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❙ Із минулого року пенсіонери протестують проти ущемлення їхнього права на нормальне життя.
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ІнФорУМ

«Презумпція правоти поліцейського повинна працювати так, як це
відбувається в Німеччині, США, Великобританії, Франції, Італії, Канаді
та багатьох інших країнах. Презумпція правоти поліцейського — один з
інструментів побудови системи колективної внутрішньої безпеки».

■ ГАМАНЕЦЬ

Арсен Аваков
міністр МВС України

■ НА ФРОНТІ

Підвищення — Ворог чхав на угоди
як милостиня
Бойовики порушили домовленість про розведення
Уряд продовжить економити
на виплатах працюючим
пенсіонерам
Валерія НАЛИВАЙКО
Розплановуючи бюджет на 2017 рік, уряд вирішує слідувати обмеженню норм щодо пенсійних виплат, введених у 2014-15 роках. Зокрема, протягом наступного року діятимуть обмеження для працюючих пенсіонерів. Вони зможуть претендувати лише на 85% своєї пенсії, у
повному ж обсязі пенсії можна буде отримувати
тільки звільнившись з роботи, зазначили у Всеукраїнській асоціації пенсіонерів. Таким чином
уряд намагатиметься зекономити кошти, як це
вийшло минулого року. Згідно з даними Пенсійного фонду, тоді за 9 місяців дії цих обмежень
економія склала 2,9 млрд. грн.
Обмеження зачеплять й одержувачів спецпенсій і довічного грошового утримання. До
цих категорій належать екс-урядовці, народні депутати, прокурори, судді. Максимальний
розмір виплат, як і в попередні роки, становитиме 10 прожиткових мінімумів, тобто 10,74
тис. грн.
Окрім цього, уряд знайшов додаткове джерело фінансування Пенсійного фонду. Цим
джерелом стало нарахування єдиного соціального внеску для фізосіб-підприємців (крім бізнесу, що перебуває на спрощеній системі оподаткування) і громадян, які займаються незалежною професійною діяльністю — медичною, юридичною, нотаріальною, науковою,
літературною. «Якщо зараз, за чинним законодавством, зобов’язання щодо сплати ЄСВ
для них настає в місяць, коли отримано дохід,
то з 2017 року сплата може стати незалежною
від прибутковості справи. Сума до сплати —
не менше, ніж мінімальний страховий внесок.
Із 1 січня — це близько 350 гривень (22% від
мінімальної зарплати)», — йдеться у повідомленні ВАП.
Нагадаємо, вирішити проблеми з Пенсійним
фондом є пріоритетним завданням для України
від МВФ. Тому влада вирішила покрити дефіцит фонду ще й виділенням iз бюджету-2017 понад 156 млрд. грн., що на 7% більше, ніж у поточному році.
Також на 2017 рік заплановане поетапне
підвищення пенсійних виплат на 10%: на 65
грн. із 1 травня 2017 року і ще на 61 грн. — із
1 грудня. Тож мінімальна пенсія з травня підніметься з 1247 грн. до 1312 грн., а в грудні —
з 1312 грн. до 1373 грн., зазначено у документі
(проект №5000), опублікованому на сайті Верховної Ради. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Як відомо, 14 вересня Міжнародний валютний фонд
вирішив виділити Україні третій транш у розмірі 1 млрд.
дол. і не забув наголосити про необхідність проведення
давно обіцяної пенсійної реформи, без якої Україна може
залишитись без четвертого траншу, йдеться в меморандумі
про співпрацю МВФ та України. МВФ висунув низку вимог,
що стосуються пенсійної пертурбації, зокрема, консолідувати пенсійне законодавство, яке сьогодні складається з двох
десятків окремих документів.
Також Україні необхідно в грудні 2016 року прийняти закон, який би передбачав поступову зміну пенсійного віку. Однак новий вік для виходу на пенсію не вказаний. «Зобов’язань (перед МВФ у меморандумі) підвищити
пенсійний вік немає», — повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Серед інших вимог до пенсійної реформи — скорочення підстав для дострокового виходу на пенсію та посилення підстав для отримання мінімальної пенсії, встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без надання
пільг для будь-яких професій (крім військових), розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення, встановлення справедливого податкового режиму для
пенсій. Крім того, передбачається скасування спецпенсій і
створення умов для запровадження накопичувальної системи пенсій (на додаток до існуючої солідарної системи).

сторін: обстріли тривають щодня, спостерігачів
ОБСЄ не пускають в Золоте
Іван БОЙКО
Лише кілька днів бойовики більшменш дотримувалися угоди про розведення сил на Донбасі, яку представники Тристоронньої контактної
групи підписали у Мінську 21 вересня. Відведення військ обох сторін
мало б розпочатися у трьох точках —
Станиці Луганській, селах Золоте і
Петрівське.
Утім протягом вихідних на лінії
фронту знову тривали обстріли позицій ЗСУ, українські вояки знову не
відповідали на «провокації» і знову
втрачали своїх побратимів: за три останні дні загинув один захисник України, ще дев’ятеро бійців отримали
поранення. До того ж у районі промзони Авдіївки було поранено одного
мирного мешканця.
Як написав у «Фейсбуцi» журналіст Роман Бочкала, у Зайцевому бійці приходять до тями після

втрат. Міна калібру 120 мм влучила прямою наводкою по позиції
ЗСУ. Саме тоді й загинув один український вояк, ще двоє було поранено.
«Не називатиму підрозділ, краще
наведу цифри. Хлопці воюють півроку. У підрозділі було 22 бійці. Лишилося 6. Інші загинули або поранені. Це я до того, що війна нікуди не
поділася. Вона продовжується і методично забирає життя наших воїнів»,
— зазначає Роман Бочкала.
Координатор групи «Інформаційний спротив» депутат Дмитро Тимчук зазначає, що впродовж вихідних російсько-терористичні війська
продемонстрували повне ігнорування угоди про розведення сторін.
«Відзначено активне застосування окупантами важкого озброєння,
почастішали випадки наближення до
позицій сил АТО і ближніх вогневих
контактів. Окрім «традиційних гаря-

■ ІНІЦІАТИВА

Презумпція правоти
Глава МВС ініціює зміни до закону
про поліцію
Тарас ЗДОРОВИЛО
Про потребу кардинальних змін до закону про
поліцію написав у «Фейсбуці» глава МВС Арсен
Аваков, фактично ініціюючи законодавче закріплення ВР України презумпції правоти поліцейського. Ініціативу педалювали
трагічні події напередодні,
25 вересня, у Дніпрі, коли
негідник розстріляв двох
патрульних поліцейських,
які зупинили його авто за
порушення правил дорож-

нього руху.
«Імператив презумпції правоти поліцейського повинен стати соціальною нормою! Спочатку підкоряйся поліцейському —
потім оскаржуй», — заявив
глава МВС. Пан Аваков запевняє, що не йдеться про
обмеження громадянських
свобод. Ідеться про правило безпеки правоохоронців
через процедуру порядку,
яка лише на дуже короткий час відстрочує права
громадянина на апеляцію
дій поліцейського. Водно-

чих точок» — райони Авдіївки, Зайцевого, Новозванівки тощо, — окупанти активізувалися також на низці ділянок, де раніше було відносно
«тихо», — вказує пан Тимчук.
І додає, що така бойова активізація ворога спостерігається і в тих населених пунктах, де має відбуватися
розведення сторін на два кілометри
вглиб — у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.
Окрiм цього, як повідомляє місія
ОБСЄ на своєму офіційному сайті, луганські бойовики вчергове не допустили спостерігачів для моніторингу
ситуації в районі Первомайськ—Золоте. І це при тому, що минулої неділі в район Золотого прибув заступник голови СММ Олександр Хуг,
який планував у понеділок здійснити в цьому селі патрулювання.
Минулого тижня пан Хуг оприлюднив фото бетонної барикади бойовиків
поблизу Золотого і заявив, що ця барикада повинна бути демонтована, а
дорога за нею розмінована. Оскільки
бойовики не допустили спостерігачів
ОБСЄ до Золотого, можна вважати доконаним фактом порушення угоди про
розведення сторін. Адже допуск сторонами спостерігачів до трьох вищевказаних точок розведення сил є частиною
домовленості.
Напередодні у штабі АТО заявили, що Україна відведе свої війська
лише за умови повного припинення
вогню. ■

