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Про нас — без нас
Учора в Китаї завершилася зустріч «великої двадцятки»
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❙ Проводячи саміт «великої двадцятки», Китай турбувався насамперед про власні національні інтереси.
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ІнФорУМ

«Нетерпимість серед журналістів — це якраз ті «стандарти», які нам
і намагаються нав’язати в ході гібридної війни, що розв’язана проти України».

Сергій Томіленко
перший секретар НСЖУ

■ СПЕЦОПЕРАЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Морський
терор

Така «тиша», аж кулі свистять

Бійці СБУ штурмували
судно та звільнили
п’ятьох заручників
Ірина КИРПА
Сигнал SOS, за повідомленням
прес-служби СБУ, наші правоохоронці отримали з судна Mehmet
Unlu, яке йшло під прапором Туреччини з вантажем металоконструкцій із Миколаєва до Йорданії. Трагедія розігралася у територіальних водах України саме
в той момент, коли корабель уже
підпливав до порту «Південний»,
що на Одещині.
Як розповів генеральний директор компанії «ТІС» Андрій
Ставніцер, два члени екіпажу зважилися на захоплення заручників
із числа своїх колег по роботі заради грошей. Чоловіки напали на
моряків, що спали, пізно вночі
з ножами та важко поранили чотирьох своїх товаришів. Однак
декому з членів екіпажу вдалося
сховатися на території корабля та
забарикадуватися від зловмисників. Незважаючи на те, що терористи знеструмили все судно, моряки встигли подати сигнал SOS
на сушу з благанням про допомогу.
«План ліквідації терористів
було затверджено на екстреній нараді в антитерористичному штабі
СБУ із залученням керівництва
ДержНС, Національної поліції,
а також Держприкордонслужби України та представників адміністрації порту «Південний»,
— розповів волонтер Андрій Ставніцер. — Разом ухвалили рішення про початок силової операції з
метою звільнення людей від терористів».
До операції також залучили
бійців тактичної групи одеського загону морської охорони. Корабель «Павло Державін» та катер «Дарниця» морської охорони
Держприкордонслужби спільно
з групою були приведені в повну
бойову готовність у рамках плану з ліквідації терористичної загрози. Коли бійці спецпідрозділу «Альфа» увірвалися на судно
та знешкодили терористів, капітан корабля був ще живий. Однак
через те, що чоловік втратив багато крові, він потребував негайної
медичної допомоги. Викликані на
місце події медики відвезли у відділення реанімації Одеської міської лікарні всіх п’ятьох заручників. Завдяки тому, що допомога
прибула своєчасно, зараз їхньому життю та здоров’ю вже ніщо
не загрожує. Крім того, диспетчерам порту «Південний» довелося викликати буксир Champion
та відвести судно від входу в порт
«Південний» подалі від підводних
каменів, щоб уникнути додаткових проблем.
Співробітники української
національної поліції відкрили
кримінальне провадження відповідно до статті 278 КК України (викрадення або захоплення
морського судна). Українські силовики обстежили судно Mehmet
Unlu, яке постраждало від дій терористів, iз метою з’ясування всіх
подробиць нічної трагедії. ■

На Світлодарській дузі українські воїни відбили атаку
ворожих диверсантів
Іван БОЙКО
Під час так званого режиму тиші, оголошеного з 1 вересня, окупанти все-таки не відмовляються не лише від
обстрілів, а й від реального бойового зіткнення. Минулої
неділі близько 21:00 поблизу Троїцького, що на Луганщині
(так звана Світлодарська дуга), відбувся справжній бій захисників України з ворожими диверсантами.
«До наших позицій підійшла ДРГ противника та відкрила провокуючий вогонь по українських захисниках. Із

прибуттям нашого резерву противник відступив», — повідомили в прес-центрі штабу АТО подробиці бою.
Речник адміністрації Президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник додає, що бій на Світлодарській дузі тривав 15 хвилин, а ворог відступив через
«адекватну відповідь».
За даними штабу АТО, дотримання підрозділами ЗСУ
режиму тиші «спонукає противника поступово нарощувати вогневу міць», щоб спровокувати захисників України на
вогонь у відповідь.

«ЗСУ готові адекватно відреагувати на будь-який
розвиток ситуації. Але є наказ, і військові неухильно його
дотримуються, виконуючи Мінські угоди, та на провокації не відповідають», — наголосили у штабі АТО.
Водночас військова розвідка Міноборони допускає використання Росією військових навчань «Кавказ 2016», що заплановані на найближчий час, для прикриття прямої військової агресії проти України.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, свідченням цього
є те, що російські війська залишилися на військових полігонах після завершення раптової перевірки.
«Аналогічний розвиток ситуації спостерігався під час
збройної агресії Росії проти Грузії в 2008 році, коли перед цим були проведені навчання «Кавказ 2008» і війська були залишені на полігонах для подальших дій на території Грузії», — сказав пан Скібіцький.
Загалом позаминулої доби в зоні проведення АТО поранено сімох бійців ЗСУ і одного прикордонника. Захисники України отримали поранення під час обстрілів Авдіївки
і Красногорівки. ■

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

«Інтер» y вогні
У столиці невідомі підпалили редакцію
«Подробиць»
Олена КАПНІК
У неділю ввечері «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер» розпочалися не
y студії, як зазвичай, a перед
будівлею офісу компанії «Національні інформаційні системи». У другій половині дня
близько 20 осіб у балаклавах
вчинили напад на студію. Спочатку невідомі влаштували пікет під будівлею, запалювали
шини та кидали димові шашки. А потім люди y камуфляжі
увірвалися в офіс, влаштувати димову завісу і підпалили
студію «Подробиць». Чоловіки заблокували виходи, тому
працівники телеканала не
мали змогу без допомоги «надзвичайників» покинути охоплене вогнем приміщення. За
інформацією адміністрації, не
обійшлося без постраждалих
— одна зі співробітниць канала під час евакуації зламала
ногу, ще кілька людей отруїлися чадним газом.
На телеканалі кажуть, що
пожежі можна було запобігти. За словами шеф-редактора «Подробиць» Лариси Задорожної, неподалік так званого пікету були поліцейські,
які «за 15 хвилин до штурму
зникли». Крім того, співробітники «Подробиць» переко-

нані, що Нацполіція халатно
поставилася до огляду місця
події та збору доказів в офісі.
Після візиту поліції співробітники знайшли в будинку чотири каски нападників, які були
розкидані по різних поверхах,
запальнички, газові балончики та порошкові вогнегасники, які нападники спрямовували в обличчя співробітникам «Інтера». У зв’язку з інцидентом «Інтер Медіа Груп»
закликала Президента України захистити канал від протиправних дій, a до Генеральної
прокуратури, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ і Національної
поліції України подала заяву з
вимогою провести об’єктивне
розслідування і гарантувати
безпеку роботи засобів масової інформації.
У поліції Києва заявили,
що затримали шістьох нападників — колишніх бійців ВСУ,
зокрема, 30-ї механізованої
бригади. Один із них виявився
членом радикальної організації «Чорний комітет», відомої
своїми акціями на Банковій.
Учора затриманих біля будівлі «Інтера» відпустили з Шевченківського районного управління Національної поліції. У
МВС не виключають, що підпал будівлі телеканала може

❙ Напад на канал — кримінал чи провокація?
бути провокацією, організованою самими співробітниками.
Також у відомстві повідомили, що канал відмовився оперативно надати слідчим Нацполіції відео з корпоративних
камер спостереження.
Учора будівлю телеканала
огородили парканом, біля якого зібралося кілька десятків
людей у військовій формі з українською символікою, представники батальйону «Донбас», «Айдар», патріотичних
організацій і правоохоронці. Пікетувальники оголосили безстрокову акцію з метою, щоб телеканал припинив
свою роботу. За словами координатора акції Олексія Сердюка, вони «перекривають телеканал, щоб російська агентура сюди не могла зайти», та
додає, що недільна пожежа на
телеканалі була здійснена самими працівниками, щоб приховати документи про співпрацю з Москвою.
У соціальних мережах
думки щодо мотивів нападу
на канал розділилися. Основ-

■ НОВАЦІЇ

Магістратура на контракті?
Мінфін хоче відмінити бюджетне фінансування навчання
на магістратурі, Гройсман проти
Валерія НАЛИВАЙКО
Пропозиція Мінфіну відмінити бюджет на магістратурі відпала і взагалі
знята з обговорення, запевнив Прем’єрміністр Володимир Гройсман, заявивши,
що особисто він виступатиме проти рішень, які обмежують доступність освіти.
«Хочу повідомити майбутнім магістрам
добру новину. Після наради з питань бюджету, на котрому я заслухав Мінфін, питання переведення магістратури на платну основу навчання. Розумію прагнен-

ня Мінфіну знайти резерви в бюджеті, в
тому числі й для реформи вищої школи.
Але з деякими пропозиціями погодитися
не можу», — сказав Прем’єр-міністра. —
Освіта буде як один iз пріоритетів на майбутній рік, тому що це майбутнє нашої
держави». Гройсман підкреслив, що підтримуватиме рішення, які сприятимуть
підвищенню якості освіти.
Раніше Міністерство фінансів наполягало на тому, аби студенти здобували
ступінь магістра у ВНЗ за власні кошти,
відмінити бюджетну форму завчання і за-

ні серед них: цькування каналу, спроба «віджати» або змусити продати, спроба тиску на
редакційну політику, ініціатива націоналістів, дії влади,
напад інсценований самими
власниками «Інтера» тощо.
Нагадаємо, що останнім
часом скандали навколо канала не припиняються. За антиукраїнські висловлювання
країну залишила шеф-редактора «Інтера» Марія Столярова, а будівлю компанії неодноразово пікетував полк «Азов»,
нещодавно в Україну не пустили журналіста канала. Однак до таких радикальних дій
противники телеканала перейшли вперше. Нова активізація тиску на канал почалася зі звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,
який закликав СБУ розслідувати діяльність керівництва
телеканала у зв’язку з «антидержавною позицією». Він також закликав до неупередженого розслідування щодо одного з власників телеканала Сергія Льовочкіна. ■

провадити винятково контрактну. Представивши рекомендації для Міністерства
освіти про розподіл витрат і надання кредитів із загального фонду державного бюджету на 2017 рік, Мінфін також пропонував скоротити видатки на стипендії, адже,
за словами заступника міністра фінансів
Сергія Марченка, в Україні «75% студентів отримують стипендію просто тому,
що вони навчаються», і держава утримує
всіх студентів «за рахунок кращих». Наразі студентам-бюджетникам з відмінними оцінками за сесію виплачують щомісяця приблизно 930 грн. і близько 830 грн.
отримують ті, чий середній бал трохи поступається відмінникам. Студенти-сироти за умови відмінних оцінок отримують
майже 2 тис. грн. А тим, хто навчається в
категорії «добре», виплачують 1860 грн.
Водночас передбачені підвищені стипендії для тих, хто відзначився: президентська стипендія (1200 грн.), стипендія Кабміну (1100 грн.), стипендія Верховної Ради
(1200 грн.). ■
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■ ПРОТЕСТ

Катерина БАЧИНСЬКА

Своя школа ближча
Учні ходять у закритий владою заклад
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині до
своєрідної акції протесту
вдалися учителі та батьки школярів у селі Гусаковому Звенигородського району після того, як
влада закрила їхню школу. Батьки не пустили дітей на уроки до районного центру, а привели їх у
рідну школу. І 1 вересня
у закритій школі, вчителі якої вже звільнені,
пройшла урочиста лінійка. Тим часом шкільний
автобус, який приїхав за
17 кілометрів зі Звенигородки, залишився порожнім.
«Нині наша школа
працює у звичному режимі — всі 30 учнів дружно приходять на заняття,
а вчителі проводять уроки», — розповідає «Україні молодій» директор
школи Віра Харченко.
«Ми категорично не
згодні з реорганізацією
школи, котру проводить
районна влада. Тому всі
батьки з Гусакового, у
яких діти навчалися у
нашій сільській школі
й написали заяви, що
вони ходитимуть у рідну

школу», — додає Роман
Поліщук, син якого навчається у сьомому класі.
Ми вважаємо, наголошує
Роман Анатолійович, що
наша школа працює достатньо ефективно, наші
випускники вступають
до вишів, і це найкращий
показник роботи вчителів. Якби батьки були
незадоволені організацією навчального процесу в сільській школі, то
ні один iз них не написав
би заяву про те, щоб його
дитина ходила до такої
школи.
За словами пана Романа, реорганізація сільської школи була проведена без обговорення з громадою села і позиція людей не була врахована. На
сесії районної ради депутати прийняли таке рішення, навіть не повідомивши про це селян. Тож
народ згуртувався, аби
відстоювати свої інтереси. Люди неодноразово
вдавалися навіть до акцій протесту — перекривали трасу та організували похорони школи під
стінами Звенигородської
райдержадміністрації.
До села приїздили районні та обласні начальники,

але конфлікт так і не вдалося загасити.
Як пояснює завідуюча
відділом освіти Звенигородської РДА Лариса Кочерга, школа в Гусаковому не вся закрита. Там
будуть навчатися учні 14 класів, а іншим, які ходять до 5 та 9 класів, а їх
у Гусаковому 18 осіб, запропоновано на вибір їздити на навчання до Звенигородки та села Вільховець. Для цього є шкільний автобус.
Із останніх новин із
Гусаківської школи —
туди приїхала начальник
відділу освіти разом із
поліцією і правоохоронці склали акт про те, що
звільнені вчителі в незаконний спосіб навчають
учнів. Тим часом батьки
не збираються здаватися і, щоб відстояти свою
школу, вони вже звернулися з позовом до суду.
«Ми вважаємо, що рішення Звенигородської
районної ради про закриття школи прийнято з порушеннями», —
каже Роман Поліщук. За
його словами, засідання
суду по цій резонансній
справі призначене на 9
вересня. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Резервісти напоготові
У Міністерстві оборони України заявили про готовність резервістів будь-якої миті стати на
захист України. Як повідомили у
прес-службі МО, на сьогоднішній день у складі ЗСУ перебуває
понад 85 тис. резервістів.
Згідно з попереднім опитуванням, 80% із них готові в будьякий момент прибути за викликом у військові частини.

Миколаївська
«десятина»
Учорашня позачергова сесія
Миколаївської міськради, присвячена криміногенній ситуації, була перервана дзвінком на
«102» про замінування будівлі міськради. Про це першим
повідомив начальник управління патрульної поліції Миколаєва
Максим Ахрамєєв, який на трибуні відповідав на запитання депутатів.
А в обранців було бажання
все-таки почути повний звіт про
криміногенну ситуацію. Бо вона
катастрофічна. На території Миколаєва і Миколаївської області
нині найнижчий рівень розкриття злочинів за останні 25 років,
про це встиг сказати на сесії в.о.
слідчого відділу ГУ Нацполіції у
Миколаївській області Павло Воловик. А депутат Павло Зоткін
попередньо назвав іншу статистику: розкриття злочинів складає лише 10 відсотків.

Не «.ru»
Керівництво найбільшої української скаутської організації
«Пласт», яка об’єднує близько
10 тисяч дітей та підлітків, закликало до бойкоту російських
соцмереж та всіх електронних
сервісів, зареєстрованих у доменній зоні «.ru». « Це означає,

зокрема, що потрібно виключити відповідні електронні адреси
з усіх пластових розсилань в інтернеті та видалити усі пластові
сторінки у відповідних соціальних мережах (ВКонтактє, Однокласники та ін.)», — йдеться у
відкритому зверненні Проводу
«Пласту», опублікованому учора на офіційному сайті організації.
Автори звернення наголошують на ролі батьків і закликають їх стати прикладом для
своїх дітей і відмовитись від використання російських онлайнсервісів. В якості альтернативи пропонують використовувати легальні міжнародні сервіси — Facebook, Google, Twitter,
Instagram, YouTube, Vimeo,
Apple music, Google music,
SoundCloud.

та 380 кубічних метрів відповідно. А законних підтверджувальних документів правоохоронцям
показати не змогли.

Тонни спирту
В одному з сіл Сокирянського району Чернівецької області співробітники СБУ спільно з
фіскальною службою затримали вантажівку, яка перевозила
майже 8 тонн спирту без супровідних документів. Під час огляду авто правоохоронці виявили
39 пластикових бочок зі спиртом ємністю 220 літрів кожна.
За попередньою оцінкою, вартість спирту становить понад
1 млн. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу. Правоохоронці
з’ясовують, хто організував цей
транзит.

Знову «врізали дуба» —
на понад 3,5 мільйона
гривень

Замість масла —
спред

Працівники управління захисту економіки спільно з прокуратурою області під час проведення санкціонованих обшуків
у Рівному та Костополі виявили
близько 414 кубічних метрів лісопродукції породи дуб без належних документів. Вартість
її становить понад 3,5 мільйона гривень, про це повідомили
у відділі комунікації поліції Рівненської області.
У рамках розслідування
кримінального провадження за
фактом самовільної порубки зелених насаджень поліцейські
провели два санкціоновані обшуки на території складського
приміщення у Рівному та виробничої бази у Костополі. І не можна було там не помітити високосортну продукцію породи дуб великим діаметром — об’ємами 34

До 62 дошкільних навчальних закладів Києва донедавна
замість вершкового масла постачали його дешевий аналог —
спред, тобто харчовий жировий
продукт, що містить 99% немолочних жирів. Цей продукт може
становити загрозу для дитячого
здоров’я.
Договір iз фірмою, яка
постачала в київські дитсадки дешевий аналог масла, буде
розірвано, про це повідомив голова Оболонської РДА столиці
Олександр Цибульщак. За його
словами, ця фірма свого часу
законно виграла тендер. «Але
після того, що сталося, договір
iз нею однозначно буде розірвано. Також розбираємося, хто повинен був контролювати якість
продуктів. Винних покараємо»,
— запевнив чиновник. ■

Пізнати Україну босоніж і відчути її землю
кожною клітиною тіла
вирішили мандрівники Іван та Юрій. Хлопці з 8 липня босоніж, без
копійки у кишені, обійдуть свою країну, пройшовши від Ужгорода
до Харкова, не зважаючи ні на які перешкоди.
Стартували
Юрій
Регліс та Іван Онисько з
Ужгорода. Хлопці мають
на меті побачити найпрекрасніші куточки України від заходу до сходу.
Наразі, за словами хлопців, вони здолали вже понад тисячу кілометрів та
побачили 7 областей України. За спинами мандрівників — 56 днів дороги і 1 080 пройдених
кілометрів. Мандрівники йдуть за заздалегідь
складеним маршрутом,
харчуються в добрих людей. «Ми жодного разу не
ночували на вулиці. Жодного дня не голодували,
— коментує Іван Онисько. — Це при тому, що
про нічліг ми неодноразово просили людей, а от
про їжу — жодного разу.
Тож я впевнено кажу, що
в нас дуже класна країна та люди, які живуть у
ній».
Цікаво, що босоногих
мандрівників особисто
зустрічали мери Дрогобича, Львова та Житомира. А от у столиці зустрітися із мером Києва
не вдалося. Зупинилися на нiчліг у подруги
Івана — Олесі. Цікаво
те, що квартира, яку винаймає дівчина, належить відомому українському співаку: «В Олесі
дуже кльова квартира,
де є класний інтер’єр і
багато витворів сучасного мистецтва. І коли я
зробив комплімент щодо
квартири, то Олеся розкрила всі карти і розповіла, що винаймає її в Олега Скрипки. Ну що ж, до
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■ ДИВАКИ

Босі та щасливі
Двоє мандрівників пройшли
босоніж уже 7 областей країни

❙ Юрій Регліс та Іван Онисько.
❙ Фото з сайта polukr.net.
Віталія Кличка нам не
вдалося потрапити, але
принаймні заночували
на квартирі Скрипки.
Як співав колись господар цієї хати: «Чув я чи
то снилось мені, що існує
Країна мрій». Як же ж
добре подорожувати нашою країною», — підсумував Юрій Регліс.
А от у місті Лева до
мандрівників приєдналася третій член команди — собачка, яку друзі
назвали Боса. У Києві на
прес-конференцію охоронці не хотіли її пускати. Проте мандрівники
пояснили, що без неї нічого відбутися не може.
«Хоча ми і боролися за
участь Босої у прес-конференції, проте для неї
це було мало важливо.
Вона не любить пресконференції, тому більшу частину часу просто
проспала, лежачи біля
наших ніг», — прокоментував Юрій.
За словами хлопців,
їхня середня швидкість

— близько 20 кілометрів за день. Якщо зберігатимуть такий темп,
то 27 жовтня вже дійдуть до кінцевого пункту
мандрівки, до міста Харків. Часом їм доводилося зашивати один одному рани, оскільки під час
мандрівки неодноразово
зазнавали ушкоджень. Із
початку мандрівки хлопці вже використали 15 пачок пластиру. «Найбільше дошкуляють камінці, важко часом також
йти по асфальту, адже не
повсюди він рівний і час
від часу можна наткнутися на гострі камінці»,
— розповідає Юрій. Проте це аж ніяк не зупиняє
хлопців, і, як вони пояснюють, босоніж можна
ще краще відчувати Україну.
До речі, це далеко не
перша подорож мандрівників. Іван доїхав автостопом до Китаю, а Юрій
— за 26 днів — так само
дістався Атлантичного
океану.■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2016

Бойова газета
для героїчної нації
В обласних центрах та Києві ще
можна передплатити «Україну
молоду» на четвертий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Оформити передплату в усiх поштових
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi можна до 10 вересня в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете газету
з жовтня.
Ви також можете оформити передплату
на газету «Україна молода» «on-line» на сайті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне підприємство з розповсюдження періодичних
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за
передплату — через системи WebMoney та
IPay. Зручний сучасний інтернет-розрахунок дозволить заплатити вартість передплати на газету «Україна молода», не покидаючи свій дім чи робоче місце.
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 2016 рiк:
на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,
на два місяці — 103 грн. 52 коп.,
до кінця року — 155 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,
на два місяці — 143 грн. 52 коп.,
до кінця року — 215 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,
на два місяці — 36 грн. 94 коп.,
до кінця року— 55 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 95 коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.

