процеси травлення, нормалізує тиск, сприяє схудненню
— це те, що знають усі про цей простий
диво-овоч. Є й інші його приємні плюси:
кабачок порівняно недорогий, наша земля його родить рясно і щедро, тому треба
використати кабачковий сезон на повну.

Запіканка — кабачкова забаганка!
Вона буде з фаршем та сиром! Поживна, ситна і соковита страва для любителів кабачків.
Інгредієнти: 100 г рису, 500 г кабачків, 120 г твердого сиру, 3 яйця, 2 зубчики часнику, сіль і перець — за смаком.
Для котлет: 400 г фаршу, цибулина, зубчик часнику, 50 г твердого сиру,
паприка, сіль і чорний перець за смаком.
Ще знадобиться жовток і 100 мл
молока.
Кабачки натерти на крупній тертці, посолити і залишити на хвилин 10.
У блендері перебити зубчик часнику,
цибулину і курячу грудку вагою 400
г. Фарш перекласти в миску, посолити, поперчити і додати солодку паприку. Перемішати і сформувати котлети
(вийде 8 штук).
Кабачки добре відтиснути від рідини, додати відварений рис і тертий твердий сир , 2 яйця. Зі спецій — провансь-

Мішечки з сюрпризом
Готуємо літні млинці
ший варіант, який уплітають із
задоволенням — подрібнене куряче філе з тушкованими овочами: болгарським перцем, морквою та помідором. Ще присолити і поперчити — і смачна начинка готова.

Французькі крепи
Цікаві млинчики, потіште принагідно рідних і такими.
Особливо доречними будуть у
час молодого меду як особливої
поливки. Але не перестарайтеся — мед любить міру.
Один iз різновидів крепів
— з маковими зернятами. Для
приготування потрібно: склянка теплого молока, 0,5 склянки
борошна, 10 г вершкового масла, пакетик ванільного цукру,
столова ложку маку, жовток,
дрiбка солі.
Спочатку слід трохи підігріти молоко й окремо розтопити
масло. Затим змішати яєчний
жовток, цукор, масло, мак,
сіль і борошно. Молоко вливати поступово, розтираючи масу,

❙ У такі мішечки можна покласти будь-яку начинку.
щоб не лишалося грудочок. Тісто має бути рідким, стікати з
дерев’яної ложки, залишаючи
на ній тонкий рівний слід. Нехай постоїть 10-15 хвилин. А
затим виливаємо тісто порціями на розігріту суху сковорідку
і смажимо кожен млинець-креп
з обох боків. Насамкінець начиняємо улюбленою начинкою.

Звичайно, вони смакуватимуть
зараз із припеченими в духовці полуницями, присипаними
цукровою пудрою, чи з маком,
змішаним із невеличкою частиною будь-якого джему. «Із шоколадною пастою, із згущенкою
— смачнооо!» — підказує мені
моя племінниця. Так, це дуже
смачно. ■

■ ДО СЕЗОНУ

■ НА ДЕСЕРТ

Кабачкові «викрутаси»:

Диво із
чорносливом

ошатний рулет і пухка запіканка

Смачна випічка на Вознесіння
Тетяна ЗІНЧЕНКО

❙ Кабачки — поживні й малокалорійні.
кі трави, подрібнені часник і кріп, сіль,
перець.
З кабачкової маси сформувати «колобки», викласти їх у форму для запікання, попередньо змастивши олією.
У кожному «колобку» зробити заглиблення, всередину вкласти шматочок
сиру і м’ясну котлету. Виходить кругла котлета з сиром всередині.
Поставити запікати в духовку приблизно на 40 хвилин при температурі
180 градусів. За 5 хвилин до готовності
вийняти форму з духовки, змастити
жовтком, збитим із молоком. Поставити ще в духовку хвилин на 5, щоб верх
зарум’янився.