час міністр підкреслив, що
для поліції майбутні зміни
(які, як він сподівається,
будуть-таки прийняті) —
це не лише права, а й відповідальність!
Безапеляційно підтримав головного міліціонера
і його екс-радник Антон Геращенко, заявивши широкому загалу, що трагедія в
Дніпрі повинна стати поворотним моментом у ставленні громадян до поліції,
й навпаки. Слушно додавши, що неприпустимо більше панібратське та хамське ставлення до співробітників поліції.
«Усі їхні накази — покласти руки на торпеду, вийти з машини й повернутися
спиною, вийняти руки з кишень та інші — мають виконуватися беззаперечно!
А в разі невиконання законних вимог поліцейського громадянином мають

бути негайно застосовані
всі сили і засоби, передбачені законом про поліцію»,
— вважає Геращенко.
Мабуть, у цих ініціативах таки є сенс, якщо ще
й пригадати засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, на
якому цими днями голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе відверто зізналася:
в Україні майже на чверть
зросла кількість злочинів!
Утiм не всім сподобалися новаторські пропозиції
Арсена Авакова. Люди вважають, що, аби ідея презумпції правоти поліцейського укорінилася, потрібні
широке обговорення в ЗМІ
та громадських організаціях. Потрібна також відповідальність політиків,
щоб заради електоральної
вигоди не формувався образ поліціянта як загроза
правам людини. ■

■ ДОБРІ СПРАВИ

Прогнози на життя
У Вінниці хочуть зібрати пожертву одноденного
заробітку на потреби важкохворих діток
Катерина МАРТИЧ
У Вінниці презентували проект «Разом дбаємо про важкохворих дітей». Головна його мета —
полегшити життя дітей та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання. Така
допомога називається паліативною. Її потребують,
зокрема, пацієнти онко-гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Лише впродовж минулого року тут пролікувалося 750 діток.
«Щорічно на Вінниччині виявляють 35-40 нових онкохворих дітей. Лише половина з них живе
з діагнозом більше 5 років. Аналізуючи статистику останніх років в області, помітили, що кількість
новоутворень у дітей почала збільшуватися», —
говорить обласний дитячий онколог Олександр
Калінчук.
Аби підтримати дітей у важку хвилину, гро-

мадська організація «Вінницька асоціація медиків», за підтримки облдержадміністрації, розробила спеціальний проект. Він передбачає низку
благодійних заходів. Зокрема, 14-15 жовтня вінничан закликають долучитися до міжнародного
флешмобу, присвяченого Всесвітньому дню дитячої паліативної допомоги. Для цього потрібно
сфотографуватися у цікавій шапці, опублікувати фото в соцмережах з хештегом «#КапелюхаНаВуха» та перерахувати кошти для боротьби зі
смертельними недугами.
«Коли хвороба нас не стосується, то ми про
неї не думаємо. Але підтримка важкохворих дітей
дуже важлива, бо хвороба небезпечна й непередбачувана. Тому просимо не бути байдужими і перерахувати хоча б декілька гривень», — закликає
координатор проекту Руслана Харковенко.
Також на Вінниччині планують провести бла-

❙ Вінничани допомагають важкохворим дітям.
гочинний марафон «1/365». Він передбачає
об’єднати можливості влади, підприємств, громадськості та небайдужих працівників для добровільної та свідомої пожертви одноденного заробітку на
потреби важкохворих діток.
Проект «Разом дбаємо про важкохворих дітей» розрахований на три місяці. В його рамках
ще запланували об’єднати організації та створити «Опікунську раду на Вінниччині» і провести у
форматі «круглого столу» зустріч експертів, влади
та громадськості. Тут обговорять «Концепцію розвитку паліативної та хоспісної допомоги на Вінниччині».
На жаль, побороти смертельні хвороби не в
змозі навіть медицина. Але полегшити страждання дітей з обмеженим прогнозом на життя може кожен. ■

ІнФорУМ
Христина НЕМЧЕНКО
Одеса
Уже п’ятий місяць поспіль
в Одесі триває так званий «Антитруханівський майдан».
Нині на площі перед мерією —
з десяток активістів. Більша їх
кiлькiсть, кілька десятків підприємців, iз прапорами і гаслами вимагала відсторонити від
посади мера Одеси Геннадія
Труханова минулого тижня.
Люди не задоволені політикою
мера, його офшорними компаніями та наявністю декількох паспортів — у тому числі й
російського.
У суботу на Думській площі їли шашлики, співали пісні й танцювали. Такі гуляння
для цього місця незвичні, адже
5 місяців поспіль на цій площі
проходять мітинги і пікети. Серед гостей були помічені найближчі до мера Одеси люди —
лідери патріотичних організацій, зокрема лідер одеської самооборони Тодор Пановскій.
На суботньому ярмарку він
грав у баскетбол iз дітьми. Також на Думській площі були
присутні Марк Гордієнко та
Євген Рєзвушкін. Останнього було помічено в компанії з
мером Одеси Геннадієм Трухановим.
На екскурсійних «маршрутках» приїхали молоді
хлопці в камуфляжі. Про те,
що під мерією пройде ярмарок iз шашликами і танцями, міськрада анонсувала
пізно ввечері у п’ятницю на
офіційному сайті.
Міські чиновники весь минулий тиждень намагалися
зайняти Думську чим завгодКатерина МАРТИЧ
У Муровано-Куриловецькому районі Вінницької області до кінця року планують завершити будівництво полiгона
для твердих побутових відходів
(ТПВ). Його площа — 2,1 га. Також тут з’явиться нова сортувальна лінія. На її спорудження вже виділено 4,5 млн. грн.
з обласного Фонду екологічних
інновацій та інвестицій.
«Зведення полiгона почалося ще у 2007 році, але через
брак коштів процес будівництва затягнувся. На завершення
проекту та введення полiгона в
експлуатацію район отримав
допомогу з обласного бюджету — 900 тис. грн. Ще 300 тис.
грн. виділили з селищного фонду. Так, на умовах співфінансування, плануємо завершити
довгоочікуваний і вкрай необ-
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■ ПРОТИСТОЯННЯ

■ СИМВОЛИ

«Тітушки» на Думській

Мамин
рушник

Протестувальників виживають квітами, шашликами та
стусанами
но, аби тільки не активістами
«Антитруханiвського майдану». Так, у понеділок по всій
площі розставили горщики з
кімнатними квітами. Виставка з’явилася на Думській після спроби громадських активістів встановити на площі
пересувну прийомну нардепа
Віктора Кривенка. Встановити намет їм не вдавалося довго — невідомі люди намагалися завадити.
Волонтер Аліна Подолянка розповіла, що серед людей,
які зносили намет, були люди з
партії мера Одеси «Доверяй делам». «І тут з’явилися депутати міської ради від «Довіряй ділам»: Ясіновіч, Лозовенко, Балух — ціла команда. І привели
за собою електорат Труханова,
підійшли «тітушки» — їх було
десь 150. І коли стемніло, ці
«тiтушки» кинулися і почали
просто громити намет».
Намет усе ж залишився,
але трохи далі. У цей же день
міських чиновників «зустрічав» килим... із 40 мільйонів
гривень. Ініціатива належить
Олексію Чорному — голові антикорупційного офісу Одеси.
«Таку суму втрачає Одеський
бюджет щороку через нарахуваня сумнівних пільг для автостоянок», — заявили в антико-

❙ Такі екскурсанти в Одесі.
❙ Фото Володимира АТЛАСА.
рупційному офісі.
Перед мерією був встановлений вільний мікрофон.
Щоправда, тих, хто обурений діями мера, до трибуни
не пропускали. Спроби активістів, незадоволених діями мера, прорватися до трибуни навіть переросли в сутички
з поліцією. Але обійшлося без
жертв та затриманих.
У п’ятницю учасники «Антитруханiвського майдану»
спробували розгорнути намети на площі перед мерією Одеси. Їм перешкодили співробітники муніципальної безпеки.
Виникла бійка, в яку довелося
втрутитися правоохоронцям.
Закінчилося все затриманням
одного з активістів.
Іван Іщенко, начальник Управління превентив-