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

■ ПРИНЦИПОВО

Ляшко врятував
школу

Першим має відповідати Президент

Верховна Рада повинна збільшити
видатки на освіту

❙ Ляшко з учнями врятованої ним школи у селі Ховми
❙ Борзнянського району Чернігівської області.
Інф. «УМ»
Почувши про візит головного радикала, місцева влада
села Ховми, що на Чернігівщині, передумала закривати школу, хоча напередодні
вже було підписано відповідний наказ. Народний депутат
неодноразово обурювався намірами влади закрити близько 70 шкіл, у яких є проблеми
з наповнюваністю. Щоб вирішити цю проблему, він закликав переселенців із Донбасу
разом із дітьми їхати на Чернігівщину та селитися там.
«Після мого заклику у
«Фейсбуці» сюди поїхали сотні переселенців з дітьми. У
такий спосіб ми вже зберегли
Змітнівську школу в Сосницькому районі. Збережемо й інші
школи», — запевнив Ляшко.
Нардеп переконаний, що
халатне ставлення до освіти
— це свідома політика влади, спрямована на дебілізацію українців. Та пообіцяв
добиватися збільшення видатків на освіту з держбюджету, щойно Верховна Рада
повернеться з канікул.

«Влада домагається, щоб
українці стали малоосвіченими, безграмотними, тобто дешевою робочою силою. Я не
можу інакше пояснити спроби забрати у студентів стипендії, переведення фінансування профтехучилищ на місцеві
бюджети, масове закриття
шкіл», — наголосив Ляшко.
Політик зазначив, що його
донька навчається у 7 класі
звичайної київської школи та
вступатиме до українського
вишу, на відміну від дітей Президента, Прем’єра, міністрів
та інших чиновників.
«Їм до лампочки якість
нашої освіти, бо вони своїх
дітей навчають за кордоном
і, очевидно, своє майбутнє
з Україною не пов’язують»,
— підкреслив нардеп. Ляшко наголосив, що потрібно
піклуватись про дітей із простих сімей та не позбавляти їх
можливості навчатись та реалізовувати себе в Україні.
«Ми повідбиваємо руки
тим, хто хоче забрати у студентів стипендії», — підсумував лідер Радикальної партії. ■

Андрій ЗУБОВ, російський історик,
спеціально для «Апострофа»
30 серпня Всеросійський центр вивчення громадської думки представив
дані нового опитування про ставлення
жителів РФ до подій на Донбасі. За цими
даними, кількість росіян, які вважають,
що потрібно визнати ДНР і ЛНР незалежними державами, знизилася з січня
2015 року з 29% до 23%. На 2%, до 14%,
зменшилася кількість тих, хто хотів би
бачити незаконні «республіки» у складі
РФ. Відправку російських конвоїв тепер
підтримує 64% росіян, а на початку минулого року їх було 78%. При цьому на
цілих 10% зросла кількість прихильників нейтралітету Росії щодо війни в Україні — до 38%. Жителі РФ почали відчувати негативні наслідки розв’язаної
Кремлем проти України війни. Все більше росіян розуміють, що економіка країни деградує через санкції, а також через
те, що світове співтовариство відвернулося від Росії.
Зниження інтересу росіян до Донбасу природно. Цього слід було очікувати. Річ у тім, що відбулося два з половиною роки тому, навесні 2014 року, ця
шалена ейфорія від перспективи приєднання Криму, створення «Новоросії»
— все це взагалі було болючим. Люди-

Ми в боротьбі стали справжньою нацією — настав час навести
порядок та створити справжню державу
Андрій БІЛЕЦЬКИЙ,
народний депутат України
(сайт «Українська правда»)
25 років із дня проголошення незалежності України. За ці
25 років ми стали Нацією, проте так і не створили справжньої
незалежної української Держави — держави, яка б стала втіленням української мрії. Втіленням сподівань, які ми покладали
на неї 25 років тому. Звісно, формально така держава ніби й існує.
Але це досі, швидше, була суміш
пострадянської державної машини з клептократичними інструментами олігархії з розкрадання
національних ресурсів.
Фактично ми почали перетворення цієї гримучої суміші на
справжню державу лише з Революції гідності. На жаль, держави не отримують у подарунок —
державу виборюють. Виборюють
кров’ю. Цінність та необхідність
держави більшість відчула на собі,
лише зіткнувшись зі спробою спочатку зробити з нас кримінальну
колонію, а потім просто окупувати. Але стара система досі чинить
опір. Є ще ті, які хоч і мають українські паспорти і займають державні посади, але є не справжніми громадянами, а паразитами на
тілі нації. І зараз ми змушені боротись на два фронти: проти російської агресії та проти режиму внутрішньої окупації країни системою
корупції та олігархії.
Для мене, як для свідомого
громадянина, процес творення нації як спільноти людей, які свідомо зробили свій вибір на користь
по-справжньому незалежної, а не
бутафорної української держави,
завжди був важливим. І я щасливий, що зараз, хоча й у складних
умовах, ніхто не може заперечити, що українська нація відбулася. Але тепер уже настав час створити й справжню українську державу, для спільного захисту, розвитку та реалізації українських
національних інтересів в конкурентному світі.
Протягом свого історичного розвитку Українська держа-

ва мала різні форми правління,
викликані різними історичними передумовами. Це і час імперії Святослава Хороброго, і час
класичних європейських монархій Київської Русі. Наші предки
обирали королів Речі Посполитої
і гетьманів Козацької доби. Призначали диктаторів, як то відбулось у Західноукраїнській Народній Республіці, так і створювали
колегіальні органи влади — як
то Центральна Рада. Проте завжди в час найбільшої небезпеки
наші предки довіряли свої життя та долю єдиному керманичу:
князю, гетьману, головнокомандувачу, президенту. Отримання
від народу державних клейнодів
уособлювало передачу всієї повноти влади, та водночас і ставало
дамокловим мечем над головою
того, хто брав на себе непосильну
ношу — керувати країною та відповідати за її народ.
Особисто я є прихильником
президентської моделі управління, але в якій Президент разом із
повноваженнями отримає і відповідальність за результати своєї
діяльності. Санкціями «президентської відповідальності» має
бути не лише імпічмент, а й кримінальне переслідування з вироком
аж до смертного — в умовах воєнного стану.
У той час як багато хто з нас,
ризикуючи життям, бореться за
свою країну, несучи повну відповідальність за свої дії, було б
справедливо, щоб законодавчо
була позначена вся міра відповідальності за свої дії нашого головнокомандувача — Президента
України.
Хочу наголосити, що відповідальність Президента стане вирішальним фактором у боротьбі з
корупцією. Відповідальність Президента покладе кінець напливу
до влади невігласів та зламає абсурдну кумівсько-родичальну
схему. Відповідальність Президента означатиме зникнення з української політики популістів та
демагогів. Погодьтесь: політична
система в цілому оновиться, коли
Президент буде першим, хто не-

■ НАСТРОЇ

Відчули своєю шкірою...
Кінець любові: тема Донбасу викликає
відторгнення в Росії
на, яка спокійно розмірковувала, чудово
бачила, що, навіть приєднавши ці землі, ми не зробимо людей більш щасливими, ніж на наших землях — у Вологодській області або на Далекому Сході. І там,
і там — ті самі проблеми, ті самі біди і
та сама бідність. Тож розширювати цю
зону за рахунок нових земель було б нерозумно. Ці території не могли змінити
і становища решти Росії — вона не стала
б багатшою. Тому це було винятково болючою уявою свідомості, якоюсь апеляцією до ще не згаслого імперського синдрому, що треба відновити імперію, мати
таку країну, як Радянський Союз, а то і
як Російська імперія до революції (1917
року. — «Апостроф»).
Але все це швидко минуло, тому що
люди своєю шкірою відчули, що нічого
на краще не змінюється, життя стає гірше, все більше і більше людей розуміють,

що економіка Росії деградує багато в чому
саме через її агресивну політику щодо України. Люди знають, що економіки європейських, західних країн продовжують
зростати приблизно на 3% на рік. А в нас
падіння, деградація.
Те, що викликає безпідставну любов, я б сказав, пристрасть, після розчарування, як відомо, викликає таке саме
роздратування і відторгнення. Думаю,
що це зараз якраз і відбувається щодо
Донбасу. Об’єктивно кажучи, це непоганий психологічний процес, тому що він
дозволить новій російській владі — зрозуміло, що ця нічого вже не зробить, —
врегулювати проблему і Донбасу, і Криму з меншими втратами для громадської думки всередині Росії. Тож це все —
природний процес. Було б гірше, якщо б
він не відбувався.
Потрібно, щоб потім ці питання ви-

стиме відповідальність за свої рішення і дії своїх підлеглих. Бо
влада — це не засіб збагачення,
а передусім тягар відповідальності перед усім суспільством. На
сьогодні ж ми маємо вибудовану
за 25 років формальної незалежності систему розшарування —
на тих, хто може бути підсудним,
і тих, про кого Феміда не знає, або
з часом забуває.
Гарантувати
українському громадянинові рівну відповідальність за свої дії — це крок, на
який здатний лише сильний Президент.
У зв’язку з цим я на початку
наступної сесії подам до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо посилення відповідальності Президента України).
Я звертаюсь до своїх колег — народних депутатів і до Президента
України Петра Порошенка підтримати мою ініціативу.
Коли ми створювали батальйон «Азов», ми намагались
брати до нього лише тих, хто усвідомлював свою відповідальність
перед нацією, і саме тому боєць
йшов захищати свою землю від загарбників та терористів. Так само
необхідно, щоб відбувався добір і
до всього чиновницького апарату
Української держави.
На нас лежить відповідальність не тільки за власне майбутнє, а й за майбутнє наших дітей,
отже, ми маємо навести порядок
та створити нарешті Українську
державу для самих себе. Державу, яка забезпечить спроможність
нації виховати нове покоління українських громадян — покоління
людей, здатних виграти світову
конкурентну боротьбу. Державу,
яка буде суб’єктом, а не об’єктом,
як зараз, світової політики.
Принцип відповідальності має
стати основою оновленої української Конституції, що стане потужним фундаментом могутньої Української держави. І я особисто
зі своїми побратимами докладу
всіх зусиль, щоб наступну річницю Незалежності України ми зустріли саме в такій державі. ■

рішувалися не між Росією і Україною,
а світовим співтовариством. Природно,
за участю України. З тим, щоб були дозволені всі аспекти та принципи територіальної цілісності України, а також
принцип права народів на визначення
своєї долі. Це можна зробити не шляхом
прямого контакту Росії і України, що зараз неможливо, а саме за допомогою залучення ООН, ЄС, ОБСЄ. Зрозуміло, що
першочерговим заходом має стати встановлення контролю України, напевно,
разом з ОБСЄ, над українсько-російським кордоном на Донбасі.
Повернення Криму — складний процес, тому що значна частина населення
півострова не хоче цього повернення.
Жителі Криму — не кріпаки, яких можна передавати туди-сюди, як це раніше
робили поміщики. Так не можна чинити з людьми. Зрештою, повертається не
земля, а люди. Звичайно, Росії потрібно визнати суверенітет України над Кримом. Але при цьому, повторюся, слід інтернаціоналізувати проблему. Нехай
долю народу Криму вирішує міжнародне співтовариство. Інакше неможливо.
Повинні бути гарантії, що цих людей не
виженуть, не зроблять людьми другого сорту. Вина Путіна за анексію Криму
очевидна, але вина цих людей не повинна бути пов’язана з виною Путіна. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ 2016

ПОЛІТИКА
Юлія Ковалів
заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі

«На інвестпроекти виділено 1 млрд. грн. Ці кошти не витрачені,
оскільки жоден із відібраних проектів фактично не почав
реалізовуватися. Головна причина пробуксовки — бюрократія».

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Чим привабити іноземців

Синекура для Ложкіна
Чим займатиметься Національна інвестиційна рада — не до кінця створена структура,
керувати якою призначено колишнього голову президентської адміністрації?
Наталія ЛЕБІДЬ

Останнім відповідальним за інвестиції в Україні був добре відомий
соціуму Владислав Каськів. Точніше — передостаннім, бо про останнього мова якраз попереду. За Каськіва, що керував Держінвестагентством у часи президентства Віктора Януковича, з рахунків
агентства було вкрадено декілька сотень мільйонів гривень — так
стверджує Генпрокурор Юрій Луценко. Пару тижнів тому Каськіва
затримали в Панамі, чим, хочеться вірити, підвели логічну риску
під його «інвестиційною» діяльністю. Що ж стосується структури,
якою він керував, то її розформували, не лишивши, так би мовити,
й каменя на камені від ганебного минулого. І тут-таки створили
нову — під нового керівника та нові плани. Якими буде їх втілення
— покаже час.

Чому з України тікають
інвестори?
Після складання обов’язків
голови президентської адміністрації Борис Ложкін обійняв посаду керманича Національної
інвестиційної ради. В країні неляканої корупції, де з нею (корупцією) затято, але безрезультатно боряться декілька спеціально створених органів, є,
як бачимо, і окрема структура,
покликана залучати інвестиції.
З інвестиціями в країні й справді велика проблема — їхній відтік триває вже третій рік.
Причинами є і війна, і політична нестабільність, і в цілому погані прогнози розвитку.
Хтось із представників іноземного бізнесу призупинив нарощування обертів, а хтось і взагалі вивів капітал із нашої держави. Згідно зі статистикою,
в 2014-му обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну склав
близько 57 млн. доларів, а в
2015 році впав до 45,7 млн. Підсумки поточного року — ще попереду, але навряд чи вони будуть втішними.
Дуже показовою в цьому відношенні є історія з видобутком
сланцевого газу. Настільки показовою, що її варто нагадати
бодай у кількох абзацах. Отже,
на два найбільші сланцеві родовища в Україні свого часу
претендували компанії Shell
та Chevron. Газ щільних пісковиків, на який багата Юзівська площа, взялася розробляти Shell (взялася, але покинула
Юзівку з початком бойових дій
на сході). А газ сланців, які залягають на Львівщині та ІваноФранківщині (Олеська площа),
мала намір видобувати компанія Chevron.
«Шеврону» надто довго морочили голову. Івано-Франківська обласна рада кілька
разів поспіль відхиляла проект
угоди з компанією Chevron, мотивуючи це загрозою довкіллю.
Лише наприкінці 2013-го ІваноФранківська облрада переважною більшістю голосів підтвердила проект угоди, в яку внесли
запропоновані депутатами зміни. Але на той час уже Chevron
був близьким до того, аби «передумати». Попрацювавши в Україні протягом року, компанія
вже у 2014 році почала згортати роботи, а у 2015-му пішла з
українського ринку остаточно.
Цей демарш є дуже показовим. Бо якщо мотиви компанії
Shell, котра, по суті, тікала від
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війни, ще можна зрозуміти, то
позиція Chevron, яка покинула
мирну й спокійну Західну Україну, є тривожним сигналом.
І це при тому, що війна в Донбасі вже поховала проекти «Укргазвидобування» з розробки ще
одного альтернативного енергоносія — шахтного метану. А
анексія Криму Росією унеможливила видобуток газу на глибоководному Чорноморському
шельфі. Цей проект мав намір
реалізувати консорціум компаній Exxon Mobil, Shell, OMV
та «Надра України».
Однак повернемося до інвестицій. Влітку цього року розгорівся скандал, викликаний
тим, що на Юзівське газоносне родовище таки знайшовся
врешті-решт інвестор — створена за місяць перед тим фірма Yuzgas B.V., котра справляє
враження, м’яко кажучи, недостатньо поважної структури.
Зі статутним капіталом усього лише в тисячу євро і наполеонівськими планами вкласти як мінімум $200 мільйонів у
розробку Юзівської площі.
Непевно виглядає і засновник компанії: 100% її капіталу належать фонду Emerstone
Energy, який, у свою чергу, є
частиною компанії з управління активами Emerstone Capital

❙ Ось він, головний по інвестиціях. Експерти твердять, що найбільшим
❙ випробуванням для Ложкіна буде пошук інвесторів для приватизації
❙ Одеського припортового заводу.
Оце, власне, й усе, що варто знати про стиль роботи українських
чиновників з іноземними капіталовкладниками.

Ложкін прийде — порядок
наведе
Проте, можливо, саме пан
Ложкін і дасть раду із сум’яттям
у царині залучення інвестицій?
Для відповіді на це запитання
треба ретельніше придивитися
до ввіреної його опіці структури. Національну інвестиційну
раду указом Президента Петра
Порошенка було створено в останніх числах грудня 2014-го.
Тобто понад півтора року тому.
Проте в контексті призначення
Бориса Ложкіна її главою було
сказано, що положення про роботу ради «ще не розроблено».
Як видається, півтора року
— задовгий період як для мозкового штурму, так і для того, щоб
прописати концепт новоствореної структури. Закрадаєть-

Як твердить Ложкін, цікавими для інвесторів
можуть бути енергетика, інфраструктура, сільське
господарство, військово-промисловий комплекс
та космічні розробки. Але чи будуть цікавими для
інвесторів українська бюрократія, система отримання
дозвільних документів, принципи оподаткування тощо?
Partners. Обидві юрособи зареєстровані в Люксембурзі, іншими словами — кінці надійно
сховано у воду, і кінцевий вигодоотримувач — як це часто буває в українському господарюванні, — невідомий.
Таємницею є й те, як проходив конкурс, хто ще претендував
на Юзівську площу і якими саме
аргументами Yuzgas B.V. переконав «Надра України» в тому,
що титул переможця має бути
залишений саме за ним. У цій історії більше запитань, аніж відповідей. Однак якими б не були
відповіді, непрозорий конкурс і
фірма-переможець без чітко названого бенефіціара відлякають
чимало потенційних інвесторів.