Кабачковий рулет — їж та худни
Прочитала в мережі й хочу приготувати — заголовок мотивує. Кулінарні майстрині пишуть, що він неймовірно смачний та абсолютно не зашкодить
фігурі, бо виходить низькокалорійним.
Готується такий рулет досить просто,
він стане прикрасою вашого святкового, і не тільки, столу.
Отож знадобиться: 2 кабачки, 4
яйця, зелень, 3 столові ложки борошна, сіль, перець за смаком.
Для начинки: 300 грамів фаршу, цибулина, 100 грамів сиру, сіль, перець за
смаком.

Кабачки натираємо на тертці в глибоку миску. В чашку вбиваємо яйця, солимо і перчимо до смаку, а потім трохи
збиваємо. Злегка віджимаємо кабачки
і додаємо до яєць. Туди ж додаємо подрібнену зелень і все добре перемішуємо.
У масу додаємо борошно і знову перемішуємо.
Отриману масу перекладаємо на
деко, застелене пергаментним папером,
і розрівнюємо. Потім ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, випікаємо протягом 20-25 хвилин.
Приготуємо начинку. Цибулю очищаємо, нарізаємо дрібними шматочками і обсмажуємо на олії до золотистого
кольору, потім додаємо фарш. Все перемішуємо й обсмажуємо до готовності
фаршу. Готову начинку солимо і перчимо до смаку, трохи охолоджуємо. Сир
натираємо на тертці і додаємо в начинку, перемішуємо.
Дістаємо з духовки кабачковий шар.
Зверху викладаємо начинку, залишаючи з одного краю трохи вільного місця.
Потім акуратно згортаємо все в рулет.
Готовий рулет загортаємо в пергаментний папір і відправляємо в духовку на 10-15 хвилин, щоб розтанув сир.
Зрештою нарізаємо шматочками і подаємо до столу.
Смакуйте на здоров’я! ■

Якраз завтра це світле свято, і відсвяткувати його треба так само гарно, з добрими думками і смачними стравами. Сливовий пляцок господині рекомендують якраз як святковий, називаючи його дивовижним. Отож печімо!
Інгредієнти: 4 яйця, 110 г пшеничного борошна, 15 г какао, 150 г цукру, 1,5 чайні ложки
порошку для випічки, 0,5 чайної ложки оцту
10%.
Крем: 500 мл молока, 2 жовтки, 4 столові
ложки цукру, 16 г ванільного цукру, 3 столові
ложки пшеничного борошна, 2 столові ложки
картопляного крохмалю, 250 г масла.
Сливовий прошарок: 400 г чорносливу, 150 г
темного шоколаду (або молочного), 100 г вершкового масла.
Випікаємо бісквіт. Пшеничне борошно та
какао змішайте і просійте. Відокремте білки від
жовтків. Додайте порошок для випічки до жовтків і залийте оцтом, добре перемішайте. Збийте білок із дрібкою солі на стійку піну. Потім додайте цукор, ложку за ложкою. Додайте жовтки і акуратно перемішайте. Додайте просіяні
сухі інгредієнти та обережно змішайте лопаткою або ложкою для поєднання.
Тісто залийте у форму розміром 24 х 34 см,
викладену папером для випічки або змащену маслом, посипану сухарями. Поставте в попередньо
розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин, до сухої палички.
Заварний крем. Змішайте половину молока з жовтками крохмалем та борошном, щоб не
було шматочків. Закип’ятіть молоко з цукром
та ванільним цукром. Влийте суміш жовтків і
варіть до загустіння, постійно помішуючи. Охолодіть до кімнатної температури. Збийте масло, змішайте ложка за ложкою із заварним кремом.
Викладіть крем на охололий бісквіт (бісквіт
можна попередньо просочити міцним чаєм).
Сливовий прошарок. Чорнослив запарити в
окропі на 30 хвилин (можна використати і коньяк, але заливати раніше, за кілька годин). Злити воду, сливи підсушити на паперовому рушнику, нарізати на дрібні шматочки та викласти на
крем. Шоколад розтопити і полити ним сливи.
Поставте пляцок на кілька годин у холодильник. Смачного! Гарного свята! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ 2019
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«У нас немає зірок, але є добре поставлена командна гра».