ної діяльності ГУНП в Одеській області, розповів:«І коли
вже між ними стався фізичний контакт, то відразу ж
поліція втрутилася з національною гвардією і патрульною поліцією, розмежувала
протиборчі сторони. У цей момент один iз громадян намагався чинити опір співробітникам поліції, за що був доставлений у Приморський відділ
поліції. Коли його доставляли до Приморського відділу
поліції, даний громадянин завдав ще тілесні ушкодження
патрульному поліцейському».
Потерпілого співробітника
патрульної поліції було госпіталізовано. Затриманого ж активіста організації «Братство»
Олексія Середюка відпустили в
той же день. ■

Звалище без техніки
Полігон для твердих побутових відходів та сортувальну лінію
побудують на Вінниччині до кінця року

Наталя ТУРАК
Українці ще й досі не можуть прийти до тями після минулотижневих катаклізмів, котрі пройшлись значною територією нашої країни. У ніч із п’ятниці
на суботу пів-України «трусонуло», подекуди аж до чотирьох балів. Та все ж
найбільше постраждала Одеса, котру,
до всього лиха з землетрусом, ще й перед тим, через сильні зливи, добряче затопило. А на завершення тижня дісталось і Харкову, де вже цього року випав
перший сніг. Проте цим примхи природи не закінчаться, обіцяють синоптики.
Теплі речі далеко ховати не потрібно, потепління вже не передбачається, попереджає Гідрометцентр.
Найближчим часом очікуються дощі,
а температура повітря опуститься до 11
градусів тепла. Відносно тепла погода
очікується на півдні — вдень повітря там
прогріватиметься до +19 градусів.
«Дощі нині йдуть лише в Харківській
і Луганській областях. Після проходження цього циклону на територію України

Черкаські науковці
назбирали майже
дві тисячі унікальних
вишитих робіт
Людмила НІКІТЕНКО

■ ЕКОЛОГІЯ

хідний проект», — розповідає
голова райдержадміністрації
Сергій Ладан. — Ресурс старого сміттєзвалища вичерпано.
Його буде рекультивовано».
Через систему ProZorro вже
провели торги щодо купівлі та
встановлення сортувальної
лінії на полігоні, що поблизу
сіл Галайківці і Рівне, за шiсть
кілометрiв від селища Муровані-Курилівці. Переможцем
став Барський машзавод. Він
зобов’язався побудувати сучас-
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ну сортувальну станцію згідно
з усіма відповідними вимогами
за 4 млн. 100 тис. грн. На зекономлені кошти — 400 тис. грн.
— зокрема, планують будувати майданчики для роздільного збору сміття по селищу.
«Лiнiя зможе сортувати 1520 тонн сміття на добу. Це повністю забезпечить потреби Муровано-Куриловецького району. Можливо, навіть обслуговуватимемо сусідні райони»,
— каже Сергій Ладан.

Розпочати роботу з будівництва нової сортувальної лінії
планують уже з 1 жовтня. А запрацює вона, як і сам полігон,
на початку 2017 року. Це створить для району не надто велике число нових робочих місць
— 10-12.
Актуальним поки залишається питання щодо закупівлі необхідної техніки для
обслуговування полiгона ТПВ.
А на це потрібно більше двох
мільйонів гривень. ■

■ ПОГОДА

Осінь назустріч йде
Леонід Горбань прогнозує найлютішу за 32 роки зиму
надійде більш прохолодне повітря. Помірні дощі пройдуть у західних, північних і центральних областях. Буде спостерігатися невисокий температурний
фон. Мінімальна температура вночі +4
— +9 градусів, денна — +11 — +16. В інших регіонах утримуватиметься хмарна
погода», — зазначив «УМ» директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Традиційна наука не береться за довготривалі прогнози, бо часто помиляється: ще не так давно пророкували прихід бабиного літа, а тепла погода вже не
хоче повертатися, принаймні поки що.
А от народний синоптик Леонід Горбань
складає прогнози наперед. Зима, каже,
буде ранньою і затяжною. Він прогно-

зує, що 11-12 градусні морози будуть
уже в листопаді. Уся зима буде морозною, аж до кінця березня. Такі люті
холоди, розповідає «УМ» Горбань, бувають раз на 32 роки. Тим, хто живе в
приватних обійстях, радить запасатися
дровами. А досі не утеплені будинки —
утеплити, бо опалювальний сезон обіцяє
бути затяжним.
Сьогодні, 27 вересня, відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті Осеніни,
або Зрушення (урожай до цього дня має
бути зібраний у комору). У народі говорили: «Воздвиження осінь назустріч
зимі рухає». ■

Підготувати до видання у світ унікальний каталог вишитих рушників науковці Черкаського краєзнавчого музею вирішили ще у 2013 році.
«Тоді область готувалася до святкування свого 60-річчя. І була ідея створення рушника Черкащини. Наші майстрині вишивали його за традиційними
малюнками, характерними для того
чи іншого району», — розповідає «Україні молодій» директор Черкаського
краєзнавчого музею Алла Кушнір.
Тоді, наголошує Алла Андріївна,
науковці музею, які проводили свої
дослідження, вирішили продовжити
таку роботу й видати каталог вишитих рушників. Тут велику роботу провів відділ етнографії музею, зокрема
завідуюча відділом Вікторія Наумчик
та старший науковий співробітник Валентина Хілобок.
Цілий рік, за словами Алли Кушнір, iде активна робота з фотографування та опису рушників, також поповнюється колекція роботами сучасних майстринь. Зокрема, до рушників
кінця XIX початку XX століття додають рушники, вишиті жінками в середині 60-х років минулого століття.
«Тепер уже такими рушниками, які
вишивали наші бабусі та мами, ніхто не
прикрашає оселю, як то було раніше.
Тож люди їх нам і приносять», — говорить Алла Андріївна. Вона зізнається,
що передала до фондів музею й вишиті
рушники своєї мами, домашні колекції
своїх родин принесли й інші науковці.
Тільки за останні два місяці музей збагатився на кілька сотень одиниць такого народного скарбу.
Алла Кушнір зазначає, що якщо у
новому каталозі будуть кольорові фото
рушників iз найбільш традиційним малюнком, то в електронній версії розмістять усю колекцію. Тут буде опис —
чий це рушник, хто його вишивав, де
вишивав і коли.
«Ми навіть збираємо фото жінок,
які їх вишивали. Робота дуже цікава,
всі так дуже загорілися», — веде далі
пані Алла. І додає, що кожен рушник
по-своєму унікальний. Загалом зібрали уже майже дві тисячі. Тепер тривають пошуки спонсорів, котрі б могли допомогти видати каталог. Адже,
пояснює Алла Андріївна, це не державне видання і в музейчиків таких
коштів немає. Втішає те, що вже є зацікавлені відгуки про співпрацю з-за
кордону.
«Ми просимо черкащан долучатися до цієї акції. Якщо у ваших батьківських оселях є рушники, наволочки, підзори, прошва, то приносьте все
те до музею, аби його могли побачити
якомога більше людей», — закликає
директор Черкаського краєзнавчого
музею. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачене посвідчення інваліда війни 2-ї групи серія Є 023164, видане ВФРЕ ГУ МВС України
в Київській області 15 грудня 2004 року на ім’я Ковальського Михайла Васильовича, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення учасника бойових дій,
серія АА № 231766, видане 16 січня 2013 року Святошинським районним військовим комісаріатом м.
Києва на ім’я Касяна Анатолія Васильовича, вважати недійсним.
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ПОЛIТИКА

«Якась амбіція присутня у цих фахівців-іноземців. Мотивація у них, можна
сказати, пов’язана із самореалізацією і з тим, що вони в Україні роблять собі ім’я».