ся підозра, що цей майданчик,
зі смислом якого визначаються другий рік, від самого початку планувався як місце респектабельного заслання для котрогось із чиновників, що покидають політичний олімп. Більше
сказати про Інвестиційну раду
нічого, адже вона й досі не працює.
Утім Борис Ложкін сподівається на швидкі зміни. Ексголова АП розраховує, що
структуру Інвестиційної ради
буде сформовано за два-три місяці, а залучення перших капіталів буде здійснено у 2017
році. «Ми зараз готуватимемо
структуру Інвестиційної ради.
Офіс, який працюватиме з нею,

залучатиме експертів, аналітиків, представників бізнес-кіл,
щоб це був ефективний робочий орган, який працюватиме
щодня», — заявив Ложкін. І додав, що відчуває «наснагу зробити велику інвестиційну роботу, щоб Україна стала Меккою
іноземних інвестицій».
Як-то кажуть, дай боже нашому теляті та вовка з’їсти. На
жаль, Ложкін як далеко не остання персона з числа тих, хто
мав вплив на ухвалення рішень,
так і не пояснив, чому ж започаткована ще наприкінці 2014-го
структура весь цей час простоювала без діла. І хто нестиме відповідальність за те, наприклад,
що з 31 грудня 2016 року в Україні згортає діяльність відома
компанія Tetra Pak, чому від нас
іде Tikkurila, а її співвітчизниця
Ruukki — «евакуює» свій завод
із виробництва сендвіч-панелей
до Польщі?
Загалом пораховано, що за
два останні роки обсяги капіталовкладень в українську економіку скоротилися на 21,8%.
Є галузі господарювання, на
які йде рівно нуль інвестицій,
наприклад, українська освіта.
Натомість тіньове виведення
капіталу оцінюється на рівні $
4-4,5 млрд. в 2015 році. Усе разом узяте надзвичайно гальмує
потенційну здатність української економіки до зростання, ба
навіть фактично унеможливлює її.
Втім, можливо, саме тепер усе буде гаразд? Адже пан
Ложкін має попередню згоду
на участь у Національній інвестиційній раді з боку американського інвестора Джорджа
Сороса, генерального директора компанії Unilever Пола
Полмана, керівництва азербайджанської SOCAR тощо. «Ознакою того, що Інвестиційна рада
працює ефективно, буде поява
проектів більш ніж на 1 або 2
млрд. доларів. І такі проекти
можуть бути реалізовані в Україні», — заявляє Ложкін. Однак усе це — навіть не плани на
майбутнє, а мрії без конкретного терміну втілення.

Як твердить Ложкін, цікавими для інвесторів можуть
бути енергетика, інфраструктура, сільське господарство, військово-промисловий комплекс
та космічні розробки. Але чи
будуть цікавими для інвесторів
українська бюрократія, система отримання дозвільних документів, принципи оподаткування тощо? Нещодавно перший
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів заявила про те, що жоден
із 10 пріоритетних державних
інвестпроектів цього року так і
не почав реалізовуватися.
«На інвестпроекти виділено
1 млрд. грн. Ці кошти не витрачені, оскільки за результатами
шести місяців жоден із відібраних проектів фактично не почав реалізовуватися. Головна
причина пробуксовки — бюрократія. Експертизи й узгодження займають дуже багато часу.
Ще одна проблема — практика
спростування прозорих тендерів
через Антимонопольний комітет
і блокування їхніх результатів
через рішення судів», — сказала Ковалів.
Така плачевна ситуація з інвестиціями не заважає Прем’єрміністру Володимиру Гройсману твердити, що очолюваний ним
уряд «докладає зусиль для створення механізмів інвестиційної
діяльності». Це, м’яко кажучи, не
так. Влада продовжує грати в ігри
за доволі непрозорими правилами (що доводить історія з Yuzgas
B.V.) плюс навіть не намагається
ініціювати, скажімо, ухвалення
пакета документів, покликаних
знизити податковий тиск.
До всього цього додається одвічне лихо України — корупція. У поточному році в світовому рейтингу сприйняття корупції Україна посіла 130-те місце зі
168 позицій, опинившись поруч
з Іраном, Камеруном, Непалом,
Нікарагуа та Парагваєм. Втім у
минулому році Україна була на
142-му місці зі 175 позицій, але
радіти «просуванню» зі 142-го на
130-ту позицію не слід. Без подолання корупційної складової на
успішне залучення інвестицій
годі й розраховувати — репутаційні втрати України надто високі, а довіра до неї — занизька.
Що ж стосується Національної інвестиційної ради, то не
слід забувати, що це — всього
лише дорадчий орган. Не факт,
що його рекомендації зустрінуть
на ура у виконавчих структурах.
Не факт, що у ради вийде діалог
із парламентом (а без цього ніяк
не обійтися) та з владою як такою. Це — по-перше. По-друге, чимало залежить і від персоналій, залучених до складу
ради. Поки що списку достойників, котрі працюватимуть на
поліпшення інвестиційного клімату, не існує.
По мірі його складання стане зрозуміліше, чим, власне, є
Інвестиційна рада. Чи місцем
«пересиджування» для амбітних політиків, котрі поки не
знайшли для себе кращого застосування, чи чимось більшим
та серйознішим? 2-3 місяці, взяті
Ложкіним як фора для розбігу,
проминуть дуже скоро, і якщо в
листопаді-грудні країна не зануриться у підготовку до дострокових парламентських виборів, питання ефективності нової структури буде актуалізоване. Тоді й
побачимо, стала Україна Меккою чи Карфагеном інвестиційних надій. ■
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Мінськ — шлях у нікуди
До другої річниці започаткування «мінських угод»
Олег ЛЯШКО,
лiдер
Радикальної
партiї України

Два роки
тому
ново об раний Президент Петро Порошенко став на шлях завуальованої капітуляції перед
Путіним. Президент Порошенко, дозволивши своєму
представнику в Тристоронній контактній групі Леоніду Кучмі підписати перший документ iз так званих
Мінських угод — Протокол
від 5.09.2014 за підсумками зустрічі у Мінську, по
суті, погодився грати за сценарієм агресора — Росії.
Саме таку оцінку як народний депутат і лідер Радикальної партії я дав цьому ганебному документу
вiдразу по гарячих слідах
ще 7 вересня 2014 року.
Я наголошував, що в
мінському протоколі Україні був нав’язаний ледь
прихований російський алгоритм вирішення створеного Росією конфлікту, що
був озвучений міністром
закордонних справ Росії
Лавровим ще навесні 2014
року. Він грубо суперечив
Конституції і законодавству України, у тому числі
Постанові Верховної Ради
України, ухваленій за моєю
ініціативою в середині квітня 2014 р., «Про ініціативу
міжнародних переговорів
щодо деескалації ситуації
навколо України», в якій
парламент окреслив засадничі цілі та межі таких переговорів iз метою недопущення під час їх проведення будь-яких спроб зовнішнього диктату з питань, що
належать до внутрішньої
компетенції України.
Нагадаю, що в тому документі, який начебто започатковував
мінський
«мирний процес», ми не
побачили ні невідкладного виведення російських
військ та спецпідрозділів з
території Донецької та Луганської областей України,
ні зобов’язання Росії щодо
припинення транскордонного постачання зброї,
боєприпасів та надсилання російських найманців
та «добровольців», ні передачі українсько-російського кордону під контроль української сторони
на всіх ділянках кордону
з метою його закриття для
нелегального перетину людей та зброї при забезпеченні відповідного міжнародного контролю.
Не побачили ми й відмови Росії від забороненої Статутом ООН погрози застосування сили у вигляді масованої концентрації російських військ на українському
кордоні та відведення цих
військ до місць їхньої постійної дислокації.
Натомість уже в першому «мирному» документі ми побачили неприховане втручання у широкий

спектр наших внутрішніх
справ, а також реалізацію
спроби змінити конституційний лад України під зовнішнім тиском та як результат збройної агресії з боку
Росії. На це були спрямовані більшість пунктів протоколу, що фактично передбачали:
— безстрокову відмову
України від боротьби проти тероризму, бандитизму
та збройного сепаратизму,
тобто від наведення конституційного ладу, на частині
своєї території;
— вимогу федералізації
України як через так звану «децентралізацію влади» (не повноважень, а саме
влади!), так і через політико-правову легітимізацію
явища сепаратизму в Україні прийняттям спеціального закону щодо «особливого статусу» частини території Донеччини та Луганщини;
— повну та всебічну амністію терористам та бандитам, що здійснили особливо тяжкі злочини, зокрема
військові злочини та злочини проти людяності, через закон про так зване «недопущення переслідування
та покарання осіб у зв’язку
з подіями, які мали місце в
окремих районах Донецької
та Луганської областей України» (що суперечило навіть недосконалим Женевським домовленостям від 17
квітня 2014 р.);
— легітимізацію сепаратистів і терористів у політичному процесі в Україні
як через використання у
протоколі поняття «інклюзивного загальнонаціонального діалогу», так і через
проведення сепаратних дострокових місцевих виборів
у виокремленому з України
сепаратистському анклаві,
після яких терористи і бандити мали стати легітимними «політиками»;
— відмову України від
реалізації політики десепаратизації, спрямованої
на протидію і запобігання
сепаратизму та подолання наслідків сепаратистської діяльності на території
України, закон про яку за
моєю ініціативою Верховна Рада ухвалила у першому читанні у липні 2014 р.,
але так досі й не прийняла
в цілому.
Зрештою, не було в ньому ані згадки про анексований Крим, ані про відшкодування Росією збитків, завданих українським
громадянам,
економіці,
соціальній сфері та інфраструктурі внаслідок її
зброй ної агресії, та окупації частини української території.
Тож iще на початку вересня 2014 р. ми наголосили,
що вже перші Мінські домовленості містили абсолютно
неприпустимі та незаконні
поступки з боку Президента
Порошенка. І що Путін зрозуміє лише силу — нашу разом iз міжнародною спіль-

нотою, а Мінськ — це шлях
у нікуди.
Готовність до принципових поступок iз боку Президента Порошенка, на жаль,
сприяла слабкості позицій
наших міжнародних партнерів та відродженню через 80 років провальної європейської політики умиротворення агресора.
Уже через тиждень після
першого Мінська, 12 вересня 2014 р., Україна та ЄС,
піддавшись на шантаж iз
боку Путіна, пішли на поступки Росії щодо Угоди про
асоціацію між Україною та
ЄС, погодившись вивчити
російські заперечення та
відкласти імплементацію
угоди до 2016 року.
Ми попереджали, що,
ставши на шлях умиротворення агресора та політичних поступок, цей сценарій
невідворотно вимагатиме
від України, ЄС та Заходу в

відновлення бойових дій чи
наступу російсько-терористичних військ.
Мінськ — це путінська
пастка для України.
Чого прагне Путін, є
очевидним — щоб російська зброя залишалася на українській території, а контроль за своїм кордоном Україна не отримала, аж поки
ми власними руками на рівні нашої Конституції, законодавства та організації
влади на місці (через так
звані вибори) не закріпимо назавжди цю територію
за російськими маріонетками. І поки не пустимо бойовиків, як обраних на виборах депутатів, в українську
політику.
Тобто поки не створимо
всередині країни «ракову
пухлину» у вигляді контрольованої Путіним автономії, що постійно даватиме
метастази в інші регіони та

Мінськ — це путінська пастка для України.
цілому дедалі більших поступок. Що, на жаль, і відбувається протягом двох
років від Мінська-1.
Свідома ескалація військових дій iз боку агресора призвела до Мінська-2 у
лютому 2015 року, де, тепер уже за співучасті канцлера Німеччини А. Меркель та президента Франції
Ф. Олланда, Президент Порошенко погодився на подальшу деталізацію Мінських домовленостей на значно гірших умовах і з новими
фундаментальними поступками, зокрема щодо внесення змін до Конституції
України.
Українська влада вже
виконала більшу частину
Мінських угод і не отримала від Путіна нічого, крім
нових жертв. Водночас ми
маємо бомбу уповільненої
дії, оскільки будь-яке начебто невиконання Мінська
з боку України може стати у
зручний для Путіна момент
формальною підставою для

впливатиме на нашу політику в цілому. І тим самим навічно зафіксуємо право вето
Росії на наш цивілізаційний вибір і наше європейське майбутнє. Адже Путіну через реалізацію Мінських угод потрібен не Донбас
і не Крим, а контроль за Україною в цілому.
Поки що українському
парламенту вдалося вистояти і не здатися в умовах
російського шантажу та
міжнародного тиску. І в
першу чергу завдяки принциповій позиції фракції Радикальної партії, яка єдина від початку відкидала
Мінські угоди як путінську пастку для України. Як
здійснені Президентом Порошенком iз величезним перевищенням своїх повноважень. Як юридично нікчемні з точки зору міжнародного права, Конституції та
законів України. І взагалі
як план капітуляції України перед Росією.
Але небезпека не ми-

нула. В цю другу річницю
Мінських угод Путін на саміті «Великої двадцятки» у
Китаї на зустрічах за нашою
спиною з Обамою, Меркель,
Олландом та іншими лідерами Заходу, залякуючи
наших міжнародних партнерів можливою військовою ескалацією з боку Росії
та її маріонеток, докладає
відчайдушних спроб, щоб
дотиснути їх до здачі України — реалізації Мінська на
його умовах — iще до кінця
цього року.
У цей час слабкості світових лідерів та нашої влади маємо бути пильними і
сильними самі. Ми зробимо
все, щоб капітуляція України не відбулася, зокрема й у
стінах українського парламенту.
Радикальна партія переконана, що єдиний шлях
для України закінчити війну — не виплакати принизливий мир із втраченими
територіями і нав’язаними
нам ззовні Конституцією та
законами, а саме ПЕРЕМАГАТИ. Це значить — ставати сильнішими в чотирьох
напрямках:
— системно розвивати
армію і постійно підвищувати обороноздатність країни;
— досягати успіху на
дипломатичному фронті,
зокрема зберігати та посилювати широкий міжнародний фронт протистояння російському агресору,
задіювати Будапештський
формат тощо;
— вигравати інформаційну та пропагандистську війну як усередині країни, так і на міжнародній
арені;
— радикально піднімати
і розвивати економіку, бо
чим сильнішою економічно
буде Україна, тим більшими будуть шанси на нашу
перемогу. Тож альтернатива Мінську існує, якщо ми
не приймаємо майбутнього
у статусі вічного російського сателіта. Прийшов час це
усвідомити і починати діяти. ■

■ РЕАЛІЇ

Скільки не кажи: домовленості...
За два роки Росія не виконала жодного пункту Мінських угод
Євдокія ФЕЩЕНКО
За два роки Росія не виконала жодного
пункту Мінських угод щодо врегулювання
ситуації на Донбасі. Про це вчора у своєму
Twitter написала речник Міністерства
закордонних справ України Мар’яна Беца.
Вона лаконічно написала: «5.09 — 2 роки
з підписання Мінського протоколу. Досі
Росія як підписант не виконала жодного
пункту Мінських угод».
Бойові дії на Донбасі тривають від 2014
року. Відтоді також проходять засідання
Тристоронньої контактної групи, де вже
кілька разів домовлялися про припинення
вогню на сході України. Ці домовленості
систематично порушують, а сторони

протистояння в обстрілах звинувачують
одна одну.
Україна і Захід звинувачують Росію у
підтримці сепаратистів на Донбасі, а також
вимагають виконання Москвою Мінських
угод, проте Росія ці звинувачення відкидає
і заявляє, що є лише «гарантом» виконання
Мінських домовленостей.
Тим часом поблизу Донецька на шахті
«Октябрська»
знищено
обладнання
відеокамер
наглядової
місії
ОБСЄ.
«Інша перешкода для моніторингу місії і
порушення Мінську: допоміжне обладнання
камери вкрадено/знищено на шахті
«Октябрська», що контролює так звана
«ДНР», — сказано у повідомленні ОБСЄ у
«Твіттері» ■
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Про нас — без нас

Ще одна
осiнь надiї

У Китаї завершилася зустріч «великої двадцятки»

У Європарламенті
представили доповідь
щодо безвізового режиму
для України

Ігор ВІТОВИЧ
Учора в китайському місті Гуанчжоу завершився дводенний саміт
«великої двадцятки» (G20) — 19 найбільш економічно розвинутих країн
світу та Євросоюзу. Серед численних
економічних та політичних питань порядку денного однією з тем також стало врегулювання ситуації в Україні.
Президент США Барак Обама та російський президент Володимир Путін у
перший день саміту почергово провели двосторонні зустрічі з президентом
Франції Франсуа Олландом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Путін та Олланд на полях саміту G20 у Гуанчжоу обговорили ситуацію навколо конфлікту на сході України та війну в Сирії. «Що стосується України, то необхідно обговорити
подальшу взаємодію в рамках «нормандського формату», — цитує Олланда сайт Кремля. За даними Москви, Путін та Олланд також обговорювали візит російського президента до
Парижа, що має відбутись у жовтні.
«В Україні ми маємо продовжувати Мінський процес, подолати причини нинішнього блокування, включно
з впровадженням спеціального статусу, вирішення ситуації з безпекою та
відсутністю довіри між сторонами»,
— заявив Олланд. Але прес-секретар
президента Росії Дмитро Пєсков фактично спростував заяву Олланда, заявивши після зустрічі, що Росія ще не
визначилася в питанні про свою можливу участь у саміті «нормандського
формату». «Належить ще провести
чималу роботу перед тим, як остаточно визначитися», — цитує слова Пєскова агенція «Інтерфакс». Як вважають оглядачі, основна мета Путіна на
саміті — пом’якшити позицію світових лідерів щодо воєнного вторгнення Росії в Україну.
Інформагенція «Франс пресс»
повідомляє, що в Гуанчжоу окрему
двогодинну зустріч iз Путіним також
провела канцлер Німеччини Ангела
Меркель. Після її завершення речник
німецького уряду Штеффен Зайберт
заявив, що йшлось про війну в Сирії,
зокрема катастрофічну гуманітарну
ситуацію в місті Алеппо, а також про
ситуацію на сході України. За словами Зайберта, які наводить агенція dpa, Меркель і Путін «дуже конкретно» говорили про те, яким чином можна продовжити мінські процеси. Деталі розмови Зайберт, однак,
не навів. Раніше лідери Німеччини,
Франції та Росії мали намір провести
спільну зустріч на полях саміту G20 в
Китаї, утім пізніше Путін заявив, що
зустріч у «нормандському форматі»
на полях саміту G20 в Китаї не має
сенсу.
Також на полях саміту «Великої
двадцятки» президент США Барак
Обама зустрівся з президетом Франції Франсуа Олландом та канцлером
Німеччини Ангелою Меркель. Під час
тристоронньої зустрічі йшлось про ситуацію на українському Донбасі, а також про війну в Сирії.
У перший день саміту відбулися
двосторонні зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей з Обамою, Путіним та низкою інших світових лідерів. Президент США на спільній прес-конференції з Терезою Мей
заявив, що США і Британія зберігають єдину позицію в питанні про Україну і будуть протидіяти в цьому питанні Росії.
Візит до Китаю став для Терези
Мей її міжнародним дебютом і нагодою представити власну точку зору
щодо Брекзиту і майбутнього місця
Великої Британії у світі. Британський прем’єр намагалася переконува-
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❙ Ангела Меркель та Барак Обама у Гуанчжоу на саміті Великої двадцятки.
ти учасників саміту «великої двадцятки», що Велика Британія відкрита
для бізнесу та прагне активно відігравати ключову роль на світовій сцені.
Як вона заявила, «моєю амбіцією є перетворення Великої Британії на світового лідера вільної торгівлі».
Однак не все так просто. Японці навіть приготували до саміту G20 у Китаї спеціальний звіт про Брекзит. Документ обсягом у 15 сторінок було опрацьовано групою експертів на замовлення японського уряду. Експерти
попереджають, що Брекзит може
призвести до перенесення японськими фінансовими організаціями своїх
офісів iз Лондона до інших європейських міст. Японські фірми остерігаються того, що муситимуть боротися
за отримання статусу юридичних осіб
у Європейському Союзі. Окрім цього,
існує занепокоєння, що ускладниться
доступ до некваліфікованих працівників та процедури митного захисту, а
також непевним стане статус Лондона як розрахункового центру в євро.
Японці попередили, що від британського уряду вони очікують проведення процедури виходу з євроспільноти з найменшими втратами. Чимало
японських концернів свої європейські офіси має саме у Великій Британії.
Минулого року майже половина європейських інвестицій Японії прийшлася на Об’єднане Королівство. У рапорті повідомляється, що японці створили в Європі 440 тисяч робочих місць.
Після серії двосторонніх зустрічей
перший день саміту в Гуанчжоу завершився урочистою вечерею та святковим шоу.
Учора відбулася зустріч американського та російського президентів.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков
заявив, що президенти США та Росії
під час зустрічі 5 вересня на полях саміту «великої двадцятки» в китайському Гуанчжоу обговорили ситуацію
в Сирії та Україні. Також Пєсков відзначив, що переговори тривали більше, ніж планувалося. «Трохи затрималися. Обговорювали Сирію, головним чином, і Україну. Після цього
Обама з Путіним переговорили вічна-віч», — вказав речник Кремля
За повідомленнями iз місця подій,
члени делегацій Росії та США, серед яких були очільники зовнішньополітичних відомства Сергій Лавров
і Джон Керрі, залишили зал переговорів через 70 хвилин після початку
зустрічі, залишивши двох президентів сам на сам. Офіційні представники США пообіцяли оприлюднити подробиці цієї зустрічі пізніше. Раніше,
5 вересня, з’явилися повідомлення,
що керівники зовнішньополітичних
відомств США і Росії не змогли дійти
згоди щодо спільних заходів у Сирії.
Крім того, світові лідери обговорили глобальну економічну ситуацію