головний тренер молодіжної збірної України (до 20 років)
Григорій ХАТА
Процес переходу футболістів
від молодіжного до дорослого
рівня ігрової майстерності має
свої особливості, з огляду на які
спеціалісти просять не поспішати з далекоглядними висновками щодо майбутнього конкретних гравців, аж надто цілих команд. І застерігають уболівальників від передчасної ейфорії,
пов’язаної з появою нових футбольних зірочок.
Про те, що й юні українські
футболісти, котрі в ці дні змагаються на чемпіонаті світу серед своїх однолітків віком до
20 років, також перебувають
на тривалому шляху свого становлення, по ходу «мундіалю»
в Польщі розповiв їхній наставник Олександр Петраков, відзначивши що в матчах за збірну в хлопців починають трястися коліна.
Попри наявні факти футбольної незрілості команда Петракова вже може похвалитися
хорошим результатом на польському ЧС, який, озираючись
на здобутки юніорських збірних попередніх скликань, узагалі має історичну вагу та цінність.
Змагаючись на чемпіонатах світу в 2001, 2005 та 2015-х
років, українська «молодіжка»
(до 20 років) щоразу зупинялася
на стадії 1/8 фіналу. На нинішньому «мундіалі» наші юніори
спромоглися подолати неприступну висоту, переконливо
вигравши (4:1) перший поєдинок раунду «плей-оф», де суперником «синьо-жовтих» була
збірна Панами.
Цікаво, що на шляху до
чвертьфіналу команді Петракова жодного разу не довелося
зустрічатися з представниками
європейського футболу. У групі
нашим збірникам протистояли
представники Північної Америки, Азії та Африки — США, Катар та Нігерія відповідно. В 1/8
фіналу «синьо-жовтим» опонувала збірна з Центральної
Америки. Так само неєвропей-

■ ФУТБОЛ

Командний потенціал
На чемпіонаті світу в Польщі українська «молодіжка» підкорила раніше нездоланну висоту
■ ТАБЛО
Молодіжний чемпіонат світу
(до 20 років). 1/8 фіналу. Україна —
Панама — 4:1 (Сікан, 23, 45; Попов,
41; Булеца, 83 — Уокер, 50).
ської прописки буде суперник
«синьо-жовтих» і в чвертьфінальному двобої. Перегравши
в серії післяматчевих 11-метрових ударів Нову Зеландію,
повпреди південноамериканського континенту — колумбійці
— вийшли на побачення з українськими футболістами.
Загалом, до стадії «плей-оф»
пробилося лише 4 команди зі
Старого світу. «Дуже хотілося
б, аби чемпіоном стала європейська збірна, адже я сам — тренер із цієї частини світу. Хто це
буде? Можливо, і ми. Але в першу чергу нас хвилює наступна
гра», — заявив після історичної
перемоги в 1/8 фіналу очільник
«синьо-жовтих» Петраков.
Щоправда, продовжувати
подальший рух турнірною сіткою українській «молодіжці»
буде значно тяжче, адже напередодні чвертьфінальної гри
проти колумбійців табір «синьо-жовтих» залишив голкіпер Андрій Лунін, який поміж своїх колег по команді, володіючи досвідом виступів у іспанській прімері за «Леганес»,
виглядав найбільш досвідченим
та зрілим виконавцем.
«Дуже важливо, аби наша
«молодіжка» зіграла добре на
чемпіонаті світу. Лунін — гравець основного складу і є цінним для неї. Але одразу після
матчу 1/8 фіналу він має повернутися в розташування на-

❙ Юні українські футболісти розгромили одноліткiв iз Панами й пробилися до чвертьфіналу ЧС-2019.
❙ Фото з сайта fifa.com
ціональної збірної. Це максимум, який ми могли дозволити», — напередодні матчів першої футбольної збірної України
у відборі на ЧЄ-2020 проти Сербії та Люксембургу (7 та 10 червня, відповідно) заявив її очільник Андрій Шевченко.
Пріоритети керівництва національної Федерації футболу
зрозумілі: перш за все — інтереси першої команди.
У попередніх планах Шевченка Лунін мав статус резервного голкіпера, котрий, як iшлося в прес-релізі ФФУ від 7
травня, «приєднається до національної збірної в разі, якщо
українська «молодіжка» припинить свої виступи на ЧС-2019