Олександр Палій
політолог

■ НА ПОРЯДОК ДЕННИЙ

■ СКАНДАЛ

Закони для
зростання

Гройсман та «людина Москви»

Законодавчі вимоги
Радикальної партії у
процесі розгляду проекту
Держбюджету:
— радикальне (удвічі порівняно з 2016
роком) збільшення у 2017 році мінімальної
заробітної плати і пенсії;
— законопроект №4998 про захист конституційних прав та забезпечення мінімальних життєвих потреб пенсіонерів та
інвалідів;
— законопроект №4329 про проведення
безплатного щорічного медичного обстеження і диспансеризації громадян похилого віку в Україні;
— законопроект №4491 про забезпечення безоплатними лікарськими засобами
громадян похилого віку;
— законопроект №4727 про мораторій
на купівлю-продаж або відчуження земель
сільськогосподарського призначення;
— збереження спецрежиму оподаткування для сільгоспвиробників;
— проект Постанови №3747 про проведення перерахунку ціни на газ для населення;
— законопроект №2142а про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (експортно-кредитне агентство);
—
законопроекти
№2554а-д
та
2555а-д про розвиток вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення
інвестицій у реальний сектор економіки через індустріальні парки;
— законопроект №3872 про призупинення індексації нормативної грошової оцінки
землі з метою збереження виробничого потенціалу вітчизняних підприємств («замороження» земельного податку на 2 роки);
— законопроекти №2617 та №2618 про
особливостi оподаткування операцій iз ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання для відродження
промислового виробництва;
— законопроект №3873 про зменшення
дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового
забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів інфраструктури;
— законопроект №4741 про сприяння
детінізації валютообмінних операцій та
№4866 щодо лібералізації валютних операцій для сприяння інвестиціям та експорту;
— законопроект №5065 про заборону
приватизації та збереження у державній
власності ПАТ «Турбоатом» та №5113 про
фінансове оздоровлення державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»;
— законопроект №5067 про запровадження європейських стандартів захисту прав власності та економічних інтересів
громадян та інвесторів та №4695 про захист
законних прав власників земельних часток
(паїв);
— законопроект №4549 про механізм закупівлі енергосервісу з використанням системи ProZorro для проведення масштабної
енергомодернізації;
— законопроект №4966 про відкритий
Перелік об’єктів права комунальної власності;
— відновлення державного фінансування системи профтехосвіти;
— передбачити видатки державного
бюджету на виконання судових рішень за
позовами чорнобильців. ■

В оточенні Прем’єра є людина з неоднозначним бекраундом. Втім у Кабміні
спростовують, що Єжи Міллер є радником глави уряду
Наталія ЛЕБІДЬ

Свого часу — а саме наприкінці 2014го року — в Україні точилася бурхлива
дискусія на тему, «добро» чи «зло» є
запрошені до роботи в уряді іноземні
фахівці. Перша обойма закордонних
гостей — Яресько, Абромавічус, Квіташвілі — була розібрана журналістами
на молекули та атоми, всі ретельно
вивчали послужний список цих персон, аналізували їхнє минуле. Пізніше
персональний склад урядових кабінетів був ще сильніше «розбавлений»
«гастарбайтерами» з-закордону. Їх
також досліджували та вивчали прискіпливі медійники. Але зрештою ця
гра набридла. Урядовці з іноземними
прізвищами стали буденністю, як і багато інших речей. І, можливо, дарма.
Адже дехто з них підкидає несподівані
«сюрпризи».

Хто такий Міллер?
Польські медіа продовжують обговорювати персону Єжи Міллера — колишнього очільника МВС цієї країни
та голову комісії досліджень авіакатастроф державної авіації. На цій останній посаді Міллер чимало «нагрішив» — де-факто підробив висновки про трагедію 10 квітня 2010 року,
коли під російським Смоленськом
розбився літак з керівною верхівкою
Польщі.
Для нас особливо прикрим є те, що
Єжи Міллер опинився вписаним в український контекст, адже деякі польські ЗМІ називають його радником голови уряду України. Щоправда, пресслужба Кабміну офіційно повідомила
про те, що «серед радників Прем’єрміністра, штатних чи позаштатних,
Єжи Міллера немає». У такому разі
лишається незрозумілим, про що тоді
взагалі йдеться?
Спочатку дамо слово «Польському
радіо», котре має україномовну сторінку, тож статтю з промовистою назвою
«Міллер, радник Гройсмана, є людиною Москви?» можна прочитати, навіть не потребуючи послуг перекладача.
У квітні 2016 року співголова групи стратегічних радників кабміну Володимира Гройсмана Лешек Бальцерович залучив до складу групи Єжи Міллера та Мирослава Чеха. На момент
призначення Бальцерович назвав Міллера «одним із найвидатніших чиновників державного рівня», — пише видання.
Єжи Міллер у 1997—2000 роках
був співробітником Бальцеровича, а
за часів правління Дональда Туска —
міністром внутрішніх справ. Після катастрофи літака президента Лєха Качинського під Смоленськом 10 квітня
2010 року Єжи Міллер став головою
комісії досліджень авіакатастроф державної авіації. Саме Міллер змусив
членів комісії оприлюднити результати розслідування, ідентичні висновкам російських чиновників. На момент призначення Міллера членом
групи радників українського уряду,
Бальцерович ні словом не згадав про
цей період у біографії Міллера. Мовчать про це також й українські ЗМІ,
зазначає «Польське радіо».
А тим часом стало відомо про нові
факти роботи Єжи Міллера як голови Комісії досліджень авіакатастроф державної авіації. Gazeta Polska
Codziennie розповідає про те, що 28
квітня 2010 року відбулася зустріч
Єжи Міллера із Комісією досліджень

❙ Той самий Єжи Міллер, нинішній камінь спотикання.
авіакатастроф державної авіації.
Зберігся запис переговорів. Міллер переконував тоді польських фахівців, що
з-під їхнього пера мусить вийти одностайний, злагоджений звіт, котрий не
породжував би у суспільстві сумнівів.
Міллер наголошував: звіт поляків
має бути узгоджений зі звітом росіян,
що нині трактується як свідома фальсифікація цього документа. Більше
того: саме на засіданні комісії під головуванням Єжи Міллера було прийнято
рішення про те, щоб слідство передати
росіянам. У деяких членів комісії виникали сумніви — вони звертали увагу на скандальну поведінку росіян,
які не допускали польських фахівців
до доказового матеріалу і зачиняли перед поляками двері. «За це все відповідальність несе Єжи Міллер — нинішній радник уряду прем’єра Володимира Гройсмана», — пише Gazeta Polska
Codziennie у статті «Росіяни продиктували звіт комісії Міллера».
А Gazeta Wyborcza нагадує, як саме
брехав Міллер, презентуючи висновки комісії: «Літак летів занизько, перебував нижче траєкторії, дозволеної
при заході на посадку. Всі розшифровки записів із літака, які інакше інтерпретують це, просто розповсюджують
брехню», — заявляв Міллер.
Цій темі присвячує свої сторінки
ще одне провідне польське видання
— Rzeczpospolita. У статті «Хтось вірить, що Дональд Туск вступив у змову
з Владіміром Путіним?» журналісти
дають змогу висловитися самому Міллеру, який стверджує: «Я ніколи не
хотів — і ніхто з комісії цього не хотів,
— аби польську доповідь узгоджували
з російською».

Як це стосується України
У те, що Єжи Міллер — персона неоднозначна, ми вже повірили. Бо причин сумніватися у висновках польських колег немає. Однак ідеться навіть не про це. У нас із поляками спільна біда — чиновники, які не говорять
правду. Отож, хто такий Міллер з точки зору його належності (або ні) до української влади?
Знову-таки звернімося до польської преси. Gazeta Polska Codziennie в
номері за 28 квітня 2016 року пише
таке: «У понеділок Бальцерович оголосив, що його заступником у команді

буде Єжи Міллер, колишній голова комісії з розслідування смоленської катастрофи та міністр внутрішніх справ
в уряді Дональда Туска».
Трьома днями раніше (25.04.2016)
про це написала і Gazeta Wyborcza:
«Єжи Міллер буде заступником Лешека Бальцеровича, а Мирослав Чех буде
включений до складу команди стратегічних консультантів для підтримки
реформ в Україні»). Дана стаття цінна
тим, що вона містить пряму мову самого Бальцеровича, який називає поіменно членів своєї «української команди».
Rzeczpospolita відгукнулася на
подію дещо пізніше, ніж її колеги.
У публікації від 25 травня 2016 року
видання пише про таке: «Бальцерович, який є представником Президента Петра Порошенка в уряді Прем’єрміністра Володимира Гройсмана, був
запрошений на роботу в Україну в квітні. Команда консультантів Президента працює спільно з колишнім міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем. Команда ця також включає
Єжи Міллера, колишнього заступника міністра фінансів, колишнього главу МВС і колишнього губернатора Малопольського і ще Мирослава Чеха, колишнього члена Союзу свободи і члена
Асоціації українців у Польщі».
З усього сказаного можна зробити
висновок, що Єжи Міллер таки працює в команді Бальцеровича, проте не
є безпосереднім радником шефа Бальцеровича — Гройсмана. Через субординацію він не зв’язаний напряму з українським Прем’єром, але перебуває у
його найближчій орбіті. Втім це лише
версія, яка дозволяє примирити категоричне заперечення прес-служби Кабміну з даними польських ЗМІ.
Нам не довелось би вишукувати
ці подробиці і майструвати з окремих
пазлів ціле полотно, якби урядовці України, а також їхні піарники та речники більш чітко та розлого відповіли на
запитання, ким же все-таки доводиться Прем’єру Гройсману пан Міллер?
А «рекрутери» та «хедхантери» несли
дещо більшу відповідальність за вивчення бекграундів тих, кого нині запрошено в Україну. ■
Продовження теми розслідування
катастрофи польського президентського літака під Смоленськом — стор. 7.

ЕКОНОМIКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ВЕРЕСНЯ 2016

■ НАШІ ГРОШІ

■ А ТИМ ЧАСОМ

Хто тисне на гривню
Найбільша загроза для курсу гривні — нестача валюти. Найближчим часом очікуємо
стабільність, а до кінця року — курс 27-28 гривень за долар
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Перший день нинішнього тижня відзначився хоча й несуттєвим, але
таки падінням курсу української національної
валюти. Це віддзеркалення п’ятниці, перед вихідними на міжбанківських
торгах курс гривні знизився на 17 копійок. Нацбанк установив офіційний курс української нацвалюти на рівні 25,9906
гривень за долар, знизивши його на 7 копійок.
Експерти пояснюють,
які саме проблеми тиснуть на курс гривні і прогнозують, що найближчим часом потрясінь на
вітчизняному валютному
ринку не буде.
На думку економіста Сергія Корабліна, головною фінансовою опорою гривні, на відміну від
ситуації у розвинених державах, сьогодні залишається... тверда іноземна валюта. «Є її надходження, Нацбанк її викуповує, випускаючи в обіг
гривню. Якщо ж цей потік
повертається назад, ми вимушені продавати із резервів ту ж саму валюту, вилучаючи з обігу гривню,
щоб запобігти її знеціненню і стрибкам цін. Коли
валюти у резервах залишається мало, відбуваються валютні кризи. Що ми й
спостерігали у 1998-1999,
2008-2009, 2014-2015 роках», — стверджує аналітик. До того ж, за його
словами, у період різкого падіння курсу стрімко
падали ціни на сировину,
яку Україна експортує —
зерно, метали, найпростіша хімія.
«Ефект від надання
третього траншу МВФ
уже позаду, курс долара
стабілізувався. За тиждень офіційний курс долара США, що його встановлює Нацбанк, знизився із
26,21 до 25,99 гривнi. Або
на 1,1%. Курс долара на
міжбанку, за даними регулятора, зріс на 0,3%: із
25,90 до 25,99 гривнi», —
каже старший аналітик
компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. Середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку,
за його даними, змінилися незначно: курс купівлі
зріс на 0,1%, а продажу —
знизився на 0,2%.
Надалі, на думку експертів, ситуація залишатиметься стабільною. Україна, як відомо, продовжує очікувати на черговий транш МВФ у сумі 1,3
млрд. доларів. Щоправда, говорити про можливі
терміни його отримання
наразі передчасно. Голова
Міжнародного валютного
фонду Крістін Лагард вимагає від української влади нагальних економічних реформ.
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❙ Одна з проблем вітчизняного валютного ринку в тому, що наші виробники продають за кордон надто дешеву продукцію,
❙ а інших джерел стабілізації попиту немає.
■ ПРАВИЛА ГРИ
Яким банкам дозволять платити зарплату?
Національний банк України суттєво посилив вимоги до фінансових установ, які могли би претендувати на участь в новому конкурсі
Мінфіну на право здійснювати бюджетні виплати. Дві третини з них
не зможуть брати участь у конкурсі через наявність податкової заборгованості.
Нові критерії відбору уповноважених банків для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, пенсій і грошової допомоги регулятор затвердив ще 22 вересня. За новими вимогами, банки на момент проведення конкурсу не повинні мати заборгованість
зi сплати податків і зборів. Якщо зараз таких установ чотири десятки, то після конкурсу їх залишиться ледь десяток. «За підрахунками
Незалежної асоціації банків, новим вимогам Кабміну відповідають
лише 14 банків», — заявляв глава ради НАБУ Роман Шпек.
Раніше прогнозувалося, що у «білому» списку можуть перебувати ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Райффайзен Банк
Аваль, Укргазбанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Альфа-банк, ПУМБ,
Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, банк «Південний», Кредобанк і
Прокредит банк. Втім ПриватБанк, два державні банки (Ощадбанк і Укрексімбанк), «дочки» іноземних банків (Райффайзен Банк
Аваль, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Кредобанк, Прокредит Банк), а також
банк «Південний» накопичили борги і, щоб отримати доступ до державних коштів, мають повністю погасити їх, у тому числі й суми, які
оскаржують у судах.
Не було боргів тільки у п’яти установ, які могли б брати участь в
конкурсі Мінфіну: державного Укргазбанку, «дочок» іноземних банків — Альфа-банку, УкрСиббанку, Креді Агріколь Банку, банку з національним капіталом — ПУМБ.
Про реформи сказала і
нова очільниця Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. За її
словами, українська економіка може опинитися перед новими ризиками. «В українській економіці можуть з’явитися
нові дисбаланси, — застерегла представниця
Світового банку. — Населення продовжуватиме відчувати негативний
вплив від економічного
спаду». Втім, за словами
Кахконен, якщо Україна
впорається із реформами, то ситуація, у тому
числі й валютна, стабілізується. «Без нової динаміки реформ зростання
економіки може не піти

за запланованою траєкторією, — сказала вона.
— Але якщо реформи відбуватимуться, зростання
може сягнути 3-4% у середньотерміновій перспективі».
Екс-міністр економіки
України Володимир Лановий, утім, радить не перебільшувати вплив МВФ на
стан вітчизняної фінансової системи. «Вже рік ми
жили без цих позик і перебували у стані валютно-курсової стабільності,
— сказав він. — Це відбувається тому, що у нас відносно збалансований зовнішньоторговельний баланс: завдяки відмові від
російського газу й інших
обмежень на імпорт». На
його думку, позики МВФ

не впливатимуть на економічну динаміку, на прямі інвестиції тощо.
«Фонд може вчергове виділити кошти, але
українська економіка не
зростатиме. А отриману
валюту витратять на розширення закупівель імпортних товарів, то ж у
нас знову з’явиться дефіцит зовнішньої торгівлі. І
тоді знову виникне загроза для гривні і, як наслі-

док, знову будуть потрібні нові позики», — резюмує Лановий.
Вийти з цього зачарованого кола без проведення фундаментальних реформ, на думку експертів,
неможливо. За нинішньої
ж ситуації експерти прогнозують невелике послаблення гривні до кінця
нинішнього року і стабільність упродовж найближчих тижнів. «Економіч-