та турецько-американські відносини. Барак Обама пообіцяв турецькому президенту свою допомогу в покаранні причетних до недавньої спроби
державного заколоту в Туреччині.
Задля проведення події китайська влада вживає суворих заходів
безпеки: значна частина дев’ятимільйонного Гуанчжоу фактично перетворилася на місто-привид. Світові
ЗМІ пишуть iз Китаю не стільки про
Україну, як про неформальне суперництво на саміті між Обамою та
Путіним. Усі добре пам’ятають про
приниження Путіна два роки тому
на саміті G20 в Австралії. «Китайці компенсували Володимиру Путіну моральні збитки», — пише газета «Московскій комсомолєц». Газета наголошує, що російського президента прийняли у Китаї з більшими
почестями, ніж Барака Обаму.
Подорож у Китай розпочалася
для Обами з несподіваного дипломатичного загострення. Китайська сторона не подала трап до президентського літака. Обамі довелося виходити через двері у хвості лайнера, скориставшись вмонтованими східцями.
Обама — єдиний президент на саміті,
якому до літака також не постелили
червону доріжку. Пізніше на пресконференції він спробував віджартуватися з цього приводу. Забудькуватість виключена, це вияв китайської зневаги американському лідеру і
заразом знак прихильності Путіну.
Неподаний трап був не єдиним загостренням між китайською та американською сторонами. Ще в аеропорту
представники китайського супроводу
не дозволили американським медіа
відзняти приліт президента. Американські ЗМІ повідомляють, що китайські посадовці систематично втручалися у їхню роботу: змінювали правила, обмежували доступ до подій та
двосторонніх зустрічей. Навіть коли
президенти США та Китаю вийшли
на спільну прогулянку, це дозволили
знімати лише одному ЗМІ, замість запланованих шести.
Переговори Барака Обами і Сі
Цзіньпіня тривали кілька годин і вічна-віч, і у складі широких делегацій.
Проблема порушення свободи слова
та прав людини в Китаї була однією
з кількох точок напруження. Також
гострим залишалися теми кібербезпеки, експансії у Південнокитайському
морі та економічного протекціонізму, до якого вдається офіційний Пекін. Але в Білому домі наполягають,
дві країни за останні роки навчилися
знаходити компроміси де це можливо.
США і Китай на саміті G20 таки зробили одну велику справу — ратифікували Паризьку угоду про клімат. Це
надзвичайно важливо, оскільки на ці
дві країни припадає майже 40% викидів вуглекислого газу в світі. ■

Профільний комітет Європарламенту з
внутрішніх справ та громадянських прав на
вчорашньому засіданні представив доповідь
щодо рекомендації надати Україні безвізовий
режим, повідомляє «Євроньюс». Доповідь
представила доповідачка з українського питання Марія Габріель. Раніше рекомендацію
надати безвізовий режим Україні вже схвалив Комітет iз міжнародних справ. Для набуття чинності безвізового режиму доповідь
має затвердити профільний комітет, потім
питання має схвалити Європарламент, а після того — Рада ЄС.
Учорашнє представлення розпочалося о
18.00 за Києвом, а поправки до документа в
комітеті прийматимуть до 15 вересня. Очевидно, що після цієї дати доля безвізу для України буде визначена остаточно. Україну на
засіданні комітету представляла заступник
керівника МЗС Олена Зеркаль. Представники української влади заявляли, що сподіваються на отримання безвізового режиму до
кінця осені 2016 року.
Те, що Україна та Грузія отримають візову
лібералізацію ще цього року, підтвердив минулої суботи і комісар ЄС iз питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Він повідомив, що цього року в Європейському парламенті і серед країн-членів
ЄС буде ухвалене рішення про лібералізацію
візового режиму для України та Грузії. «Серед країн-членів існує очікування того, що
обидві країни мають отримати це (візову лібералізацію. — Ред.). Європейський парламент і Європейська рада мають дати «зелене
світло» в цій справі», — заявив Ган, спілкуючись із кореспондентом «Радіо «Свобода»
на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС
у Братиславі. Джерела «Радіо «Свобода» в
ЄС переконані, що це станеться в жовтні або
листопаді 2016 року, і громадяни України та
Грузії зможуть їздити до країн Шенгенської
зони без віз уже взимку. Улітку Німеччина
заблокувала рішення про надання лібералізації візового режиму Грузії. Берлін побоювався сплеску злочинів, скоєних грузинами
в Німеччині. Ган вважає, що створення наприкінці осені механізму припинення видачі віз із боку ЄС у разі виникнення проблем
«має усунути всі суперечливі питання».
З Європи надійшла ще одна важлива новина стосовно України. Під час візиту до Осло в
неділю, 4 вересня, міністр закордонних справ
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про підготовку за участі ОБСЄ нового
документа, спрямованого на підтримку хиткого перемир’я на Донбасі. «Ми працюємо з
ОБСЄ над новими правилами для збереження
перемир’я. Зараз ми зайняті підготовкою, що
дозволить незабаром знову провести зустріч
на рівні міністрів», — цитує міністра інформагенція «Рейтер».
Штайнмаєр додав, що новий документ
буде готовий упродовж «кількох тижнів».
Водночас Штайнмаєр не уточнив, який саме
документ готується і про які саме правила
йдеться. Глава МЗС Німеччини зазначив, що
не задоволений імплементацією Мінських домовленостей як Росією, так і Україною, а рівень безпеки на Донбасі лишається «справді недостатнім». До складу ОБСЄ входять 57
країн. Цього року Німеччина головує у цій
міжнародній організації.
Минулого четверга міністерство фінансів
США розширило санкції проти Росії у зв’язку
з втручанням у справи України. Новими санкціями будуть охоплені, зокрема, підприємства, які будують міст через Керченську протоку. Американська адміністрація неодноразово заявляла, що розгляне питання послаблення санкцій лише після імплементації
Мінських домовленостей про складання зброї
на сході України. ■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Місцеві ради харківської глибинки створили на сьогоднішній день лише три
об’єднані територіальні громади (ОТГ), та
й ті поки що вважаються недосвідченими новачками. Запропонований Києвом
механізм самостійності, без сумніву, вабить і породжує дискусії. Утiм більшість
жителів регіону воліє залишити все так,
як є, задовольняючись збільшеним бюджетом у рамках проведеної фінансової
децентралізації. Стопорить процес і той
факт, що парламент досi не запропонував регіонам повний перелік законодавчих актів, які б чітко регулювали діяльність новоутворених адміністративних
одиниць.

■ КОЛІЗІЇ

Територія громади
Жителі Харківщини не поспішають об’єднуватися в територіальні громади,
бо не вірять у справедливий розподіл ресурсів і бояться невизначеності

Перша ластівка, і поки що єдина
Влітку Чкалівська селищна рада
об’єдналася з п’ятьма сільськими, утворивши першу в Чугуївському районі
ОТГ. Справа абсолютно нова, тому обраний голова Костянтин Чернявський їздив на Дніпропетровщину переймати досвід. Побачене приємно вразило. Каже,
що там люди вже встигли оцінити реальні плоди самостійності й хочуть розвиватися у межах своїх територій далі. Для
прикладу навів стандартні 9300 гривень, що тепер виділяє держава на кожного учня шкіл. У дніпропетровській
ОТГ цю скромну стартову суму змогли
збільшити майже вдвічі за рахунок своїх
ресурсів. Тобто стимул для росту є, і він
вартий того, аби жителі територіальних
громад почали самостійно опікуватися
власним добробутом.
Утiм почати щось нове досить непросто. «Ми довго боролися, — каже Костянтин. — Люди не хотіли об’єднуватися,
керуючись принципом: моя хата скраю,
я нічого не знаю. Говорили, що ми не
досягнемо нічого путнього і, зрештою,
буде тільки гірше. Але ситуацію врятував один із наших депутатів, який на
сільських зборах запитав у людей: «А
куди вам жити ще гірше? Школа закрита, підприємств ніяких немає. То, може,
спробуєте щось нове?»
Цей страх критики ОТГ пояснюють тим, що не впевнені у рівномірному розвитку всіх сільських рад, які
об’єднуються у спільну громаду. Зараз
у їхньому розпорядженні є певні кошти, а як буде потім — невідомо. Ще один
страх пов’язаний з особистою відповідальністю за ввірену роботу. «У нас як
повелося? Скажімо, виникла у селі певна проблема, і сільські керівники одразу
починають скаржитися — нам не виділили кошти, у нас немає транспорту,
вони не пішли нам назустріч, — каже заступник голови Чугуївської райдержадміністрації Валентина Волоцкова. — А
для ОТГ поняття «вони» автоматично
зникає. Є територіальна громада з власним бюджетом, яка і мусить шукати способи вирішення проблем. Готові до цього
не всі».
Для прикладу пані Валентина навела процес повної інвентаризації землі,
ініційований райдержадміністрацією.
Здавалося б, сільські ради, які сьогодні отримали право залишати у себе кошти з земельного податку, повинні й без
поради чиновників зробити опис власного майна. Але не все так просто, адже
знайшлося чимало ділянок, які вже зайняті, але господарі за них не платять.
«Ми їм кажемо: наведіть порядок із землею, і у вас же буде більше грошей, — коментує ситуацію пані Валентина. — Але
нам відповідають: цього односельця чіпати не можна і цього не можна, ну а ось
із цього можна й спитати». Зрештою,
голови просять виконати всю роботу за
них. Але нічого. Поступово ми пройдемося по кожній ділянці, все буде оформлено як належить. Податки сплачуватимуть обов’язково, тому гроші у громадах
будуть».
Сьогодні у більшості сіл Чугуївського району люди почали активно вивчати потенційні можливості розвитку
своїх територій, бо тепер зацікавлені в
поповненні бюджету. Після проведеної
фінансової децентралізації грошей реально стало більше, тому місцеві жителі перш за все почали створювати комунальні підприємства з вивозу сміття,

❙ «Точка зборки» у Терновій.
❙ Фото з альбому Ганни Геращенко.

❙ Ганна Геращенко — перша на Харківщині
❙ волонтер, яка виграла вибори
❙ до місцевої ради.
що роками скидалося в лісах та на берегах річок. Певні кошти вкладаються
також у ремонт доріг та адміністративних будівель. Відчуття, що тепер можна справді реально покращити інфраструктуру в своїх населених пунктах,
підштовхує до нових проектів. Більше
того, за словами Валентини Волоцкової,
усі прийняті для регулювання цих процесів законодавчі акти більше не встигають за розвитком територій. «Ми сподіваємося, — каже вона, — що Верховна
Рада всі нормативні акти вже найближ-

рою, завдяки чому, мабуть, i була недавно обрана місцевим головою.
Спочатку молоду жінку прийняли
неохоче. У Тернову, центральне село
Введенської селищної ради, вона приїхала лише після того, як тут поселилися її батьки — харків’яни. Більше того,
чоловік Ганни працює програмістом у
Голландії, де вона й сама прожила не
один рік. Усе це насторожувало й не додавало віри, що й змусило волонтера почати з простого людського діалогу. «Це
займало дуже багато часу, — пригадує
вона. — Ти приходиш до бабусі й починаєш працювати як психолог. Їм потрібно виговоритися. Люди живуть за своїми
парканами і все — соціальна ізоляція колосальна. Тоді ми почали проводити загальні збори. І я побачила справжній запит: людям потрібне спілкування один з
одним, з представниками влади, громадських організацій. Збиралося дуже багато охочих».
Першою справою Ганни стало відкриття в селі комунального підприємства з вивезення сміття. «Коли ми переїхали до Тернової, то мене вразила одна
картина, — пригадує вона. — Діти розклали ковдри для пікніка з бутербродами просто посеред кучугури сміття.
Шмаття якесь навколо, об’їдки, побиті
пляшки — і малеча посеред усього цього спокійно грається».
Налагоджений роздільний збір пластикових пляшок та інших відходів невдовзі почав приносити селищу навіть
певний прибуток, що й дозволило побу-

Ніколи не було такого (у тому числі й на Харківщині), аби бюджет
розвитку перевищував 2 мільярди гривень і щоб ці гроші опинилися
у розпорядженні територіальних громад. Тепер у них з’явилася
можливість самим визначати пріоритети, які сьогодні у першу
чергу вимагає суспільство.
чим часом вирівняє з тими процесами,
які йдуть у наших громадах. На жаль,
зараз вони поки що відстають від життя».

Привид забутої толоки
Введенська селищна рада Чугуївського району, яка об’єднує п’ять сіл, поки
що не отримала статус ОТГ, але вже здала іспит на самостійність. Усе завдяки
відомому волонтеру Ганні Геращенко.
Вона ще з 2012 року намагається вирішити тут численні проблеми благоуст-

дувати тут перший дитячий майданчик.
З того часу завдяки ентузіазму Ганни та
її колег тут постійно з’являється щось
нове. Наприклад, безплатні танцювальний і комп’ютерний гуртки, які відвідує
дітвора і з інших сіл; комфортна приймальня селищної ради; електронна база,
що допомагає миттєво видавати місцевим жителям документи, по які раніше
вони змушені були їздити до райцентру.
Здається, у цьому переліку немає нічого
особливого, але ці звичні для міста дрібнички надто багато важать для жителів

сільської глибинки. З дорогами тут теж
намітився прогрес, бо на їх ремонт було
виділено неймовірну за місцевими мірками суму — більше мільйона гривень.
За словами Ганни, коли вона очолила
Введенську раду, то в цьому адміністративному приміщенні не було світла й
опалення, а з оргтехніки знайшлося
лише два комп’ютери. Тепер ця будівля
стала свого роду «точкою зборки», куди
приїздять представники харківських
громадських організацій, приходять зі
своїми ідеями місцеві активісти, проводяться семінари і курси інтенсивного росту. «В людях необхідно виховати
почуття відповідальності за свою територію, — каже Ганна, — тому ми проводимо чимало спільних екологічних акцій. Якось мені дорікнули, що на дитячому майданчику стоїть некошена трава. «А хто її мусить косити? — запитую у
відповідь. — Тут же граються наші діти,
то ж беріть косу і косіть». А далі пішли
аналогії. Люди пригадали, що колись у
Терновій була традиція гуртом будувати
хати, а тепер, мовляв, кожен сам за себе.
Відродження традицій народної толоки
— якраз на часі».

Процес пішов
На сьогодні в Харківській області
створено три ОТГ — Старосалтівська у
Вовчанському районі, Чкалівська у Чугуївському і Мереф’янська у Харківському. В останньому районі завершують
об’єднання Пісочинська та Роганська селищні громади. Втім це далеко не найкращий показник в Україні, тому чиновники здебільшого посилаються на
потенційні можливості самого процесу. «З травня минулого року об’єднання
в області ініціювала 41 громада із 59,
створення яких передбачено перспективним планом розвитку регіону, —
каже виконувач обов’язкiв голови облдержадміністрації Юлія Світлична. —
Більш ніж у 110 територіальних громадах пройшли громадські обговорення, в
результаті чого 45 сільських і селищних
рад дали згоду на об’єднання. Цю роботу ми проводимо із залученням громадських організацій та міжнародних партнерів. У нас створено базу проектів місцевих громад, до якої вже внесено 300
проектних пропозицій, що стосуються
покращення інфраструктури, протидії
корупції, реалізації прав людини».
Недавно Харківську область відвідав генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андрес Кіфер. Він повідомив, що в
Україні питання децентралізації обговорюється вже більш нiж десятиліття,
але тільки протягом двох останніх років
з’явилися певні зрушення. «Ми підписали дорожню карту, — каже він. — І наш
Конгрес виступає за розвиток і продовження співробітництва з Україною у цьому зв’язку. У дорожній карті ми звертаємо увагу на компетенції і фінансову
автономію муніципалітетів і місцевого
самоврядування. Це питання економіки
і ефективності громад. В Україні ми працюємо на перспективу. Розвиток місцевої демократії та самоуправління — це
надважливий шлях».
До об’єднання сільських територіальних громади підштовхує і фінансова децентралізація. «Ми за два роки удвічі
збільшили місцеві бюджети, — повідомив глава держави Петро Порошенко у
ході свого недавнього візиту до Харкова.
— Ніколи не було такого (у тому числі
й на Харківщині), аби бюджет розвитку
перевищував 2 мільярди гривень і щоб
ці гроші опинилися у розпорядженні територіальних громад. Тепер у них
з’явилася можливість самим визначати
пріоритети, які сьогодні у першу чергу
вимагає суспільство». ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС

Біогазовий завод
для свиноферми
Українські тваринники таки навчилися робити гроші з лайна
Олена ЯРОШЕНКО

Взятися за будівництво біогазових
установок українських свинарів спонукало здорожчання енергоносіїв.
Додатковим аргументом стало й те,
що їх використання значно знижує
негативний вплив тваринницького виробництва на екологію. Тому введення в експлуатацію установок із переробки свинячого гною на газ в Україні
набирає обертів. На сьогодні такою
переробкою вже займаються свиноферма комбінату «Запоріжсталь»,
ТОВ «Агро-Овен», ТОВ «Деміс-Агро»,
ТОВ «Даноша». Приватне підприємство «Сігма» з Дніпропетровщини, яке
входить у двадцятку найбільших вітчизняних свиногосподарств, — перший виробник свинини, який ввів у
експлуатацію біогазову установку, на
вісімдесят відсотків збудовану за технологіями українських винахідників.