у Польщі.
Однак травма динамівського голкіпера Дениса Бойка, котрий був дублером Андрія П’ятова, внесла серйозні
корективи в травневі задуми
Шевченка. І хоча йому на заміну тренерський штаб першої
збірної довикликав з «Олександрії» Юрія Паньківа, без досвіду Луніна рухатися на зустріч iз
Сербією та Люксембургом Шева
не забажав.
«Дякую команді за спільний
час, перемоги та емоції. Продовжувати працювати й вірити. Удачі й хорошої підготовки,
аби зробити все для півфіналу»,
— такими словами в «Інстаграмі» попрощався з «молодіж-

кою» Лунін.
Наскільки важливою для
команди Петракова була персона Луніна, покаже поєдинок
проти колумбійців. Не виключено, що його від’їзд додасть
молодому колективу згуртованості. Утім імовірний і зовсім
інший сценарій, запобіжником
для котрого повинен стати досвідчений наставник української «молодіжки».
Упродовж турніру він свідомо не акцентував своєї уваги
на прізвищах, заявляючи, що
«всі класно виконують свою роботу». «У нас немає зірок, але
є добре поставлена командна
гра», — наголосив Олександр
Петраков. ■

■ ТЕНІС

Союзи для серйозних перемог
Після розпаду учасниці однієї з кращих тенісних пар
України паралельними курсами наближаються
до головних матчів на «Ролан Гарросі»
Григорій ХАТА
Через ранній виліт кращих тенісисток
країни з одиночної сітки «Ролан Гаррос»
традиційно сконцентровану саме на цій
змагальній дисципліні увагу довелося перевести на парні турніри, де представницям українського тенісу вдається демонструвати несподівано високий результат.
Попри те, що формування змагальних
пар у тенісі відбувається за «залишковим»
принципом, окремим майстрам великої
ракетки на цій ниві вдалося досягти пристойних спортивних i фінансових успіхів.
Маючи від народження витончене порозуміння та тонку зіграність, брати Брайяни — Боб та Майк — десять разів визнавалися кращою чоловічою парою у світовому тенісі. Завдяки своєму вмінню знаходити спільну мову в парі після завершення
своїх виступів в «одиночці» відома швейцарська тенісистка Мартіна Хінгіс на багато років змогла подовжити свою професіональну тенісну кар’єру. Серйозним чином

парна співпраця дозволила поповнити і без
того чималу «одиночну» трофейну колекцію сестрам Уїльямс.
Наприкінці минулого року в китайському Чжухаї сімейний тандем сестер Людмили та Надії Киченок продемонстрував свій
високий потенціал, вигравши фінал пари на
«малому» підсумковому турнірі WTA.
Здавалося, що на їхній дует чекає успішне тенісне майбутнє. Однак на старті
нового сезону сестри заявили, що повинні
побути нарізно.
Частково розійшовшись у життєвих
поглядах, дівчата, як і раніше, продовжили зберігати відданість парній грі.
Людмила знайшла собі яскраву союзницю
в особі переможниці «Ролан Гарросу»-2017
в «одиночці» латвійки Олени Остапенко,
з якою вона дісталася чвертьфіналу цьогорічного «Френч Оупен», де на них чекає
посіяний під шостим номером білоруськобельгійський тандем Соболенко/Мертенс.
Натомість Надії вдалося спіймати свою
гру в співпраці з пакистанським тенісис-

❙ Надія Киченок у дуеті з пакистанцем Куреші вийшла до півфіналу «міксту» на «Ролан Гарросі».
❙ Фото з сайта tennisua.org.
том Айсамом Куреші. «Так виходить, що
останнім часом після двох-трьох поєдинків на турнірі на мене нападає якась хвороба. Дякую моєму партнеру Айсаму, він
мені дуже допоміг — зарядив енергією», —
відзначила Надія Киченок.
У Парижі разом iз Куреші Надя вже подолала три кола «міксту», діставшись пів-