Мінус ще один банк
В Україні стало менше на
ще одну фінансову установу. Акціонери «Фінекс Банку»
(Київ) на зборах акціонерів ухвалили рішення про його ліквідацію. Як вони пояснили, до такого кроку їх підштовхнула невизначеність із можливими
напрямками роботи банку та
джерелами його фінансування.
«Фінекс» став уже третім
банком в Україні, який заявив
про ліквідацію за власним бажанням. Раніше, 1 червня
нинішнього року, Національний банк України дав дозвіл на
ліквідацію двох банків: «Фінанс
Банку» й «Інвестиційно-трастового банку». Акціонери цих фінустанов вирішили піти з ринку в березні нинішнього року.
«Фінекс Банк» працював на українському ринку з 1991 року і
займав за обсягами активів 93тє місце із 108 фінустанов.
них причин для різкого
коливання гривні немає,
і на кінець нинішнього
року курс становитиме
27-28 грн. за долар», —
вважає голова правління
Райффайзен Банку Аваль
Володимир Лавренчук.
«За нашою оцінкою, до
кінця наступного тижня
вартість готівкового долара зміниться несуттєво, — додає Вадим Йосуб.
— А от офіційний курс,
який встановлює Національний банк, може навіть знизитися — до 25,6
гривнi за долар».
Сам
Національний
банк не вбачає у ситуації
на валютному ринку жодних загроз. Учора, наприклад, він вийшов на міжбанківські торги й оголосив аукціон із купівлі 30
мільйонів американських
доларів. Востаннє Нацбанк виходив із купівлею валюти 9 серпня, тоді
він придбав 16,6 млн. доларів. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Газу вже 14 мільярдів
Запаси природного газу в
українських підземних сховищах
перевищують 14 млрд. кубометрів. Про це повідомив прес-секретар держкомпанії «Укртрансгаз» Максим Білявський. «Сьогодні вранці Україна подолала
позначку 14 млрд. кубометрів.
Заповненість — 45%», — написав Білявський на своїй сторінці у «Фейсбуцi». Нагадаємо, запаси газу в українських підземних сховищах з 10 вересня до 17

вересня зросли на 3,4%, або на
444 млн. кубометрів — до 13,6
млрд. кубометрів iз 13,1 млрд.
кубометрів.

Надто дорогий струм
Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман вважає
нинішні ціни на електроенергію
для промисловості неконкурентоспроможними. «Електроенергія в собівартості різної продукції
має високу питому вартість, тому
сьогодні необхідно знаходити рі-

шення, щоб оптимізувати ціни на
електроенергію. Я вважаю, що це
питання, яке ми маємо вирішити
з початку нового року», — сказав він.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює
держрегулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, планує скасувати перехресне субсидування в електроенергетиці (коли промислові споживачі дотують побутових) навесні 2017 року. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Бойова газета
для героїчної нації
Передплатiть «Україну молоду» на 2017 рiк
Державне пiдприємство з розповсюдження перiодичних видань «Преса»
повiдомляє, що розпочалася передплата на перiодичнi видання на 2017 рiк.
Ви можете передплатити найулюбленiшi видання та книги за «Каталогом видань України» 2017 року та «Каталогом видань зарубiжних країн» на I пiврiччя 2017 року.
Оформити передплату за цими каталогами можна:
— у вiддiленнях поштового зв’язку;
— в операцiйних залах поштамтiв;
— у пунктах приймання передплати;
— на сайтi ДП «Преса» www.presa.ua
Передплатну цiну на «Україну молоду» ми не змiнюємо, вона залишається
на рiвнi 2016 року. ■

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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«Світ має докази того, чим насправді займається Росія в Сирії. Замість того,
щоб прагнути до миру, Росія і Асад ведуть війну. Замість того, щоб доставляти
найнеобхідніше мирним мешканцям, Росія і Асад завдають авіаударів по
гуманітарних автоколонах, лікарнях і добровольцях, які рятують людей».

■ ПРОВОКАЦІЯ

Олег БОРОВСЬКИЙ

«Діалог націй»
із присмаком
сепаратизму
Кремль просуває у світі те, що забороняє в Росії

❙ Сепаратисти засідають в готелі «Президент».
Олег БОРОВСЬКИЙ
25-26 вересня сепаратисти всього
світу зібралися в Москві на своє збіговисько. Це була вже друга сепаратистська конференція (перша пройшла у
вересні минулого року в Санкт-Петербурзі) під назвою «Діалог націй. Право
народів на самовизначення та розбудова багатополярного світу». Організатором форуму виступила російська
«громадська» організація «Антиглобалістський рух Росії» АРР, яка фактично є пропагандистським органом
Кремля.
АРР отримала на проведення заходу
від російської влади 3,5 млн. рублів (65
тис. доларів). Гроші виділив російський
національний благодійний фонд, який
розподіляє президентські гранти. Про
те, яке значення Кремль надає підживленню проросійських сепаратистських
рухів у світі, свідчить той факт, що на
минулорічну першу конференцію було
виділено лише два мільйони рублів. Окрім того, учасникам збіговиська оплатили авіаквитки до Москви та проживання в готелях. Можливо, і тому, що
цього року кількість запрошених збільшилася. Також варто врахувати, що позавчора форум проходив в одній iз конференц-залiв столичного «Президентготелю», який належить адміністрації
Кремля. Вчорашні дискусії з приводу
заключної резолюції на підтримку прав
народів на самовизначення та прес-конференція відбулися в готельному комплексі «Ізмайлово».
До Москви прибула різношерста
публіка: сепаратисти з Каталонії, Північної Ірландії, Західної Сахари, Шотландії, Північної Італії та інших країн.
Великою була репрезентація США: сепаратисти з Техасу, Каліфорнії, Гавайських островів та Пуерто-Ріко. Прибули також сепаратисти з Нагірного Карабаху та Південної Осетії. Про делегатів
iз Донбасу організатори не повідомляють.
Кремль покладає особливі сподівання на одну з найбільших сепаратистських організацій США — Техаський національний рух, який тепер готує доку-

менти на проведення референдуму про
відділення штату Техас від США. Минулого року техасців не пустило до Росії
ФБР, а цього року їм таки вдалося прибути на збіговисько однодумців. Конференція дає результати. Цього літа
італійські сепаратисти, які займають у
регіональних радах Ломбардії та Венето до третини депутатських місць, провели резолюцію про засудження санкцій проти Росії та визнання Криму частиною Росії.
Кремлівський
пропагандистський канал «Раша Тудей» у репортажі
про перший день конференції назвав
її учасників «представниками національно-визвольних рухів iз різних куточків планети» та зазначив, що Росія
є єдиною країною світу, яка надає можливість зустрітися представникам невизнаних країн та обговорити способи
боротьби за міжнародне визнання. Під
час першого дня роботи конференції всі
делегати зійшлися на думці, що США є
головним ворогом демократії у світі та
поневолювачем націй.
Організатори цього «демократичного зібрання» не пояснюють, чому
до зали засідань не допускають журналістів, чому на форум не запрошено представників численних сепаратистських рухів iз Китаю, хоча б тибетців чи уйгурів. Не варто й запитувати, чому не було сепаратистів iз
Росії, яких там також не бракує. Чому
Кремль фінансує закордонних сепаратистів, а для власних два роки тому
прийняв закон, за яким поширення сепаратистських гасел карається
п’ятьма роками ув’язнення в таборах
i високим штрафом. Останній показовий приклад — суд над депутатом однієї з місцевих рад Карелії Володимиром Заваркіним. Виступаючи на мітингу, він зазначив, що людям живеться
так погано, бо влада ігнорує їхні потреби. І жартома запитав, а чи не провести референдум про вихід зі складу
Росії. Суд Заваркіна пожалів, визнав,
що його слова були вимовлені в емоційному стані, тому замість п’яти років таборів відміряв лише штраф у розмірі 30
тис. рублів. ■

Минулої неділі на забороненому судом референдумі боснійські серби
з рекордним результатом
підтримали святкування
Дня Республіки Сербської. У країні побоюються,
що це призведе до нових
міжетнічних конфліктів,
повідомляє «Німецька
хвиля». Ідею святкування Дня Республіки 9 січня підтримали більш як
99 відсотків учасників голосування. З 1,2 мільйона мешканців Республіки Сербської в голосуванні взяли участь приблизно 60 відсотків.
Конституційний суд
Боснії і Герцеговини заборонив цей референдум.
Він визнав його дискримінаційним щодо інших націй, які проживають у країні. Його проведення також засудили
країни Заходу. Побоювання полягають у тому,
що 9 січня 1992 року було
проголошено Республіку Сербську, а три місяці по тому розпочалася
кровопролитна Боснійська громадянська війна
за втручання Сербії, яка
тривала до часу підписання 1995 року мирних
Дейтонських угод. У збройному конфлікті загинули понад 100 тисяч людей. Тому існують побоювання, що визнання 9 січня національним святом
може з новою силою розпалити міжетнічні конфлікти в Боснії і Герцеговині та призвести цю й
так крихку за конструкцією країну до розпаду.
Наразі ж мешканці
Республіки Сербської —
православного анклаву в
складі переважно мусульмансько-хорватської Боснії і Герцеговини — святкують результати рефе-