Скаржники — рушії прогресу
Утилізовувати 80 тонн гною на
добу складнувато для будь-якого господарства. А коли у твоїй власності
поблизу Дніпропетровська всього 150
гектарів особистих полів, така кількість щоденної органіки там точно
зайва. Свиновідгодівельне господарство «Сігма», за словами його керівника і власника Санасара Куюмчяна,
щороку витрачало близько мільйона
гривень лише на дизельне паливо для
вивозу гною: «Шукали різні виходи
із ситуації, домовлялися з сусідніми
фермерами, щоб на їхніх землях виливати гній, який ми самі ж і привозили».
Неабияким аргументом для будівництва установки з переробки гною
в селі Піщанка Дніпропетровського району слугувало й невдоволення громадян, які проживають поруч
із фермою, неприємними запахами.
Як розповів директор «Сігми» сайту Agravery, конфлікти через сморід
періодично виникали, хоч господарство й працювало у рамках закону, —
використовували мікробіологічні
препарати, сепарували гній, тверду
фракцію якого навіть пробували переробляти на біогумус за допомогою
каліфорнійських черв’яків. Скарги й перевірки з Міністерства охорони здоров’я України, прокуратури,
екологічної інспекції та санстанції
не припинялись. Проблему рано чи
пізно потрібно було вирішувати кардинально. Тому в лютому 2015 року
ПП «Сігма» уклало контракт із ТОВ
«Екоенерго-Буд». Планували ввести переробний комплекс в експлуатацію до кінця того ж року. Але через помилки при проектуванні системи газоочищення і системи підігріву
біомаси в метантенку запуск відбувся лише нинішнього літа.

Світло замість запаху
Щодня новозбудований комплекс
переробляє 80 кубометрів свинячого
гною. Біогаз потрапляє на когенераторну установку, яка зараз виробляє
близько 150 кВт/год електроенергії
— саме стільки, скільки потрібно для
власних потреб. Раніше на ці потреби господарство витрачало 150-160
тисяч гривень щомісяця. Додатково
когенератор продукуватиме 450 кіловат-годин теплової енергії, яку використовують на потреби господарства. Тож продукти переробки біогазу
стовідсотково заміщатимуть енерго-
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Держрибагентство на зв’язку
З першого вересня запрацювала безкоштовна «гаряча
лінія» Держрибагентства.
Лінія створена для того, аби громадяни, що помітили порушення правил рибальства на водоймі, незаконний продаж
риби в точках продажу, могли про них повідомити безпосередньо у Держрибагентство. Також охочі за номером «гарячої лінії» можуть отримати інформацію щодо роз’яснення
правил любительського та спортивного рибальства. «Ми
вирішили кардинально змінити підходи до роботи. По-перше, зробити номер телефону безкоштовним для дзвінків
громадян і простим для запам’ятовування. По-друге, впровадити програмне забезпечення, яке дозволить опрацьовувати отриману від громадян інформацію і передавати її
до територіальних управлінь у регіони в режимі реального
часу», — повідомив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Перші два тижні «гаряча лінія» працюватиме в тестовому режимі. Номер гарячої лінії 0-800-50-52-50, дзвінки з українських мобільних операторів та стаціонарних телефонів — безкоштовні. В режимі консультування громадян та фіксації звернень щодо імовірних порушень «гаряча
лінія» працюватиме з понеділка по четвер із 9:00 до 18.00
і до 16.45 у п’ятницю. Водночас у режимі фіксації звернень
громадян «гаряча лінія» працюватиме цілодобово сім днів
на тиждень. Інформація про імовірні правопорушення направлятиметься з «гарячої лінії» відповідальним підрозділам в областях. А у випадках особливо значних порушень
законодавства та правил рибальства або імовірної участі
в незаконних діях місцевих посадовців — новоствореному відділу оперативного реагування «рибоохоронний патруль», в компетенцію якого входить проведення рибоохоронних заходів на території всієї України.

У лісгосп по дрова

❙ Герметична сфера замість смердючого відстійника біля свиноферми —
❙ це й екологічно, й економічно вигідно.
❙ Фото з сайта Agravery.
носії, потрібні для утримання свиноферми у селі Піщанка.
На повну потужність установку
сподіваються вивести уже восени, додаючи й відходи від власного виробництва комбікорму. Також ведуть перемовини з переробними підприємствами, розташованими неподалік, та
великими мережами супермаркетів,
прострочену продукцію яких також
зможуть переробляти в додаткову
енергію. «Таке «добро» пропадає в
Україні сотнями тисяч тонн. Наприклад, мережа супермаркетів, із якою
ми ведемо перемовини, лише із Дніпропетровська пропонує 1-2 тонни зіпсованих продуктів на тиждень. А ще
ж є сусідні регіони, з яких також економічно вигідно поїхати зібрати ці
відходи», — розмірковує керівник
«Сігми». Підвищити ефективність
роботи установки можна було б відходами м’ясного походження. Але
оскільки з ними на ферму, де розташована установка, можуть потрапити патогенні мікроорганізми, такий
варіант відкидають.
Побічний продукт біогазового виробництва, дефекат, цілком придатний для використання як добриво —
до його складу входять фосфор, кальцій і азот. Ним удобрюватимуть поля,
які орендує та обробляє господарство.

Скільки коштує переробка гною
На будівництво комплексу спрямували 16 мільйонів гривень. Кредитором проекту виступив ПроКредит
Банк. Його обслуговування обходитиметься господарству приблизно у
100 тисяч гривень на місяць, включно з заробітною платою персоналу. Якщо ПП «Сігма» отримає «зелений» тариф, проект окупить себе
приблизно за три-чотири роки, без
нього період окупності — близько
десяти років.Тому зараз у компанії
займаються цим питаннями, щоб
продавати електроенергію державі.
А також будують відповідні комунікації. Однак процес отримання «зеленого» тарифу, за словами президента АСУ Артура Лози, містить багато
зайвих бюрократичних бар’єрів. На
його думку, правильно було б, якби
у нас працювала схема, поширена у

розвинених країнах, де біогазові установки потужністю до 500 кВт узагалі не потребують ніяких дозвільних
документів. «Там господарство заявило, що виробляє біогаз, відповідна інстанція перевірила, чи відповідає установка критеріям, і спеціальна комісія приймає рішення про дозвіл. У нас же якщо мова заходить про
державні гроші (за оплату електроенергії), то починаються перевірки від
КРУ, СБУ чи інші. Місцеві чиновники бояться приймати на себе якісь
рішення. І господарствам доводиться «вивертатися», адаптуватися до
системи, доводячи, що справді роблять все правильно», — заявляє Артур Лоза.
Незважаючи на це у господарстві
планують будувати біогазові установки й на інших об’єктах. Майбутні біогазові майданчики будуватимуть подалі від свиноферм, щоб мати
можливість переробляти будь-які органічні відходи.
Більше 80 відсотків обладнання на біогазовій установці «Сігми»
— українського виробництва. Ідентична німецька біогазова установка
обійшлася б господарству в 3 мільйони євро. «Так, це перший подібний
проект українського виробництва, і
ми потенційно готові до того, що він
частіше може виходити із ладу. Але
ремонт набагато оперативніший і
дешевший», — каже власник свиноферми. Хоча, за його словами, обравши комплексне рішення, їм не доводилося би щось підкручувати дротом
чи вмикати рукою. «Принцип роботи біогазових установок скрізь однаковий, але у Європі їх уже збудовано
тисячі, а для України наша — перша. Ми розуміємо, що розробник біогазової установки вчиться так само,
як і ми. І уже наступна даватиметься нам легше», — говорить головний
інженер проекту Євген Кулик.
Постачальником когенераційної
установки став український виробник ТДВ «Первомайськдизельмаш».
Раніше такі двигуни-генератори цей
завод виробляв для великих кораблів, але працювали вони на іншому
виді пального. Тестування роботи на
біогазі показало, що вона успішно
працює. ■

Державні лісові господарства можуть повністю задовольнити потреби населення у паливних дровах. Про
це повідомила виконуюча обов’язки голови Державного
агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич. За її словами, щорічно заготовляють близько 4 млн. кубометрів
паливних дров та 1,5 млн. кубів відходів лісозаготівель.
Вони можуть бути використані для теплоенергетичних
потреб. На приклад, лише у цьому році більше 360 котелень навчальних закладів переведені на альтернативні види палива. «Співробітники шкіл, дитсадочків, лікарень, у яких встановлені твердопаливні котли, можуть
звертатися до лісгоспів. Реалізація неліквідної деревини здійснюється за поданими заявами через укладання прямих договорів або за результатами процедур закупівель», — підкреслила керівник Держлісагентства.
Облдержадміністрації обмежили граничний рівень рентабельності паливних дров, що дозволяє населенню та закладам соціальної сфери закуповувати дрова за пільговою вартістю.

«Органіку» регламентували
31 серпня уряд затвердив постанову «Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження». За словами міністра аграрної політики та
продовольства України Тараса Кутового, затвердження даних правил прискорить якісне зростання галузі виробництва органічної сільськогосподарської продукції. «Підтримка цієї постанови сприятиме ефективнішому розвитку ринку і дасть можливість якісно сертифікувати органічну українську продукцію з метою її проникнення на європейські
та інші ринки», — сказав міністр. На його думку, органічне
виробництво в Україні сьогодні має надзвичайні перспективи для розвитку. У переліку детальних правил виробництва органічної продукції рослинного походження встановлено загальні вимоги щодо сівозмін, обробітку ґрунту, відбору насіннєво-садівного матеріалу, удобрення сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, вирощування
грибів тощо.

Українському фермеру — корейське
обладнання
Корейські партнери зацікавились інвестиціями в українські фермерські господарства. Міністр агрополітики України Тарас Кутовий обговорив перспективи співробітництва з Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу. «Раніше Мінагрополітики та корейська корпорація POSCO DAEWOO домовилися підготувати
спільний проект, спрямований на модернізацію парку сільськогосподарської техніки в Україні для малих і середніх українських фермерських господарств. Його реалізація матиме великий поштовх у розвитку двосторонньої співпраці між
нашими країнами», — зазначив Кутовий. Вдповідний протокол про наміри сторони домовилися підписати найближчим часом. Зі свого боку, пан Лі Янг-Гу запевнив, що поглиблення двосторонньої торговельної співпраці з українською стороною є важливим для Республіки Корея й надалі.
Зокрема, корейські партнери мають намір інвестувати у розвиток органічної продукції, інфраструктури, а саме у будівництво терміналів в Україні.
У 2015/16 МР Україна стала основним постачальником
фуражної пшениці до Республіки Корея і випередила за цим
показником такі країни ЄС, як Франція, Болгарія і Данія.
Зростаюча потреба Республіки Корея в імпорті пшениці дає
гарні можливості для українських експортерів закріпитися
на цьому ринку. За 2015 рік український експорт до Республіки Корея склав $318 млн., а імпорт — $4,5 млн. ■
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■ ЖОРСТОКІСТЬ

З такими
подругами
і ворогів
не треба
Три школярки
побили колишню
однокласницю.
Дівчинка в лікарні
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
Сталося це серед білого дня. Дівчата запросили колишню однокласницю однієї з них буцімто для якоїсь
розмови.
«Мою доньку Женю побили троє
учениць школи №12. Із хвилюванням i болем пишу їхні імена, але
мовчати не можу: Наталя Шпак —
10 клас, Дарина Герасимова — 8 клас
i Софія Борисенко — 9 клас», — написала у «Фейсбуці» мама постраждалої дівчинки Валентина Захарченко.
Як розповіла «УМ» сама пані Валентина, її донька нині перейшла у
9-й клас і навчається в іншій школі.
А раніше, коли вона ходила до школи №12 , була однокласницею Софії.
«Дівчата називалися її подругами і запросили Женю на зустріч для
розмови. Натомість готувалися до фізичної розправи, бо мали при собі запальничку і дезодорант, столовий
ніж, а руки замотали бинтами для
бійки», — веде далі мама дівчинки.
За її словами, Дарина вдарила
Женю в щелепу, Наташа смикала за
волосся, а Софія намагалися бризнути дезодорантом в обличчя та знімала
цю розправу на телефон. При цьому
дівчата погрожували підпалити волосся й забити до крові.
За всім цим жахіттям спостерігали п’ять хлопців і жоден не втрутився та не заступився за дівчинку.
«На щастя, Женя змогла вирватися й побігти до мене. Наташа
Шпак продовжувала переслідувати її. Донька прибігла в розпачі, у
сльозах», — каже Валентина Захарченко.
Після того що сталося, родина постраждалої дівчинки звернулася по захист у поліцію. Правоохоронці відреагували швидко, прибувши за викликом буквально за десять хвилин.
Наразі Женя перебуває у нейрохірургічному відділенні однієї з
міських лікарень. У неї важкий психологічний стан і підозра на струс
мозку.
«Плітки — не привід ламати
життя собі та іншим. Завжди є інший шлях захисту, ніж підступний
напад. Мені шкода, що дівчат цього
досі не навчили», — наголошує пані
Валентина. І додає, що батько однієї
зi школярок телефонував їй і казав,
що дівчата просто посварилися, а
вона «все роздмухує».
А тим часом батьки Наталі Шпак
написали заяви в поліцію та прокуратуру, мотивуючи це тим, що їхня донька не била Женю, а все, що нині діється, це посягання на її честь i гідність.
Водночас Валентина Захарченко
заявляє, що вже має відео, яке знімали школярі, і на ньому видно, як
насправді все відбувалося і хто та як
там поводився.
Як повідомили у прес-службі Черкаської обласної поліції, за фактом
бійки відкрито кримінальне провадження, яке й має поставити всі крапки над «і» в цьому резонансному
школярському скандалі. ■

■ МОРАЛЬ І ВЛАДА

Ірина КИРПА
Миколаїв
Мешканка Миколаєва неодноразово намагалася потрапити на прийом
до неприступного градоначальника,
але все марно. У розпачі жінка зважилася на відчайдушний крок: прийшла до приймальні мера разом зі своїми
п’ятьма малолітніми дітьми та хворою
матір’ю. Однак Олександр Сенкевич
теж вчинив «креативно»: він викликав собі на підмогу відразу два наряди поліції. Ймовірно, мер вирішив, що
поки один наряд буде випроваджувати
жінок, другий — займеться малолітніми дітьми. Та «силовики», які швидко прибули на місце подій, украй здивувалися, коли зрозуміли, якого роду
роботу їм належить виконати. Виставити на вулицю слід було пенсіонерку
з онкологічним захворюванням, а також трьох хлопчиків та двох дівчаток
у віці від 6 до 13 років разом iз їхньою
матір’ю.
«Уся моя родина, яка складається
з одинадцяти осіб, залишиться на вулиці, якщо моє питання не буде вирішено найближчим часом, — розповіла мати п’ятьох дітей Ольга Велієва. —
Наш будинок просто знесуть як незаконну споруду, через те, що ми нібито
вчасно не встиг ли оформити всі необхідні документи. А мер Миколаєва тим
часом скасував нашу зустріч, мотивувавши це тим, що вона вже пройшла.
З огляду на те, що офіційно потрапити
на зустріч iз ним я зможу тільки наступного місяця, я була змушена будьщо добиватися прийому в градоначальника. Відразу кілька членів нашої великої родини мають серйозні захворювання: у бабусі онкологія, 8-річна
донька не так давно перенесла серйозну операцію на легенях, а ще один малюк має проблеми з нирками».
За словами багатодітної матері, ще
у 2015 році їхнє питання було винесено на сесію Миколаївської міськради,
яка дала нам дозвіл на оренду землі. А
ось мер Олександр Сенкевич ініціював
визнання цього рішення незаконним,
тому будинок підлягає знесенню.
Відзначимо, що це далеко не перший випадок, коли мер Миколаєва відверто демонструє свою нелюбов до дітей. Так, ще у травні поточного року
наша газета писала про те, що відразу
кілька десятків малолітніх дітей разом
зі своїми батьками вийшли на вулицю,
протестуючи проти закриття єдиної у
місті ковзанки «Гольфстрім». Відзначимо, що ця крита льодова ковзанка
була побудована десять років тому, і
стала першим таким об’єктом за всю
історію міста корабелів. За роки свого
існування ковзанка дала можливість
хлопцям та дівчатам Миколаєва не
тільки поліпшити своє здоров’я, а й
буквально врятувала їх від негативного впливу вулиці. З огляду на той факт,
що криміногенна обстановка в Миколаєві — одна з найнебезпечніших в Україні, це був один iз найбільш соціально значущих об’єктів для всіх жителів
міста. А ось нинішнього року він був
просто змушений припинити своє іс-

«Мерська» поведінка
Очільник міста викликав два наряди поліції, щоб
спровадити зі свого кабінету матір із п’ятьма дітьми

❙ Розгублена полiцiя.

❙ Градоначальник Миколаєва не любить дiтей,
❙ а любить горiлку.
нування через занадто велику орендну
ставку на землю та непомірні тарифи
на комунальні послуги. Тоді мер Миколаєва Олександр Сенкевич «на камеру» пообіцяв допомогти дітям, а ось у
реальності не зробив нічого. У підсумку ковзанку просто розібрали на металобрухт.
Зате на початку літа нинішній
міський голова Миколаєва встиг прославитися: він «засвітився» у п’яному
вигляді, коли прийшов на зустріч із
мешканцями міста, які скаржилися
на непрацюючі ліфти в їхніх будин-

■ ОСВІТА

Абетка від Кернеса
Першокласникам вручили щоденники
з парадною фотосесією міського голови
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
До традиційних привітань першокласники Харкова цього року отримали і
досить несподіваний подарунок — щоденник із фотографіями і напутнім словом
міського голови Геннадія
Кернеса. Окрім парадного
глянцевого портрета, тут є
і світлина, на якій мер по-

державному вітає ветеранів
Другої світової війни. Підпис відповідний — 23 серпня місто було звільнене
від нацистських окупантів,
і цей день став улюбленим
святом харків’ян.
Культ містечкового патріотизму підтримується у
щоденнику й іншими фотографіями Харкова. Цій же
темі підігрує додаткова назва глянцевого видання —

ках. Мешканці будинку №50 по вулиці Садовій розповіли, що ліфти тут не
працюють уже більше 20 років, фактично з моменту здачі будинку в експлуатацію. Люди кажуть, що запідозрили недобре вже відразу, як молодий мер у компанії свого друга, депутата Олександра Омельчука (фракція
«Опозиційний блок») вийшли з машини. Далі градоначальник напідпитку
заявив, що надати допомогу мешканцям він не в змозі. Отож єдиний їх порятунок у тому, щоб створити ОСББ
та самим якось вирішити проблеми в
будинку. Під час цієї зустрічі люди
деякий час не наважувалися сказати правду про те, що Сенкевич просто, м’яко кажучи, нетверезий. Вирішилася ситуація несподівано: літня
жінка, яка уважно придивлялася до
мера, раптом голосно вимовила: «Та
він же п’яний!». За словами людей,
вийшло так само, як у тій знаменитій
казці Андерсена, коли дитина сказала
про короля те, що бачили всі, але ніхто вголос не наважився вимовити: «А
король же голий!». Зрозумівши, що
мер «підшофе», люди стали потихеньку розходитися. Відзначимо, що п’яні
відвертості мера Миколаєва було знято на відео, причому відразу декількома відеокамерами. Сам Сенкевич визнав, що в той день дійсно випив «три
чарки коньяку». Та поки мер Миколаєва пиячить i відверто ігнорує свої
прямі обов’язки, південне місто корабелів впевнено здобуло «перемогу» у
всеукраїнському рейтингу за кількістю кримінальних справ, пов’язаних із
наркотиками, а також самогубств. ■

«Букварик харківського першокласника», у якому абетка надрукована з літерами,
що красиво переливаються
і мають суто місцеве трактування. Наприклад, букву Г
розшифровано як парк Горького, а З — зоопарк.
Цього року шкільний
поріг уперше переступило
13,5 тисячi юних харків’ян.
Для них надрукували 8 тисяч україномовних і 6 тисяч
російськомовних «Буквариків». Користуватися саме
ними у школах дітей не змушують, але просять чи рекомендують. Водночас начальник міського Департаменту освіти Ольга Деменко в
інтерв’ю МГ «Об’єктив» повідомила, що подароване видання — не підручник, а сувенір, тому не призначене для