фінальної стадії. «Думаю, нам з Людою вже
давно прийшов час досягати серйозних успіхів на великих турнірах. Із розмов у роздягальні ми знаємо, що нас бояться. Тож поточний рейтинг не відповідає рівню нашої
гри. У «Турі» зараз дуже рівний склад, ніхто особливо не виділяється, хіба що Серена
Уїльямс», — наголошує Надія Киченок. ■
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Мужня «Фея»
Волонтерка з Горішніх Плавнів не втомлюється доправляти допомогу нашим бійцям на передову з 2014 року

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ СІНЕМА

Адреналіна ШУГАЙ
Сестри Вачовскі розпочали роботу над
продовженням культової трилогії «Матриця». (Для тих, хто добре пам’ятає, що режисерами перших частин стрічки були брати Вачовскі, зазначимо, що ніякої помилки
немає: Ларрі та Ендрю змінили стать і тепер
звуться Лана та Лілі, тобто сестри Вачовскі.)
Сенсаційну новину про продовження фільму повідомив у інтерв’ю Yahoo Movies режисер і каскадер Чад Стахелскі. Отже, знаменита фраза з «Матриці» «Немає ніякої ложки»,
яка означає ілюзорність чого-небудь, набуває
цілком реальних обрисів.
Уперше чутки про перезапуск культового фільму з’явилися у березні 2017 року. Як
повідомляв The Hollywood Reporter, проект
уже був на столі Warner Bros, актора Майкла Б. Джордана розглядали на головну роль у
фільмі, а над сценарієм працював автор «Месників» Зак Пенн. Але дует Вачовскі не мав
наміру брати участь у проекті, а без них і нова
«Матриця» не була б тим, завдяки чому вона
потрапила до класики наукової фантастики.
«Я дуже щасливий, що Вачовскі не просто
знову знімуть «Матрицю», а й розширять те,
за що ми всі любили цей фільм», — додав Чад
Стахелскі, який, нагадаємо, був дублером актора Кіану Рівза, виконавця головної ролі.
Перша частина стрічки вийшла (важко повірити!) в 1999 році. 20 років тому це
був і справді приголомшливий фільм із фантастичними спецефектами. Для Кіану Рівза стрічка стала визначальною в кар’єрі.
Власне, помітніших робіт у кіно в нього після «Матриці» так і не було. Чи повернеться
Рівз у четверту частину фантастичної кіноепопеї, наразі залишається загадкою. Хоча
сам актор неодноразово заявляв, що з задоволенням узяв би участь у четвертій «Матриці», але за умови, що над нею працюватимуть Вачовскі. ■
Інф. «УМ»
Очільник однієї з автралійських IT-компаній вигадав тест, який обов’язково мають
пройти всі, хто претендує на роботу в його фірмі. Називається він... «Чашка кави». Здавалося б, який стосунок має кава до ІТ-технологій?
Про це австралієць Трент Іннес розповів на
одній бізнес-конференції, повідомляє Mirror.
«Щоразу, коли до мене на співбесіду приходить потенційний працівник, я веду його на
кухню. Там ми робимо собі напої — зазвичай,
це кава. Далі йдемо до кабінету на саму розмову. Звісно, не обходиться без основних питань
про досвід роботи та професійні навички, але
головне, на що я звертаю увагу після розмови,
— це чашка кави. Якщо кандидат у працівники
моєї компанії занесе чашку назад на кухню та

Немає ніякої ложки?
Продовження стрічки «Матриця» таки буде

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №62

❙ Чи повернеться Кіану Рівз до ролі Нео?

■ ОВВА!

Усе вирішує чашка кави
Резюме і співбесіда — не головне
помиє, то, скоріш за все, він і буде працювати
з нами. Та якщо в нього прекрасне резюме, але
чашку він за собою не прибрав, то питання його
працевлаштування відпадає. Для мене охайність та людяність — важливіші за всі професійні навички», — наголошує Трент.
Австралієць стверджує, що цей тест справді працює. Завдяки йому на кухні компанії, а
також у всьому офісі завжди — чистота і поря-

док. А де впорядкований простір — там і працюється з комфортом, запевняє Трент. Більше того, охайність у повсякденному житті зазвичай означає й охайність у думках та роботі,
а отже — відповідальність, організованість,
уважність до дрібниць. А це саме те, що цінують роботодавці у своїх працівниках. Тому пити
каву теж треба вміти, особливо, якщо нею пригощає майбутній бос. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: можливий невеликий короткочасний дощ, гроза.
Уночi +15...+17, удень +28...+30.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +15...+17, удень +25...+27.
Одеса: короткочаснi дощi. Уночi +18...+20, удень +24...+26.