Саманта Пауер
постійний представник США в ООН

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Свято на
сербській вулиці
У Боснії відбувся заборонений
владою референдум,
який може стати першим кроком
до розвалу країни

❙ Мілорад Додік на кожному кроці закликав сербів до участі
❙ в референдумі.
рендуму. «Я пишаюся
народом Республіки Сербської. Пишаюся усіма,
хто голосував сьогодні. І
я повинен сказати: ганьба всім сербам, які не прийшли на референдум. Це
голосування не має нічого спільного з озлобленістю або ненавистю. Це референдум про майбутнє нашого народу. І саме
тому я оголошую, що це
був наш спільний успіх»,
— сказав президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зініціював проведення референдуму.
Тим часом член президії Боснії і Герцеговини
від боснійських мусульман Бакир Ізетбеговіч зви-

нуватив Мілорада Додіка
в підготовці плебісциту
про проголошення незалежності. І мав для цього
підстави. Додік підтвердив свої наміри провести в 2018 році референдум щодо незалежності
Республіки Сербської від
Боснії і Герцеговини.
Прем’єр-міністр Сербії
Александар Вучич не висловив офіційної підтримки проведенню референдуму. Раніше проти референдуму висловилися
США та ЄС. Вашингтон
і Брюссель погрожували
санкціями у тому випадку, якщо волевиявлення
відбудеться. Натомість
Росія проведення референдуму підтримала. ■

■ БРАТИ МЕНШІ

Мамонти вимерли, слонів
добивають
Браконьєри винищують
африканських велетнів
Ігор ВІТОВИЧ
Упродовж останніх 10 років популяція африканських слонів зменшилася
приблизно на 111 тисяч одиниць, ідеться у звіті, який був поширений під час
міжнародної конференції, присвяченій
загрозам, що стосуються різних видів
флори і фауни. Такі конференції відбуваються раз на три роки.
Причина бузувірського винищення
африканських велетнів — браконьєрство. Слонова кістка надалі залишається бажаною і дуже дорогою сировиною
у багатьох країнах світу. Вказане зменшення популяції африканських слонів
є найбільшим за останні 25 років.
На конференції розгорнулася бурхлива дискусія, оскільки Намібія і Зімбабве надалі наполягають на дозволах на
продаж своїх запасів слонової кості. Це
дуже бідні країни, тому для них питання фінансового виживання важливіше

❙ Слонів досі вбивають через їхні дорогі бивні.
від питань захисту довкілля. Представники цих країн стверджують, що виручені кошти підуть на підтримку популяції ще живих слонів. Таку ж позицію
займає і Південно-Африканська Республіка.
Міністр екології Зімбабве Оппах
Мучінгурі вимагає для своєї країни відміни мораторію на торгівлю слоновою
кісткою, а відтак — і скасування покарань за такі дії. (Часткова заборона на
торгівлю слоновою кісткою була запроваджена 1989 року.) Що вже говорити
про браконьєрів, якщо на державному
рівні панують такі думки. А Намібія і
Зімбабве є країнами, де нараховують
найбільші популяції слонів у світі. ■

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ВЕРЕСНЯ 2016

7

■ РЕЗОНАНС

Маніпуляція правдою
Поляки не полишають спроб докопатися до істинних причин
смоленської катастрофи

❙ Загиблий президент Лех Качинський.
Жоден iз них не зробив нічого до осені 2012 року. Лише тоді
відбулася ексгумація. Видання переконує, що про заміну тіл
жертв смоленської авіакатастрофи повинні були знати також
інші члени тодішнього уряду та
Головна військова прокуратура
Польщі. Однак цієї інформації
не переказано родині екс-президента, а ексгумацію було свідомо заблоковано.

«Правда про Смоленськ
на нашому боці»

❙ На місці загибелі президентського літака.
Ігор ВІТОВИЧ

«УМ» першою з українських друкованих ЗМІ подала альтернативні версії катастрофи польського літака поблизу Смоленська,
яким урядова делегація на чолі з
президентом Лехом Качинським
летіла на вшанування 70-ї річницi
Катинської трагедії. Колишній народний депутат України Григорій
Омельченко у серії статей виклав
далекі від офіційної версії причини загибелі літака та всіх 96 осіб,
які перебували на його борту. Тепер ці факти й оцінки все активніше вивчаються й обговорюються
в Польщі.

У пошуках відповідей
Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич у лютому цього року підписав документи про відновлення
розслідування смоленської катастрофи, що сталася 10 квітня
2010 року. За рішенням міністра, в рамках Комісії державної
авіації з розслідування авіакатастроф створена підкомісія, яка
проведе нове розслідування катастрофи урядового літака Ту154М біля Смоленська. Нагадаємо, серед жертв цієї катастрофи
були президент Польщі Лех Качинський і його дружина, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський, представники вищого військового командування, політичних партій,
громадські та релігійні діячі.
До складу комісії з розслідування Смоленської катастрофи
увійшов 21 експерт. Її очолив інженер-конструктор Вацлав Берчинський, який вважав, що причиною розламу літака став величезний тиск всередині його кабіни. Раніше Вацлав Берчинський
брав участь у роботах парламентської групи з питань розслідування смоленської катастрофи.
Нагадаємо, уламки польського літака, як і раніше, знаходяться в Росії і доступ до них польських експертів є можливим лише
за дозволу російської сторони.

Тероризм нового типу
Антоні Мацєревич, мотивуючи рішення про відновлення розслідування смоленської катастрофи, сказав, що Польща стала
першою жертвою тероризму нового типу. Говорячи про Катинсь-

кий розстріл 1940 року, міністр
Мацєревич зазначив, що «геноцид лежить біля витоків нинішньої ситуації в Росії». «Тільки незалежна Польща може голосно заявити про Катинський
геноцид. Однак ми зрозуміли,
що спроба порушити це питання викликала реакцію, якої не
очікував ніхто у світі. Ця реакція принесла смерть всій польській еліті. Я маю на увазі загибель польської делегації під Смоленськом», — наголосив очільник відомства оборони Польщі.
«Тероризм є породженням
соціалістично-радянських ідей,
його не існувало в історії західного християнського світу», — вважає міністр Мацєревич. «Ми чудово бачимо це на прикладі історії
останніх 10 років. Без сумніву, збройному нападу на Грузію передувала внутрішня диверсія. Метою
того, що сталося під Смоленськом, було позбавлення Польщі
лідерства, яке вело нас до незалежності. Черговими кроками
був напад на Україну, окупація
промислової частини країни, катастрофа літака малайзійських
авіаліній, втручання в ситуацію
в Сирії», — відзначив він.

Нотатки зі Смоленської
катастрофи
19 вересня ц.р. Міністерство оборони Польщі опублікувало на своїй сторінці в iнтернеті
(faktysmolensk.gov.pl/mon.gov.
pl) нотатки члена комісії Міллера, яка раніше займалася розслідуванням Смоленської катастрофи. Один із членів цієї комісії Станіслав Журковський у
вересні 2010 року повідомляв,
що в Росії експертів iз Польщі не
допустили до обстеження уламків президентського літака Ту154М, що зазнав катастрофи.
19 вересня Міноборони Польщі також опублікувало фрагменти адресованих відомству записок полковника Мирослава Ґроховського, що датуються 12, 13,
14 і 15 квітня. У своїй записці від
12 квітня 2010 року Ґроховський
пише: «Едмунд Кліх запитав про
перепустки для представників
комісії, щоб мати постійний доступ до місця події. Російська
сторона відповіла, що представники нашої комісії будуть супроводжувати членів їхньої комісії,
а окремих перепусток не буде».