шкільних занять. «Це подарунок, який дитина забирає
додому, — сказала вона. —
Разом iз буквами першокласники зможуть вивчати цікаві історичні місця Харкова. Наш міський методичний
центр перевірив книгу на грамотність і об’єктивність».
Але далеко не всім
харків’янам портрет Геннадія Кернеса на шкільному «сувенірі» здався
об’єктивним. У соціальних
мережах дехто назвав такий
хід підготовкою до наступних виборів або спробою почати виховувати свій електорат ще з першого класу.
Поглузували містяни і над
скромністю міського голови,
груди якого на фото прикрашує ланцюжок iз державним
і міським гербами. ■

ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ 2016

■ НА ДОРОГАХ

Іван ПОВАЛЯЄВ
Асоціація велосипедистів Києва пропонує докорінно переглянути
політику безпеки дорожнього руху
на національному рівні. Таку пропозицію велосипедисти зробили після
того, як минулого четверга ввечері
сталася трагічна ДТП під Броварами,
де фура збила дев’ятьох юних велосипедистів разом із тренером.
«Трагічне ДТП під Києвом, унаслідок якого загинув один велосипедист і травмовано восьмеро, порушує
питання безпеки велосипедистів на
дорогах у місті. У Києві це не перше
смертельне вело-ДТП за 2016 рік», —
зазначають в асоціації.
Зазначимо, що водія фури, який
збив велосипедистів, арештували без
права застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Двоє підлітків досі перебувають у реанімації.
Відтак Асоціація велосипедистів
Києва вимагає зниження швидкісних
режимів у містах до 50 км за годину та
відміни так званих «нештрафованих
+20 км/год».
«Чим вищою є дозволена швидкість руху на дорозі, тим вищою є
імовірність ДТП. За даними Європейської обсерваторії з безпеки дорожнього руху, співвідношення імовірності ДТП при збільшенні дозволених швидкісних режимів на 1 км/год
дорівнює +3%. На українських же
дорогах можна безкарно перевищити
швидкість на цілих 20 км/год. Уявімо, що на абстрактній дорозі з обмеженням 60 км/год стається 20 ДТП на
рік. Із підняттям швидкісного режиму до 80 км/год кількість ДТП зросте
до 36», — заявляє координатор Асоціації велосипедистів Києва з національної роботи Вадим Денисенко.
Велосипедисти зауважують, що
безкарно перевищувати швидкість
руху на 20 км/год автомобілістам
можна лише в Україні та Росії. Більше того, у європейських країнах діє

Двоколісні в небезпеці
Велосипедисти пропонують внести зміни у Правила
дорожнього руху через високу аварійність

❙ Пересуватися містом на велосипеді стає усе небезпечніше.
обмеження у 50 і нижче км/год. І
лише в Росії, Молдові, Україні, Білорусі та Швеції це 60 км/год.
Згідно зi статистикою аварій за
участю велосипедистів, яку збирають
об’єднання «Мотохелп» і Асоціація
велосипедистів Києва, загальна кількість так званих вело-ДТП лише зростала протягом 2012—2015 років.
«У 2015 році вперше за останні декілька років обійшлося без летальних
випадків у вело-ДТП, а в 2016 році

сталося вже два смертельнi вело-ДТП
за рік», — зазначають в асоціації.
Не дивно, що волонтери Асоціації
велосипедистів Києва розповідають і
показують бажаючим, де і як має рухатися велосипедист у місті, які правила дорожнього руху має знати і виконувати, як має проїжджати великі розв’язки, що означають дорожні
знаки, як повернути ліворуч, як проїхати кругове перехрестя, де велосипедисту заборонено їздити, тощо. ■

Прокурор під кайфом
Співробітник Києво-Святошинської прокуратури
керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння
Прокурора Києво-Святошинської
прокуратури Віталія Куца затримали
поліцейські на вихідних, оскільки запідозрили «правопохоронця» у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп’яніння.
Як повідомив волонтер Роман
Сініцин у Facebook, затриманий вживав наркотичну речовину, відому як
«бутират». За його словами, Віталій
Куц є сином проректора Національної академії прокуратури України Віталія Куца.
«Прокурор Києво-Святошинської
прокуратури. Затриманий патруль-

ною поліцією. Під бутиратом. Це речовина така наркотична. В чому сам
і зізнався патрульним. Намагався
порішати: «Ми ж свої». Не свої», —
написав Роман Сініцин.
Водночас, як додають у спільноті
«Київ Оперативний», після того як
поліцейські запропонували затриманому пройти обстеження, Куц захотів
«домовитися на місці». Від тестів на
наркотики він відмовився, а потім
поскаржився на болі у серці і був госпіталізований.
У спільноті «Київ Оперативний»
додають, що затриманий раніше вже
притягався за зберігання наркотичної речовини. ■

❙ Прокурор Куц під час затримання
❙ патрульними.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Справа Онищенка
Інтерпол поки що не прийняв рішення про оголошення в розшук депутата Верховної Ради Олександра
Онищенка, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час
видобування та продажу газу, повідомляє начальник українського бюро
Інтерполу Василь Неволя.
При цьому пан Неволя не може
уточнити, коли ж саме Інтерпол має
намір прийняти рішення про оголошення «газового короля» Онищенка
в міжнародний розшук.
Нагадаємо, що раніше керманич
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв про обіцянку Інтерполу розглянути питання оголошення в міжнарод-

■ ПОГЛЯД

Трагедія в
миколаївській
поліції
— це ціна
ігнорування
напрацювань
патріотів
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

■ ПРАВОПОХОРОНЦІ

Іван БОЙКО

11

ний розшук Онищенка до 6 вересня.
Сам Онищенко зараз нібито перебуває у Великій Британії, де розраховує
на політичний притулок.

Міністр додав, що з поліцією в
МВС «іще більше справ, ще багато
чого буде».

Справа Шеремета
Аваков ліквідує пожежну
інспекцію
Глава МВС України Арсен Аваков
заявив, що готує реформу пожежнорятувальної служби та ліквідацію пожежної інспекції.
«В мене ще багато роботи. 15
вересня я оголошу про реформу пожежно-рятувальної служби, де ми
ліквідуємо таку неприємність, як пожежна інспекція. І запропонуємо (замість неї) цивілізований вихід. Такої
роботи в нас іще багато», — заявив
Аваков в ефірі ТСН.

Справа про вбивство журналіста та одного з керівників «Української правди» Павла Шеремета має всі
шанси бути розслідуваною, вважає
глава МВС Арсен Аваков.
«Це важке, добре сплановане
вбивство, значні сили Нацполіції його
розслідують. Усі найкращі сили, дві
великі бригади», — зазначив міністр
Аваков в ефірі ТСН.
За його словами, є усі шанси
розслідувати резонансне вбивство
Шеремета.
«На цьому я обмежуся. Не хочу,

щоб як у справі про вбивство Георгія
Гонгадзе слідчі постійно звітували,
що провели от стільки допитів, стільки передивилися відео... Я хочу, щоб
було лише одне повідомлення: вбивцю знайдено і справу розслідувано. На жаль, те відео, яке потрапило
в публічну мережу, лише зашкодило
слідству», — додав Аваков.
Нагадаємо, що Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто. Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною
версією вбивства Шеремета помсту за
його професійну діяльність. Нацполіція
готова заплатити 200 тисяч гривень за
будь-яку інформацію, яка стосується
вбивства журналіста. У справі опитано
близько 500 свідків. ■

У ніч на 24 серпня 2016 року
на Миколаївщині вже вдруге поліція
продемонструвала своє імперське обличчя. Більшість експертів і оглядачів схиляються до думки про невдалу організацію (чи
реформування) її роботи. Цьому важко заперечити. Тут поневолі пригадується, як наприкінці 80-х — на початку 90-х років практично з кожної галузі державотворення були напрацювання в Народному русі України,
де були сконцентровані практично всі патріотичні сили майбутньої України.
Щодо поліції (колишньої міліції), один iз ключових очільників НРУ В’ячеслав Чорновіл був переконаний у тому, що певний час (2-3 роки) мають співіснувати дві паралельні структури з поступовим «перетоком» кадрів з урахуванням їхнього
патріотизму, фахової підготовки і досвіду — через спеціальну «фільтраційну комісію», в яку, зокрема, не можуть входити люди з антиукраїнськими переконаннями.
Тим, хто не пройшов би в нову правоохоронну структуру,
держава мала б запропонувати привабливі робочі місця, де
б вони максимально могли використати свої знання і досвід.
Крім цього, до роботи у новій правоохоронній структурі пропонувалося залучати всіх бажаючих iз відповідною освітою,
які не мали ніякого антиукраїнського досвіду. Наголошувалося на тому, що організовувати, забезпечувати і фінансувати її
роботу може тільки держава Україна, враховуючи нашу ментальність тощо.
Особливу увагу, на думку В’ячеслава Чорновола, треба
приділяти згаданій «фільтраційній комісії». Крім згаданого
«патріотизму», до членів таких комісій має бути вимога, за
якої жоден із них не повинен був мати ніякого досвіду в колишніх правоохоронних органах. У цілому, це питання має бути окремо вивчене і вирішене.
Згадане напрацювання акумулювало розробки багатьох
поколінь українських патріотів, які докладали інтелекту і зусиль для створення Української держави.
Крім цього, варто підкреслити, що всі згадані напрацювання ретельно перевірялися на практиці при підготовці, створенні та функціонуванні «Муніципальної варти» у місті Львові на
початку 90-х років минулого століття в незалежній Україні.
Голова Львівського облвиконкому, а пізніше просто голова
фракції НРУ у Верховній Раді В’ячеслав Чорновіл кілька разів
у 1992—93-му роках пропонував керівництву держави і галузі
вивчити і врахувати згаданий досвід. Але, на жаль, усе це було
проігноровано, Україна була ще не готова сприйняти такі зміни. І навіть тепер, коли фактично організовувалася паралельна структура — поліція думкою жодного з учасників тих процесів не поцікавилися.
Тепер достеменно не відомо, чи український досвід знадобився б (чи ні) для реформування міліції в поліцію. Але однозначно можна сказати, що ігнорування цього досвіду обходиться нашій державі людськими життями, безпекою нації
тощо.
Таких прикладів можна навести багато. Практично у всіх
галузях. А висновок один: якби були враховані напрацювання українських державників на початку відновлення незалежності, може, ми тепер не мали б багатьох проблем.
Слава Україні! ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачену картку водія №UAD0000054439000, видану
ДП «Державним автотранспортним науково-дослідним проектним інститутом» 28.02.2016 року на ім’я Шаргородського Володимира Олександровича, вважати недійсною.
***
Втрачений студентський квиток, серія КВ №10413294,
виданий Національною музичною академією ім. П. І. Чайковського на ім’я Сагалатої Оксани Дмитрівни, вважати недійсним.
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ЗДОРОВ’Я

«У 80 % випадків інсульту можна уникнути, якщо приділяти увагу таким факторам
ризику, як артеріальна гіпертензія, паління, цукровий діабет, ожиріння, зловживання
алкоголем, малорухомий спосіб життя. Якщо не зменшити їх впливу — у 2020 р. кожен
5-й в Україні помре від інсульту або залишиться безпомічним інвалідом».

Микола Поліщук
президент Української асоціації
боротьби з інсультом

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Рослинна їжа і чиста вода —
фактори здоров’я

Запорука довголіття — оптимізм

Раціональне харчування — необхідна умова функціонування організму. Воно важливе в будь-якому віці,
але для літніх людей — особливо. Для
збереження ясного мислення дієтологи радять вживати продукти, багаті на
амінокислоту лізин. Зверніть увагу також на бобові, горіхи, кукурудзу, какао, пророслі зерна пшениці, вівса, соняшнику. Дуже корисний вівсяний відвар. Для здорового холестеринового обміну бажано вживати капусту, моркву,
зелений горошок, кавуни, дині.
«Віддавайте перевагу рослинній та
екологічно чистій їжі, пийте більше рідини, — зауважує Ольга Шидловська.
— Не захоплюйтеся солоною їжею —
вона затримує рідину в організмі. Для
поліпшення кровообігу мозку вживайте настоянки суниці, смородини, відвари липового цвіту, материнки, звіробою».
Ще одна незамінна кислота, що
гальмує процеси старіння, — триптофан. Його багато в рибі, горіхах, м’ясі
птиці, фініках, інжирі, куразі, бананах, винограді. Бажано, щоб ці продукти якомога частіше були на вашому столі.
«І створюйте собі гарний настрій, обмежуйте потік негативної інформації,
що йде з телевізора чи від знайомих, —
нагадує лікар. — Більше спілкуйтеся з
тими, хто дивиться на життя з оптимізмом, знайдіть заняття для душі — вирощуйте квіти, вишивайте, спробуйте себе
як добровольця-волонтера. Якщо людина відчуває себе потрібною — вона менше піддається депресії і хворобам. ■

Стан здоров’я і тривалість життя на 50 відсотків залежать від самої людини
Мирослава КРУК

Свіже повітря і фізичні вправи додають
віку
Універсальне бажання людини в будьякому віці: прожити довго і не хворіти.
Які фактори пришвидшують старіння,
як обійти ці підступні «рифи» і допомогти організму якомога довше перебувати
в тонусі? На думку лікарів і вчених, стан
здоров’я людини лише на 10 відсотків залежить від медицини, 20 — від генетики (спадковості), 20 — від навколишнього середовища, а 50 відсотків — від нас самих.
«Здоров’я і молодість людини — результат того, як вона живе, — розповідає київський лікар-терапевт Ольга Шидловська. — Важливо все: як людина харчується, чи займається фізичними вправами і спортом, чи має шкідливі звички,
чи достатньо часу перебуває на свіжому
повітрі, як проводить дозвілля».
Дослідження вчених підтверджують:
алкоголь, тютюн, іонізуюче опромінення, а також нераціональне харчування,
психічні і фізичні навантаження, малорухливість (гіподинамія) позначаються
на процесі відновлення клітин людського організму. Усі ці фактори підштовхують вікові зміни, призводять до порушення функцій органів і систем, запускають
механізм тієї чи іншої недуги.
«Тож важливо, аби людина задумувалася над тим, що вона їсть, чи достатньо рухається, чи виконує бодай якісь оздоровчі процедури, чи дотримується режиму праці та відпочинку, — каже Ольга
Олександрівна. — А також замислилася
— для чого отруює організм нікотином і
алкоголем».

Тренуйте пам’ять і бережіть очі!
Найпоширеніші проблеми людей літнього віку — зменшення еластичності судинних стінок, підвищення артеріального тиску, погіршення уваги, пам’яті, зору,
слуху, збільшення ламкості кісток, погіршення роботи опорно-рухового апарату.
Також їм докучають проблеми з опорноруховим апаратом: великої прикрості за-

❙ Оптимістичне сприйняття життя і гарний настрій — важлива умова хорошого самопочуття.
❙ Фото з сайта mygrace.ru.
вдають такі недуги, як остеопороз, остеоартроз, остеохондроз. Попередити або відтермінувати ці неприємності можна завдяки
раціональному харчуванню та достатній
руховій активності. Лікарі нагадують: достатнє надходження в організм природного
кальцію робить кістки міцними. Джерело
цього мікроелементу — молочні, кисло-молочні продукти, твердий сир, свіжий сир.
Дієтологи радять частіше споживати пшоняну кашу, яка багата на вітаміни, амінокислоти, мікроелементи. Але просять не
забувати: є продукти, які перешкоджають
засвоєнню кальцію в організмі. Зокрема,
це смородина, аґрус, щавель.
«Важливо займатися спортом. Бажано — простою гімнастикою без перевантажень, — пояснює Ольга Шидловська. —
Найкорисніший і найбезпечніший спорт
— це ходьба. На Заході практикують ходьбу з лижними палицями, адже важливо,
щоб руки під час руху також працювали.
Взагалі рух — це життя. Вправи і прогулянки на свіжому повітрі мають тривати щонайменше годину-півтори щодня.
Дуже корисні плавання та масажі — вони
поліпшують кровопостачання, живлення
кісток і м’язів, сприяють збереженню їх

функцій».
Важливо також зберегти зір. Із віком
прогресує атрофія слизових залоз, зменшується виділення сльози, погіршується зволоження очного яблука. Це може
викликати відчуття стороннього тіла в
оці, дискомфорт при погляді на світло.
Аби уникнути таких прикрощів, лікарі
радять змазувати краї повік вазеліном для
очей, користуватися вітамінними очними
краплями. Медики також вважають, що
для загального зміцнення здоров’я і збереження зору варто обмежити вживання
чаю і кави.
Часто літні люди нарікають на погіршення пам’яті. Але в будь-якому віці людина може тренувати свій мозок, покращувати запам’ятовування, кажуть медики. Цьому сприяє регулярне прослуховування радіопередач, музичних творів,
віршів, обговорення і переказ сюжетів
фільмів у колі друзів. До речі, спілкування теж позитивно впливає на роботу мозку. «Тренуйте пам’ять. Під вечір, заплющивши очі, пригадайте найбільш приємні моменти, які сталися з вами цього дня,
внутрішнім зором «переберіть» деталі цих
подій», — радить пані Ольга.

■ ДО РЕЧІ
Недостатність м’язової діяльності — одна
з причин передчасного старіння, кажуть лікарі.
Тому ефективним засобом боротьби за довге та
активне життя є заняття фізичними вправами.
Науковці довели: фізкультура для літніх людей, навіть якщо розпочати заняття в похилому
віці, допомагає істотно знизити загрозу серцево-судинних захворювань, покращує стан імунної системи, зміцнює опорно-руховий апарат.
Найкращий варіант спорту для літніх людей —
ранкова гімнастика. Це може бути простий, доступний кожному комплекс вправ — повороти,
нахиляння, присідання. Вправи краще виконувати в повільному темпі, хвилин 10-15. Головне
— робити це регулярно.

■ Є ПРОБЛЕМА

Скажіть інсульту «Стоп!»
Щороку в країні фіксують понад 110 тисяч нових випадків недуги.
У зоні ризику — молодь та люди працездатного віку
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Кожен п’ятий українець
ризикує отримати інсульт
Медична статистика — річ
жорстка. За її даними, кожну
другу секунду у світі в когось
стається інсульт. Кожну шосту секунду чиєсь життя обривається внаслідок цієї недуги.
Для нашої країни — це також,
на жаль, дуже гостра проблема. Щороку в країні фіксують
понад 110 тисяч нових випадків недуги. Мільйони українців
мають захворювання серця і судин, потерпають від артеріальної гіпертензії, яка є головним
провокатором інсульту. Найгірше: в зоні ризику — молодь та
люди працездатного віку. Майже половина тих, хто пережив
інсульт, стають інвалідами,
які потребують довічної опіки і
сторонньої допомоги, стражда-

ють від втрати пам’яті та зниження інтелекту. З ініціативи
Всесвітньої організації охорони здоров’я наступне десятиріччя пройде під знаком боротьби
із серцево-судинними захворюваннями.
Хвороба підкрадається непомітно. І часто людина усвідомлює проблему, коли симптоми вже більш ніж очевидні:
слабкість м’язів, заніміння обличчя, рук та ніг, раптове порушення мовлення, повна або часткова втрата зору, сильний головний біль, втрата рівноваги.
Лікарі наголошують: головною
причиною інсульту є неконтрольована артеріальна гіпертензія (підвищений кров’яний
тиск). «Люди легковажно ставляться до гіпертонії, а тим часом від неї в нашій державі потерпає кожен п’ятий дорослий
українець. Не контролюючи

свій артеріальний тиск, людина фактично прирікає себе стати жертвою недуги. Якщо тиск
постійно перевищує позначки
140/90 — це вже сигнал про небезпеку. Зловживання алкоголем, паління, цукровий діабет,
хвороби серця та судин стають
призвідниками інсульту», —
стверджує президент Української асоціації боротьби з інсультом Микола Поліщук.