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi.
Трускавець: уночi +11...+13, удень +21...+23. Моршин: уночi
+12...+14, удень +23...+25.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Захід

+13…+18
+25…+30

+12…+17
+23…+28
Схід

хмарно

4 червня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 21-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.

Центр

+13…+18
+25…+30

+13…+18
+25…+30

дощ
сніг

Південь +15…+20
+25…+30
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

мерлих. 5. Французькі хіміки, відкривачі явища радіоактивності. 6.
Останній твір Моцарта. 9. Головний
герой роману Олександра Бєляєва
«Людина-амфібія». 11. Невеличкий
світильник, що складається з ґнота
та посуду, в який наливається олія,
лій чи гас. 13. «В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло... Там неволя, ... тяжкая, ніколи І помолитись не
дають». (Тарас Шевченко) 15. Фігурна пляшечка для парфумів. 19. Найвища вершина світу. 21. Ім’я відомого радянського партійного діяча Мікояна. 25. Долина страждань, місце,
де люди мучаться, терплять незгоди і біди. 27. Біблійний пророк, якого переспівував Тарас Шевченко. 28.
Донька Ярослава Мудрого, яка стала
королевою Франції. 29. Торгова точка на вулиці, під навісом. ■
Кросворд №61
від 4 червня

■ ПРИКОЛИ

6червня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, мiсцями грози. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18,
удень +27...+29.

По горизонталі.
4. Велика і глибока глиняна миска, під яку стригли козаків. 7. Велике
віяло на довгій ручці, яким обвіювали вельмож на Сході. 8. Краплинка
роси, яка характеризує голодну людину. 10. Творче псевдо героя оперети «Принцеса цирку». 12. Порушення моральних чи релігійних норм.
14. Слов’янська богиня водної стихії.
16. Невеликий хижий звір, який погано тхне. 17. Українська страва з
рису з начинкою, обгорнутою капустяним чи виноградним листочком.
18. Відсоток від позичених грошей у
Київській Русі. 20. Яблуко по казахськи, частина назви колишньої столиці Казахстану. 22. Шкідлива речовина, краплі якої достатньо, щоб
убити коня. 23. Африканська муха,
яка переносить тропічну лихоманку
та «сонну хворобу». 24. Піщаний пагорб, поширений на узбережжі Балтійського моря. 26. Вартість товару.
29. Англійська міра довжини. 30.
Південно-західна частина Великобританії. 31. Прикраса з мережива на
зачісці у прислуги чи покоївки. 32.
Іронічна назва модників у 50-60-х
роках минулого століття в СРСР.
По вертикалі:
1. Фільм Олеся Саніна, який
свого часу подавався на премію «Оскар». 2. Декоративна піч для зігрівання кімнати відкритим вогнем. 3.
Хижак із родини котячих. 4. Кімната,
де тимчасово перебувають тіла по-
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Що таке український нацiоналiзм?
— Це коли президент — єврей,
прем’єр — єврей, а Рабинович — в
опозицiї.
***
— Дай вам Боже пережити Зебiлiзацiю країни.
***
Тактовність — це вміння вчасно прикинутися сліпим, глухим і... тупим.
***
Щоб отримати лікарняний, я

прийшла до лікаря не нафарбована... Трохи «швидка» не забрала.
***
У військкоматі.
— Я хочу в армію.
— Роздягайтесь.
— Блін, і тут через ліжко.
***
— Алло, поліція. Допоможіть,
мене грабують!
— Ми виїжджаємо. Ви де?
— Я вдома. Вивчаю нову квитанцію на квартплату.
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