«Геройство» завершується
плачевно
Якось столичні лікарі вдалися до експерименту: опитали
тисячу пацієнтів з артеріальною гіпертензією — чи згодні вони терміново пройти лікування, а надалі контролювати
свій артеріальний тиск. Ствердно відповіли лише 20% опитаних. «Не можна змусити людину лікуватися. Наші пацієн-

❙ У випадку з інсультом найважливіше — не згаяти час і якнайшвидше
❙ надати людині невідкладну допомогу.
❙ Фото з сайта gidmed.com.
ти зазвичай чекають, поки вже
неможливо терпіти, — зауважує керівник столичної служби швидкої медичної допомоги Анатолій Вершигора. — Але
часто таке «геройство» завершується трагічно».
Але хворобу, як відомо, краще попередити, ніж боротися з
її наслідками. Запобіжні заходи не вимагають надзвичайних
зусиль. Потрібно контролювати
свій артеріальний тиск та в разі
потреби лікувати його, не зловживати алкоголем, не палити,
обмежувати споживання солі
(не більше 5 грамів на день).

Лікарі стверджують: дотримуючись таких порад, ви не опинитесь у групі ризику і зможете
вчасно виявити порушення в роботі організму. Українська асоціація боротьби з інсультом постійно проводить активну просвітницьку роботу: поширює
інформаційні буклети, брошури, організовує пересувні станції вимірювання артеріального тиску. Організатори проекту
«Стоп-інсульт!», оприлюднюючи разючу статистику смертності внаслідок недуги, наголошують: у ваших руках не впустити інсульт у своє життя. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Політичний письменник Бриних:
Хто винен? — Підручник
Костянтин РОДИК

Найяскравішою подією літературного сезону-2008 стала книжка
Михайла Бриниха «Шахмати для дибілів» (К.: Факт). Її читали всі,
включно з академіками літератури. У тодішньому Всеукраїнському
рейтинґу «роман-посібник» був першим.
Авжеж, сміливий, на межі
зухвалості, задум зреалізовано на
глибинному рівні літературних
нанотехнологій. Окрім того, що це
нестримно смішно (а таких творів
українській літературі завжди
бракувало), це іще й вельми адекватно соціальному завіконню: цей
нібито анекдот вартий серйозної
уваги дослідників масової свідомості. А література як дзеркало
соціуму — це і є власне література. До всього, як свідчить європейський критик Ісаак Пассі, «гумор
— це якийсь третій світогляд, що
знаходиться між оптимізмом і
песимізмом», що він його іменує «трагікомізмом» (див. у кн.:
Станіслав Єжи Лец. Незачесані
думки. — К.: Дух і Літера, 2006).
Щоправда, з фіналом того нібито-роману автор не впорався
— просто за Висоцкім: «рванул
на тыщу, как на сто, — и спекся». Тоді ще пан Бриних не усвідомлював, що коли Бог здав тобі
спринтерські козирі, не варто заявлятися на марафон. Але ж, як
сумновідомо, на власних помилках ніхто не вчиться — наступні
кілька років М.Бриних реалізовував мічурінську ідею прищепити українському письменству невластивий жанр — треш (сміття, у
прямому перекладі). Це те, що робить у кіно вельми поважаний нашим автором Квентін Тарантіно
— книжкових аналогів на західному ринку неміряно, а в нас —
ніц. Але цей жанр також вимагає
розлогої лінійної фабули, у вибудуванні якої М.Бриних не мав
досвіду, а більше — хисту (й усвідомлення цього). Романні форми
не є топ-показником письменницької майстерності. Іще Єжи Лец,
що увійшов до канону не завдяки
сюжетним томам, сформулював
примат літературного мінімалізму: «Кожне слово є думкою, чого
не можна сказати про кожний
вислів» (Незачесані думки. — К.:
Дух і Літера, 2006).
Чехов також не посягав на часто-густо сумнівні романні лаври.
Як і О’Генрі, Буковскі, Довлатов.
І нічого — лишилися на червоній
лінії красного письменства. А от
Бринихів експеримент «Хліб із
хрящами» (К.: Ярославів Вал,
2012) — навряд чи лишиться.
Це як танок: коли дослуховуєшся внутрішніх ритмів — літаєш,
а почнеш рахувати такти — перетворюєшся на механічну ляльку.
Як там у Чехова: «Я пишу обыкновенно наотмашь... Прежде, когда я не знал, что меня читают и
судят, я писал безмятежно, словно блины ел; теперь же пишу и боюсь» (Собрание сочинений. Т.ІІ.
— Москва-Ленинград: Госиздат,
1929). Схоже, М.Бриних боявся
у своїх «Хрящах» настільки, що
занапастив навіть свій ексклюзивний дар — творення сміху з
нічого. Таке враження, що автор
забув власну пересторогу зі своєї
ранньої книжки: «Є люди, які
творять із цього процесу /написання будь-якого тексту. — К.Р./
персональний обов’язок: настіль-

ки ж почесний, як і самовбивчий»
(Електронний пластилін. — К.:
Факт, 2007).
Та наступного року вийшли дві
Бринихові книжки, що знову «довели публіку до мозкової судороги»:
«Шидеври світової літератури.
Хрестоматія доктора Падлючча.
Том І» та «Шидеври вкраїнської літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. Том І» (обидві
— К.: Laurus, 2013). Новинки оприявнили залаштункові авторові вагання: він таки повернувся з
туманного лабіринту «Хрящів»
до роздоріжжя «Шахматів...», де
йому, либонь, відкрилася сторінка
зі фразою-стартером: «Так шо ми
імєєм, отрішившись від гнілосних
стереотипів?». І рушив у бік власного таланту — видобування читацьких усмішок ніби з повітря.
Повітря обрано конкретне:
спогади про (не)читані у школі
твори. «Мастєра трафарєтної
печаті», як ніжно іменує Бриних
рецензентів, одразу ж узяли фіктивний слід, однозначно прописаний на обкладинці. Андрій
Дрозда, наслідуючи Бринихове
письмо, значить: «Главне досягнення Бриниха в «Шидеврах»
це точечна стимуляція читацького інтєрєса до давно прочитаного Золотого Фонда районної бібліотєки» (ЛітАкцент,
04.07.2013). Читач може сам перевірити цей категоричний, як
диктовка учительки, присуд.
А заразом поміркувати: чи стимулює «Енеїда» Котляревського
до читання Вергілія?
Оксана Щур обережніша:
«Маємо справу з випадком, коли
рефлексії над текстами цікавіше читати, ніж саму класику»
(ЛітАкцент, 10.07.2013). Вона
була за крок до істини, котра ховалася за рогом; у відповіді на запитання, коли ж такі випадки в
літературі трапляються? Так, це
пародія. Михайло Бриних зіграв
у майже безпрограшну лотерею,
адже «небагатьом художнім
формам поталанило з кар’єрою
так, як пародії і пастишу у літературі ХХ століття» (Ришард
Нич. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство. —
Л.: Літопис, 2007).
Коли з поняттям «пародія»
масовий читач більш-менш ознайомлений, то про «пастиш» (з
італійської: мішанина) дізнаємося з «Літературознавчої енциклопедії» (К.: Академія,
2007):
«Пародія-містифікація, яка складалася з уривків інших опер. Поняття виникло у
Франції в XVIII ст.». Бринихові
«Шидеври...» за суттю — пародія,
за формою — пастиш (до цього ще
повернемося). Але пародія чого?
Серед «шидеврів» фігурують
тексти, з яких автор відверто знущається. Авжеж, «не все, шо вічно остаєцця на плаву, — красиве і корисне». Як-от «Собор»
О. Гончара, де головний персонаж «дедалі частіше сидить на
горбі й лове мисль, хоть вона і не
клює». Водночас «радість труда

у Гончара деренчить так солодко й урочисто, наче стародавній
холодильник «Мінськ». І взагалі,
«в такого кшталту творах всьо
має бути чотко і ясно, як у виписці з жеку про склад сім’ї».
Що «Собор» — художньо провальний твір заперечують нині
хіба ті, хто набув академічних
ступенів на компліментах цьому
впливовому колись номенклатурному авторові. Навряд чи М.
Бриних став би копати лежачого
ідола «заради мистецтва» (хоч і
попереджає: «Єслі довго дивитись на гімно, тада й гімно почне
тобою милуватись, дєлать камплімєнти, кликати за стіл, а згодом — цього не уникнеш — полізе
цілуватись»). «Собор» з’являється серед Бринихових «Шидеврів...» не так літературним, як
культурологічним прикладом.
«Як показала жизнь, не можна
засунути голову в пісок, када усе
довкілля закатане в бетон», —
знімає капелюха Бриних перед
Гончаром-публіцистом, але ж до
літератури цей твір має побічний
стосунок.
Взагалі-то Бринихові«Шидеври...» не так про історію літератури, як про історію культури. В
жодному суто літературному каноні не знайдемо Брема Стокера з
його «Дракулою». Так, це квазілітература, і наш автор знає їй ціну
(«Міна Мюрей, яка по задуму
вроді єсть героїня тіпа плюсдірєкт, постає перид читатілями каліброваною дурепою. І не
тому, шо вона така по жизні, а
винятково із-за топорного письма і скудного потока мислі самого Брема Стокера»). Але ж той
«Дракула» добувся соціо-культурного символу. І тут постає небезпека, про яку попереджав Єжи
Лец: «Шедевр розуміє навіть дурень. Проте зовсім по-іншому».
Книжки М.Бриниха адресовані
саме таким дурням — з бакалаврськими, кандидатськими і
докторськими ступенями.
Навіть негативно оцінюючи
письменницьку потенцію деяких
своїх персонажів, М.Бриних їх
не пародіює. Він по боці слабких-упосліджених, закатованих
монстром на ім’я Учитель, що замалим не сто років поспіль «тлумачить книги без любові й задля
глуму» (У.Еко. Маятник Фуко. —
Х.: Фоліо, 2014). «Шидеври...» —
феєрична пародія на, узагальнено
кажучи, підручник — шкільний
та університетський.
Коли нарешті бачимо це, стає
зрозумілою і природа «мови» його
книжок. У повище згадуваному
дослідженні польського літературознавця читаємо: «Пастиш, як і

пародія, — це... розмова мертвою
мовою... наслідування мертвих
стилів, одягання мовних масок,
говоріння голосами з музею уяви».
М.Бриних наколотив «коктейль
молотова» з компонентів, які у
реальному житті ніколи не перетинаються: з молодіжного сленґу
та псевдоакадемічної риторики,
щедро вкинув зужитих метафор і
дріжджову дрібку пишної необарокової стилістики та ще й переткав усе літературними алюзіями, що їх із захватом упізнає
мало-мальськи освічений читач
(«якщо у войни не женське лицьо,
то й смерть запросто може оказатись із бородою і в штанах, як
облако»). Виник ефект, описаний
ще Чеховим: «Язык его заиграл
на нервах, как на балалайке».
Польські дослідники, медитуючи над пародіями-афоризмами
Є.Леца, кажуть про «умертвіння
слів заради звільнення руху думки... що виводить особистість із
натовпу». Схоже, месіанська ідея
«виведення» рухає і М.Бринихом.
Це якраз протилежний вектор до
високої мети радянської та пострадянської школи — перетворення особистості на одиницю зграї.
«Шидеври...» — це деконструкція самої системи викладання літератури, з її замовчуваннями,
перекручуваннями та революційною доцільністю.
«Шидевр літератури —
це той корм, без якого дохнуть даже самі щасливі і веселі
хом’ячки в агромних клітках, де
єсть і гойдалки, і драбинки, і спеціальні спіральні трубочки, щоби
по них ковзатись пузом, і ще чимало пристроїв для реготу та
радості», — як замислитися, то
немає тут нічого наївно-утопічного. Якщо розглядати класичні
твори не в обмежених координатах літературної історії, а як символічні фішки культурологічної
історії людства і культури масової свідомості зокрема.
Справжні
шедеври,
за
Бринихом, це коди доступу —
але без інструкцій, до чого саме:
чи до здорового епікурейства або
блаженної нірвани, а чи до скриньки Пандори. Може статися, що
«відкриття обрушацця на вас,
як міліція на білоруську опозицію.
Це я до того, шо таки да, може
бути не очінь приятно. Хароша
літєратура, як і паршива жизнь,
— єсть правда. А правда любить
ходити голяка і дошкулять».
Ось, до прикладу, висновок з
«Голоду» Гамсуна: «А мисль, собствінно, така: не буває позорних
поглядів на жизнь, єзть лише позорна жизнь без всяких поглядів».
Або зі «Ста років самотності»
Маркеса: «Ні, льогкості немає
там, де оселилося буття... Сама
реальність — се і єзть чудо, хоч
як важко втовкмачити цю елементарну мисль бюджетникам
і пацієнтам закритих закладів».

Чи з Джойсового «Улісса»: «Це
всеохоплююче висказування про
людину, мєлочность якої грандіозна, а пересічність виняткова». І «Гамлет» навіяв: «Скрегіт
завісті і бажання перетворити
всі горби в долини — то єсть люцька природа».
Усе це — змодельовані погляди неофіта («глаза роззуєм, і глянем просто і назамутньонно, наче
перед нами — зовсім нові, небачені
ворота»). Та чи не проглядає за
цим, як дехто вважає, «стьобом»
справжньої літературознавчої проби? Згадуваний критик А.Дрозда
завершує свій відгук тим, що ставить Бринихові книжки на свою
професійну полицю між Агеєвою
і Гундоровою. І слушно робить, бо
деякі пасажі М.Бриниха — наче
бізнес-плани по-справжньому
актуальних і читабельних кандидатських дисертацій. Як-от:
«Вій» — се перший канонічний
зразок чистого горора... По суті,
Гоголь по ходу, без напряга, накреслив схему для Лавкрафта,
чий Ктулху — се харашо ізвєсна нам ідея Вія... мегакрутого бабая, короля кошмара, виконавчого продюсера Ада». Або про Панаса
Мирного: «Чемпіон розпуки... він
родив чорнуху як жанр». Чи про
магнум опус Набокова: «Хто
така Лоліта? Це пощочина Соні
Мармеладовій, плід титанічної
нелюбові Набокова до текстів
Достоєвського».
Ґрунтовністю літературознавчого розслідування М.Бриних апріорі поступається знавцям на літери «А» і «Г», але в нього є те, чого
зле бракує сучасним літдослідженням — кореляції з сучасністю. Для
М.Бриниха ж це — головне (приміром, про «Тіні забутих предків»
Коцюбинського: «Ми сьогодні повернулися до класового суспільства, і всі ці кріпацькі страсті —
чиста злоба дня»). Саме для того,
аби визначити сучасну ринководуховну вартість класиків, він пропонує «зводити Панаса Мирного
до психоаналітика. Надати
Маркові Вовчку матьорих адвокатів. Познайомити Феофана
Прокоповича з Любомиром
Гузаром».
«Слово — це і єсть єдина
жизнь, а поза нею — хіба що вибори й блокування ради», — переконаний наш автор. І ще однозначніше — у «рецензії» на «451 градус
за Фаренгейтом» Бредбері: «В романі громихає мисль, шо єслі світ
стався через Слово, то і загибель
його буде не менш словесна. Грубо
виражаясь, каждий получе адекватним тєкстом по своїй текстурі». Бринихові «Шидеври...»
вийшли раніше, ніж усі ми це зрозуміли. Українська школа, рекрутуючи на вчителів літератури
(читай — духо- і суспільствознавства) майже виключно лузерів без
жодних проблисків креативу (рівень оплати праці), законсервувала стадно- радянські інстинкти
світосприйняття. Те саме і з академічною наукою, де людям платять утричі менше, ніж у Росії (а
тепер, як усіх українських науковців переведено на півставки,
— ушестеро!). Тож поєднати колаборацію донецьких та інших
совків з Росією й рівень викладання літератури в Україні — то зовсім не піарний вибрик. І Михайло
Бриних — зовсім не шоумен, а
дуже навіть політичний письменник. «О, нравствєнний упадок!
Када вже під тобою провалицця
гамак?!». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ЗБІРНА

Як у молоді роки
Учора на порожньому НСК «Олімпійський» відбувся тренерський дебют
Андрія Шевченка
■ ТАБЛО
Григорій ХАТА
За 25 років незалежності українські футболісти лише одного разу їздили на чемпіонат світу — в
2006 році в Німеччині під
орудою Олега Блохіна «синьо-жовті» дісталися чвертьфіналу. Розпочинаючи
кваліфікацію на німецький «мундіаль», наставник нашої команди пообіцяв громадськості пробитися до фінальної частини турніру «напряму»
— з першого місця у відбірковій групі. У підсумку, слова Блохіна з ділом
не розійшлися. Тоді, нагадаємо, за перемогу в «пульці» нашій команді довелося боротися зі збірними Туреччини, Данії та Греції.
У відборі на ЧС-2018,
як і 12 років тому, в нашій групі знову не буде
яскраво вираженого фаворита. Вочевидь лідерські перегони точитимуться між чотирма учасниками нещодавнього
чемпіонату Європи — командами Хорватії, Туреччини, України та Ісландії. До слова, найкращий
результат на французькому Євро поміж чотирь-

ох представників цього
квартету показали ісландці, хоча практично ніхто не очікував побачити їх у чвертьфіналі ЧЄ2016. Виступ української
збірної у Франції для багатьох теж став несподіванкою, котра, щоправда, мала зовсім не позитивну конотацію.
Від результату, продемонстрованого «синьожовтими» на минулому
Євро, залишилося гнітюче враження. Відроджувати авторитет збірної України в очах футбольної
спільноти у ФФУ довірили молодому, недосвідченому, проте амбіційному
наставнику Андрію Шевченку. «Думаю, збірна
України буде такою, яким
гравцем був сам Шевченко», — заявив непередодні поєдинку з українськими футболістами тренер збірної Ісландії Хеймір Хадльгрімссон.
Без сумніву, й в Україні чекають від «синьо-жовтих» сміливого, атакувального, видовищного та, що головне,
результативного футболу, котрий у свої найкращі роки демонстрував

нинішній керманич нашої національної команди. Щоправда, для втілення подібних задумів
Андрію Шевченку необхідні яскраві форварди,
котрих, слід визнати, в
його розпорядженні наразі немає.
Утім відсутність забивних особистостей наставник планує компенсувати за рахунок інших якостей своїх підопічних. «Найголовніше
— це перемагати й набирати очки. Хто краще з
цим упорається, той і посяде перше місце. Водночас ключовим фактором,
від якого залежатиме успішне проведення стартового поєдинку кваліфікації на ЧС, буде кількість
боротьби та підборів, які
ми виграємо у суперника», — наголошував перед своїм дебютним поєдинком у якості тренера
Андрій Шевченко.
Щоправда, налаштувати на активну боротьбу своїх підопічних у грі
з ісландцями українському «коучу» було вельми
складно, адже гра за порожніх трибун (це покарання ФІФА за неналеж-

Чемпіонат світу-2018.
Кваліфікація.
Група С. Сан-Марино —
Азербайджан — 0:1, Норвегія — Німеччина — 0:3,
Чехія — Північна Ірландія
— 0:0.
Група Е. Данія — Вірменія — 1:0, Казахстан —
Польща — 2:2, Румунія —
Чорногорія — 1:1.
Група F. Словаччина
— Англія — 0:1, Литва —
Словенія — 2:2, Мальта —
Шотландія — 1:5.
ну поведінку українських фанатів на попередніх офіційних поєдинках
нашої національної збірної), за словами самих
футболістів, — більше
схоже на тренування, ніж
на офіційний поєдинок.
Починати завжди важко. «Хвилювання, звісно, є. Але це нормально,
адже мова про початок
моєї нової роботи. Дуже
погано, що ми гратимемо
без уболівальників. Проте робота, котру провели
хлопці, їх бажання і самовіддача вселяє в мене
впевненість», — говорив
перед грою з Ісландією
Шевченко. ■

❙ Після провалу на Євро-2016 від українських футболістів та
❙ їхнього нового очільника вболівальники чекають оновлення.
❙ Фото УНІАН.

■ ТЕНІС

«Це мрія, яка стала реальністю»
Пробившись до четвертого кола «Ю-Ес оупен»,
Ілля Марченко стане першою ракеткою України
Олексій ПАВЛИШ
На відміну від Олімпійських ігор
в Ріо-де-Жанейро, американський
«Ю-Ес оупен» вийшов більш успішним для вітчизняних майстрів великої ракетки. Нагадаємо, що до свого
активу виступ на бразильських кортах може занести лише Еліна Світоліна, яка стала чвертьфіналісткою змагань, сенсаційно обігравши імениту
Серену Вільямс. Натомість у НьюЙорку українські тенісисти виглядають переконливіше — Ілля Марченко
та Леся Цуренко вперше в кар’єрі пробились до четвертого кола турніру серії
Grand Slam.
Пропустивши Олімпіаду через травму, 27-річна Цуренко на останньому
в сезоні турнірі «Великого шолома»
вийшла на пік форми. На шляху до
особистого рекорду 99-та ракетка світу, зокрема, перемогла двох спортсменок, які мають значно вищі показники
в табелі про ранги — 21 сіяну, румунку
Бегу та 12-ту ракетку змагань, словачку Цибулкову. У поєдинку за чвертьфінал Лесі також протистояла «сіяна»
суперниця — минулорічна фіналістка
«Ю-Ес оупен», італійка Роберта Вінчі. Після запеклої боротьби у програному першому сеті українка, на жаль,
не знайшла сил, аби відігратися у другому — 6:7, 2:6.
Успішним може вважати свій
виступ на кортах Нью-Йорка Катерина
Бондаренко — українка, яка, нагадаємо, нещодавно відновила кар’єру після

дворічної перерви, вперше з 2009 року
вийшла до третього раунду «Ю-Ес оупен».
Мабуть, після вдалої гри на Олімпіаді більшого чекали від прими українського тенісу Еліни Світоліної,
яка також «зачохлила» ракетку в третьому колі змагань. На шляху вітчизняної спортсменки знову стала чешка Петра Квітова, яка, нагадаємо, перемогла Світоліну у чвертьфіналі Ріо.
Матч у Нью-Йорку також завершився
на користь Квітової — 6:3, 6:4.
А з чоловічого «крила» українського тенісу найбільше своїх шанувальників тішить Ілля Марченко — 28-річний
донеччанин оновив власний рекорд,
уперше в кар’єрі пробившись до 1/8
фіналу «Ю-Ес оупен». «Я зараз трохи
шокований. Шкода, що мій суперник у
третьому раунді — Нік Кіргіос — травмувався. Але це мрія, яка стала реальністю. Виграти тут — на стадіоні Артура Еша — це по-справжньому особливі
відчуття для мене. Не можу навіть пояснити, який я щасливий», — поділився емоціями Марченко після історичної перемоги.
Наступним суперником Іллі стане один із фаворитів турніру — швейцарець Станіслас Ваврінка (3-й номер
посіву).
Успіхи Марченка на корті істотно
вплинуть і на його рейтинг. Зараз український тенісист посідає 63-тє місце
у табелі про ранги, але завдяки трьом
перемогам на «Ю-Ес оупен» наступного тижня він підніметься на найвищу

❙ На цьогорічному «Ю-Ес оупен» Леся Цуренко встановила особистий рекорд.
❙ Фото з сайта www.usopen.org.
в кар’єрі позицію рейтингу ATP. Цікаво, що кількість набраних у Нью-Йорку балів допоможе Іллі стати першою
ракеткою України.
Фаворити ж турніру поки йдуть без
втрат. Лідер чоловічого рейтингу Новак Джокович, прагнучи реабілітуватися після провалу на Олімпіаді, без
проблем переміг у третьому колі британця Едмунда. Його головний опонент
— шотландець Енді Маррей — після
тріумфу в Ріо сповнений сил виграти і

другий «хардовий» «шолом». Головна
ж інтрига в жіночому дивізіоні — боротьба між американкою Сереною Вільямс та німкенею Анжелік Кербер за
титул першої ракетки світу. Вільямсмолодша, яка зараз лідирує в рейтингу WTA, вочевидь не збирається здавати позиції — у Нью-Йорку іменита
тенісистка побила рекорд Мартіни Навратілової, здобувши 307-му перемогу в матчах турнірів «Великого шолома». ■
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«Якщо ти робиш нормальну справу і говориш людям тверезі думки — ти
ворог народу. Чим у такому разі ми відрізняємося від радянської моделі,
коли інакомислячу людину тут же вважали ворогом народу?».

■ БАСКЕТБОЛ

Нейтралізували і перемогли
У другому матчі єврокваліфікації вітчизняні баскетболісти в гостях здолали збірну Косова
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Так сталося, що одразу в двох кваліфікаціях — на баскетбольний чемпіонат
Європи-2017 та футбольний мундіаль2018 — українським національним збірним випало суперничати зі збірною Косова. Країною, з якою наша держава не
має офіційних стосунків, бо, як і доволі
багато інших країн світу, досі не визнає
її незалежність. Водночас низка впливових гравців на світовій арені — США,
Австралія, Канада, переважна більшість
членів ЄС (загалом країн-прихильників
незалежності Косова вже більше сотні)
— висловила свою підтримку цьому невеличкому регіону на Балканському півострові, котрий у 2008 році в односторонньому порядку проголосив про свою
незалежність від Сербії.
Відтоді Косово поступово набуває
членства в різних міжнародних організаціях, зокрема й спортивних. У
2014 році їх прийняли до складу Міжнародного олімпійського комітету, в
2015-му вони отримали місце в Європейській баскетбольній федерації, а
кілька місяців тому косовари потрапили до великої футбольної сім’ї, отримавши членство в Європейському футбольному союзі та Міжнародній футбольній асоціації.
Намагаючись вирішити питання
щодо організації поєдинку Україна —
Косово в рамках кваліфікації футбольного ЧС-2018, Федерація футболу України отримала від Міністерства закордонних справ відповідь наступного змісту: «На поточному етапі проводити такі
матчі на території України не видається
можливим. Україна не визнає проголошеної в односторонньому порядку незалежності Косова, як і правосуб’єктності

Чемпіонат Європи-2017. Кваліфікація.
Група Е. Болгарія — Словенія — 78:83, Косово — Україна — 63:70 (17:17, 17:15, 18:20,
11:18; Доеллмен (20) — Корнієнко (20), Кравцов
(12)).
Турнірне становище: Словенія, Україна —
4, Болгарія, Косово — 0.

❙ Лише в останній чверті українські баскетболісти знайшли спосіб нейтралізувати
❙ лідера збірної Косова.
❙ Фото з сайта www.fiba.com
інших самопроголошених територій, залишаючись відданою одному з базових
принципів, на якому засновується міжнародне право, — територіальній цілісності й непорушності кордонів держав.
З огляду на зазначене, пропонуємо розглянути можливість перенесення матчів
за участі збірних команд України та Косова на нейтральне поле з урахуванням
існуючої практики».
З аналогічними організаційними
проблемами зіштовхнулися й у Федерації баскетболу України, коли укладали
розклад матчів нашої чоловічої команди у відборі на ЧЄ-2017. Зрештою, свій

«домашній» двобій проти косоварів нашим футболістам доведеться грати в
Болгарії, баскетболісти ж «приймуть»
команду Косова в Литві.
А минулими вихідними наша баскетбольна збірна зіграла свій гостьовий поєдинок проти представників частково визнаної держави. Їхнє протистояння відбулося в косовському містечку
Мітровіца, в палаці спорту «Мінаторі»,
що розташований на південному березі
річки Ібар, яка, до слова, відділяє від
основної частини міста північні райони,
де мешкають прибічники Сербії.
Щодо самої гри, то в Косово підопіч-

ні Євгена Мурзіна отримали другу поспіль перемогу в євровідборі, хоча здобути її було значно складніше, ніж у
стартовому двобої проти болгар у Києві.
Практично до останніх хвилин поєдинку суперники грали на рівних. Про це не
раз свідчило табло в «Мінаторі». Останній раз рівний рахунок (61:61) було зафіксовано за 5 хв. 37 сек. до завершення протистояння. Тривалий час підопічним Мурзіна ніяк не вдавалося нейтралізувати натуралізованого американця
Джастіна Доелмана, котрий грав першу скрипку в збірній Косова. Але у вирішальній десятихвилинці «синьо-жовті» надійно закрили форварда «Барселони», котрий у заключній чверті заробив
лише два з 20 загалом здобутих у матчі
очок. У складі «синьо-жовтих» кращим
за результативністю став Максим Корнієнко (20 очок), котрий, до речі, починав поєдинок на лаві. Цікаво, що жоден
із гравців стартової п’ятірки не набрав
за матч більше десяти балів.
Збірна України, як, власне, й команда Словенії, на старті відбору здобула в
групі Е дві перемоги. Вочевидь саме між
цими суперниками й розгорнеться боротьба за перше місце у квартеті, котре
гарантує його володарю пряму перепустку на ЧЄ. Їхнє перше побачення відбудеться 7 вересня в Любляні. ■

■ ПІСЛЯМОВА

молодіжної політики, спорту
та туризму Денис Силантьєв
каже: «Виступом наших олімпійців у Ріо багато хто не задоволений, і я теж. Швидше за
все, у комітеті буде «розбір польотів» щодо такого виступу наших олімпійців. Заслухаємо аргументи міністра спорту Ігоря
Жданова, після чого рекомендуватимемо Кабінету Міністрів
приймати рішення щодо його
подальшого перебування на цій
посаді». ■

Фундамент валиться...
Найсильніші вітчизняні олімпійці хочуть
бачити системний і результативний підхід у
роботі «спортивного» міністерства
Інф. «УМ»
Завтра в Ріо-де-Жанейро
стартують XV Паралімпійські
літні ігри, на яких Україну представлятимуть 172 атлети, котрі
боротимуться за медалі в 15 видах спорту. У світлі далеко не
найкращого виступу вітчизняних олімпійців у Бразилії нинішня Паралімпіада стане тим «маяком», на який орієнтуватимуться
і функціонери, і спортивні вболівальники, проводячи фінальний
розбір польотів української олімпійської збірної в Бразилії.
Чотири роки тому, на Паралімпіаді в Лондоні, українська команда здобула 88 нагород,
посівши четверте місце в медальному заліку. Якщо й цього
разу наші спортсмени-інваліди
покажуть високий результат,
простих відмовок про складну
геополітичну ситуацію нашим
«спортивним» чиновникам, відповідальним за невдалу підготовку олімпійців до Ігор у Ріо,
має бути замало.

Слід визнати, що у спадок від
Радянського Союзу Україні дісталася «культова» любов до великих спортивних перемог. Дарма, що в нашій країні спорт найвищих досягнень тримається на
потрісканому, обдертому фундаменті, котрий ось-ось і розвалиться. Подібна основа — не найкращий трамплін для високих стрибків, утім перед кожною Олімпіадою, особливо літньою, Україна
продовжує чекати від своїх спортивних зірок яскравих тріумфів.
Той факт, що за олімпійські медалі наша держава обіцяє своїм
спортсменам неабиякого розміру
призові (десятки-сотні тисяч доларів), яскраво свідчить про те,
наскільки важливими вони для
неї є.
Водночас професіональним
життям людей, від яких, власне,
й залежить здобуття дорогоцінного металу Ігор, наша держава переймається не надто сильно. Не кожен гімнаст, атлет чи
веслувальник зміг витримати,
по суті, спартанські умови під-

■ ХРОНІКА
❙ Срібний призер Ріо, борець Жан Беленюк (ліворуч), незадоволений
❙ робою міністерства молоді та спорту України.
❙ Фото прес-служби НОК України.
готовки. Чекати на олімпійський «джек-пот» — не кожному
до снаги. Одразу по завершенні
Ігор у Ріо на адресу українських
призерів посипалися численні
вітання, грошові винагороди,
майнові сертифікати.
Утім чи вистачить лише «солодких подарунків» обраним,
аби український спорт вийшов
із крутого піке, про перебування в якому яскраво засвідчив
скромний медальний доробок
(найгірший за роки незалежності) олімпійської збірної України в Ріо. Навіть незважаючи
на пристойну винагороду, наші
герої-олімпійці наголошують,
що жодних змін на краще в під-

готовчому процесі вони наразі
не відчули.
За словами срібного призера Ріо, борця греко-римського стилю Жана Беленюка, система «спортивного» міністерства працює «вхолосту», а її
керівникові — Ігорю Жданову — не вистачає досвіду та авторитету для наведення порядку. «Очільнику такого відомства необов’язково бути спортсменом, водночас він має бути
професіоналом і зібрати навколо себе таких само людей», —
каже Беленюк.
Народний депутат, заступник Голови комітету Верховної
Ради України з питань сім’ї,

«Формула-1»
Проваливши старт гонки, володар
поул-позишн Льюїс Хемілтон iз «Мерседеса» не зміг здобути перемогу на автодромі в Монці. Тріумфатором Гран-прі
Італії став його партнер по команді Ніко
Росберг, котрий виграв другий етап чемпіонату світу поспіль. Тепер у загальному
заліку пілотів Росберга та лідера сезону
Хемілтона розділяють лише два пункти.

Хокей
У новому сезоні української хокейної ліги, котрий стартує 9 вересня, візьме
участь шість команд: «Донбас», «Дженералз», «Кременчук», «Витязь», «Білий барс» та «Кривбас». Водночас через фінансові проблеми заявитися на національну першість не змогли харківська
«Юність» i київський «Компаньйон». Так
само не братиме участь у турнірі й фармклуб «генералів» «Рапід». Його місце в
турнірній сітці посяде новачок ліги —
криворізький «Кривбас». ■
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Нові партії як шанс для України
Хто може кинути виклик системі і реалізувати запити нації

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ 2016
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Переможницею конкурсу краси серед
одружених стала українська телеведуча
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Аліса КВАЧ
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Хто не знає, що українки — найвродливіші у
світі жінки. І родина справжню жінку тільки прикрашає. Це вкотре довела українська модель і
телеведуча Ольга Торнер, яка здобула перемогу у фіналі всесвітнього конкурсу краси
серед заміжніх жінок «Місіс Всесвіт 2016»,
що в неділю відбувся в китайському місті
Гуанчжоу.
Ольга Торнер — уродженка Києва.
Втім корона переможниці разом із красунею поїде до Австрії — саме до цієї
країни переїхала українка після одруження і саме її, на жаль, представляла
на конкурсі. Для цього Ользі довелося
навіть розпрощатися з гуртом Podium,
де вона співала. Але дівчина ні про що не
жалкує — за її словами, Австрія сьомий
рік поспіль займає перші місця в Європі
за рівнем життя, і тут вона почувається
комфортно. Та й iз Києвом зв’язків не
пориває, частенько навідуючи родину
та працюючи ведучою новин на каналі
NewsOne.
У конкурсі брали участь представниці з більш як 70 країн світу. Першою
віце-місіс стала представниця Зімбабве
Трейсі-Анна Баклі Агет. ■
Ольга Торнер.

21

26

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №106

Вантажте салат відрами
На Красній площ в Москві людей годували
«грецьким» салатом із вантажівки
Утім із «Цезарем» свою помилку росіяни,
схоже, врахували. Бо, замахнувшись на черговий рекорд у книгу рекордів Гіннесса і начикриживши просто на Красній площі, де колись страчували бунтарів, 20 тонн того ж таки
грецького салату, вони вирішили не знищувати харчі, а роздати всім охочим. Так у Москві

відзначили заключний день щорічного військово-музичного фестивалю «Спаська вежа».
Чи варто уточнювати, що навколо дармового салату миттєво почалася тиснява, як
у радянські часи, коли в магазин «викидали»
якийсь товар. «Помилуваний» «Цезар» роздавали з вантажівки за допомогою відер, де його
миттєво розтягали люди з пластиковими тарілками. Журналіст Сергій Міхєєв, який опублікував на «Фейсбуці» фото і відео цього «дійства», сам похвалився, що приніс додому кілограм салату. Скільки салату опинилося під ногами, у повідомленні не уточнюється.
Після перегляду відео не лишає в спокої думка: чи то в росіян у крові сидить гігантоманія, чи то їх вабить таке солодке слово
«шара»? А може, і те, й інше. Правила етики і
гігієни при цьому відпочивають. ■

7 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв.
Трускавець: уночi +12...+14; удень +23...+25. Моршин:
уночi +12...+14; удень +23...+25.
5 вересня температура води в Чорному та Азовському
морях бiля берегiв України становила 21-24 градуси, у
Днiпрi бiля Києва — 21.

По горизонталі:
3. Висока спостережна башта на будинку пожежної команди.
6. Африканський птах, схожий на
лелеку. 8. Давня назва столиці
Литви. 10. Африканська пустеля.
11. Задум, намір, план. 12. Риболовецьке судно, на якому плавав
Костя-моряк. 14. Колода-вулик
диких бджіл. 16. Обрубок пальця,
руки чи ноги. 17. Повне оточення, яке пережив Ленінград у часи
Другої світової війни. 21. Висунута в море портова споруда, до якої
причалюють судна з обох боків.
23. Поема Гомера про Троянську
війну. 24. Психічне відхилення,
яке полягає у замкнутості людини, її байдужості до навколишнього світу, самозаглибленні. 25. Філософська категорія, яка криється
у вині. 26. Гладіатор, який очолив
повстання рабів у Стародавньому
Римі.
По вертикалі:
1. Нечемна людина, хуліган.
2. Країна, де існує дуже потужна
українська діаспора. 3. Знаряддя
праці коваля. 4. Французьке місто, батьківщина генерала де Голля. 5. Ім’я грузинської співачки,
яка у 2005 році разом із Міхеїлом Саакашвілі на майдані Незалежності привітала українців
з Новим роком. 7. Річка в Росії,

на якій стоїть один із російських історичних міст-Володимирів. 9. Один із центральних персонажів опери Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».
12. Англійський драматург, літературний «батько» Гамлета та короля Ліра. 13. Ім’я нареченої Тараса Шевченка. 15. Роман Паоло
Коельо. 18. Англійська письменниця, королева детективу. 19. «В
тім городі жила ..., а город звався
Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен: трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита...» (Іван Котляревський). 20. Винахід Архімеда, який
дозволяв піднімати воду на значну висоту. 22. Річка на Сумщині.
Кросворд №104
від 1 вересня
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■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14; удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14; удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17; удень +27...+29.

23

25

■ БУВАЄ

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчнозахiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +13...+15; удень
+23...+25.

22
24

❙

Дивні діла часом творяться у наших північних сусідів. То вони роздають з лопати
млинці на Масляну, то бульдозером чавлять
«несанкціоновані» фрукти, а то влаштовують
похорон салату «Цезар».
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Місіс Всесвіт
з України

Ната НЕТУДИХАТА

3

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+10…+15
+21…+26

+10…+15
+22…+27
Схід

хмарно

Центр

+10…+15
+21…+26

+10…+15
+21…+26

дощ
сніг

Південь +13…+18
+25…+30
дощ,
гроза
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— Фімо, що ви все мені підморгуєте?
— Це нервовий тiк.
— Ви негідник, я вже налаштувалася!
***
— Сьомо, щоб ти знав, дівчина повинна вміти закатувати три
речі: банки, очі та істерику!
— Так-так, і губу.
***
— Цильо, я поки не готовий iз
вами одружуватися, але вже можу
зробити перший внесок у рахунок
сплати подружнього обов’язку.
***
Одеса. Парочка проходить
повз бабусю, що торгує квітами.

Хлопець виймає гаманець, подруга тягне його за рукав:
— Ну що ти, ну навіщо?
Репліка бабусі:
— Дівчино, я вам скажу, що
це не той випадок, коли треба чинити опір!
***
— Ми з моїм Монею досягли виняткової сексуальної сумісності: вчора в нас обох боліла голова.
***
— Нічого я не товста! Мені
Боря каже, що в мене ідеальна
фігура.
— Цильо, він математик, для
нього ідеальна фігура — куля!
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