Згідно з нотатками Ґроховського, він просив про доступ до
оригінальних даних реєстраторів, на що російський генерал Байнетов відповів, що з цього питання необхідно звертатися до прокуратури. У записці
від 13 квітня Ґроховський зазначає: «Незважаючи на те, що
про це напередодні домовилися, польській стороні не дозволили взяти участь в процедурах
Міждержавного авіаційного комітету Росії. Генерал Байнетов
заявив, що з уламків літака дістали пристрій. Це був реєстратор типу ATM QAR, який вилучили з місця подій за відсутності
польської сторони». «На даний
час, беручи до уваги відсутність
доступу до повної інформації про
роботу комісії, робота польських
представників обмежена до збору матеріалів, що надає російська сторона», — писав Ґроховський 13 квітня. Згідно з його записами, 14 і 15 квітня польська
сторона також не мала доступу
до місця трагедії, до уламків літака, також було заборонено робити світлини та аудіозаписи.
І ось у четвер, 15 вересня, на
прес-конференції смоленська
підкомісія представила результати своїх дотеперішніх розслідувань. Експерти, серед іншого,
звертали увагу на крутійства та
фальсифікації, виявлені у представлених записах iз реєстраторів на борту Ту-154М. Висунули також тезу, що тодішній
прем’єр Польщі Дональд Туск,
разом із Єжи Міллером, головою
комісії, яка займалася причинами трагедії 10 квітня 2010 року,
наполягали, аби польський звіт
про смоленську катастрофу не
розходився зі звітом, підготовленим російськими чиновниками, вірними Кремлю.

Нові докази
Перед згаданою вище пресконференцією у Варшаві, 13 вересня, спецкомісія збиралася
на закритому засіданні. Однією
із тем наради цієї групи експертів була поява нових доказів від
Агенції внутрішньої безпеки
Польщі, про що ще до початку
засідання повідомив голова спецкомісії Вацлав Берчинський. Голова ствердив, що наданий звукозапис «повністю відрізняється» від тих плівок, що були у роз-

❙ Плакат фільму «Смоленськ».
порядженні комісії раніше.
Він додав, що нові докази
свідчать про те, що екіпаж був
введений в оману диспетчерами вежі контролю за польотами,
хоча невідомо, чи свідомо. За
словами Вацлава Берчинського,
згідно з документами, переданими Агенцією внутрішньої безпеки, була неправильна інформація про відстань, яку екіпажеві
президентського літака надали
з початку злітної смуги. На думку голови спецкомісії, це могло
вплинути на хід посадки. Ці записи можуть дозволити польським слідчим перекваліфікувати
статті звинувачення.

«Уряд Туска шахраював
у справі Смоленська»
Голова відомства національної оборони Польщі Антоні Мацєревич дещо раніше, у червні,
оприлюднив інформацію, що
росіяни вимагали, аби польський уряд, який тоді очолював
Дональд Туск, вирішив питання журналістів, котрі повідомляли про Смоленськ. Депеші та
звіти служб і послів однозначно свідчать, що російська сторона наполягала на вирішенні питання публіцистів та парламентської групи, які вказували, що
смоленська катастрофа була наслідком замаху.
За словами міністра Мацєревича, польська влада мала докази того, що в справі катастрофи
помилки припустилися російські диспетчери. Не взято також до уваги виробничого дефекту літака.
«Газета Польська» писала
наприкінці весни: «Уряд Туска
шахраював у справі Смоленська». Видання звертає увагу, що
з часом стають відомі нові інформації на тему слідства і позиції
уряду Дональда Туска. Зокрема, як читаємо, вже 24 вересня
2010 року, тобто через 5 місяців після катастрофи, тодішній
прем’єр-міністр Туск знав, що
росіяни замінили останки президента в екзилі Ришарда Качоровського з тілом іншої особи. Посол Польщі в Москві Єжи
Бар повідомив про це в офіційному листі до прем’єр-міністра Дональда Туска та інших представників державного керівництва.

Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський переконаний, що шлях
до увіковічення жертв смоленської катастрофи буде складнішим, ніж здавалося раніше. Під
час свого виступу 10 серпня біля
президентського палацу у Варшаві з нагоди 76-го місячника
катастрофи політик наголосив,
що противники гідного вшанування пам’яті про жертв продовжують намагатися реалізувати
свою мету. «Вони хочуть завадити досягненню нашої цілі, а це
означає завадити правді про Смоленськ та увіковіченню пам’яті
про катастрофу. Своєї цілі вони
досягатимуть усіма можливими
методами», — сказав Качинський. «Але повторюю: ми повинні бути рішучими, правда на нашому боці», — наголосив він.
Того ж дня у центрі Варшави стартувала акція зі збору пожертв на побудову пам’ятників
на вшанування жертв смоленської катастрофи. Триватиме вона
до кінця березня 2018 року.
Врочисте відкриття меморіалів
заплановане на восьмі роковини смоленської катастрофи.
А через місяць свій погляд на
смоленські події презентували
польські митці. П’ятого вересня в національній опері у Варшаві відбувся прем’єрний показ художнього фільму польського кінорежисера Антоні Краузе «Смоленськ». Дев’ятого
вересня стрічка вийшла у прокат. 76-річний Краузе заявив на
прем’єрі, що постановка цього
фільму була великим викликом
і громадянським обов’язком для
нього, адже смоленська трагедія
стала найважливішою подією в
історії Третьої Речі Посполитої, найтрагічнішим моментом
у польській історії з часу Другої
світової війни, що дуже сильно вплинула на долю нинішньої
Польщі та життя поляків. На
запитання, чи фільм слід сприймати як вигадку, чи як близьку до фактів стрічку, Краузе
відповів: «Вигаданою є лінія героїні фільму, журналістки великого комерційного телеканалу, яка намагається дізнатися
причини смоленської катастрофи. Усе решта — це реконструкція правдивих подій. Фільм розповідає про маніпуляцію правдою». А Ярослав Качинський
після показу «Смоленська» наголосив, що рекомендує фільм
кожному, хто хоче дізнатися
правду про цю катастрофу. ■
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■ ВИСТАВКИ

Інф. «УМ»
Минулого тижня відкрилася найбільша практична демонстрація сільськогосподарської техніки в польових
умовах — «Битва титанів». У селі Степове Тетіївського району Київської області представлено більш як сотню одиниць техніки провідних компаній. Тут
можна побачити різні фокусовані покази з обробітку ґрунту, внесення добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю і його транспортування.
Працювало п’ять постійно діючих демонстраційних майданчиків: плуги та
глибокорозпушувачі; сівалки; обприскувачі та розкидачі;борони та культиватори; комбайни, жатки, бункери та
зерновози.
Уперше у «Битві титанів» брав
участь державний концерн «Укроборонпром». Найсучасніші безпілотні
авіаційні системи вітчизняного виробництва, обладнані електронними системами з підвищення ефективності обробітку землі та вирощування врожаю,
кружляли над полями «ТАК-Агро», демонструючи всі переваги експлуатації.
Продемонстровано технічні характеристики та можливості безпілотників
Observer-S та «Кречет», «Беркут», «Келеп», Raven та безпілотного авіаційного комплексу БпАК-МП-1.
А компанія «КУН — Україна» продемонструвала свою новинку — найбільший в Українi13-корпусний плуг, що
вже займає почесне місце в Книзі рекордів України!
Окремої уваги потребує національОксана СОВА

Експерти з питань африканської
чуми свиней (GFTADs) та представники Європейської комісії,
Литви, Латвії, Польщі, Естонії,
Румунії, Молдови та України днями узгодили план дій у боротьбі
з цим захворюванням. Засідання
робочої групи відбулось у рамках
27-ї конференції Регіональної комісії Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ).

Чому поширюється АЧС
Учасники робочої групи констатували негативну динаміку захворюваності АЧС в європейському регіоні. Основними причинами поширення вірусу є нелегальна торгівля живими свиньми,
неконтрольоване їх переміщення, а також питання, пов’язані
з ідентифікацією та реєстрацією
тварин, які утримуються в приватних господарствах.
Для боротьби з поширенням
АЧС будуть застосовуватись усі
можливі механізми відповідно до
рекомендацій групи експертів, які
відвідували кожну країну-учасника комісії з питань АЧС. В Україні
Держспоживслужба активно працює над впровадженням ефективних заходів з виявлення випадків
АЧС та їх запобігання. «Вже досягнуто попередньої угоди з регуляторною службою щодо інструкції з утримання свиней, допрацьовуємо її з Мінагрополітики. Також попрацюємо над інструкцією
з перевезення тварин», — розповідає голова Держспоживслужби
Володимир Лапа. Надзвичайно
актуальним і терміновим він також вважає налагодження процесу ідентифікації, відстежуваності
руху не тільки тварин, а й готової
продукції, контроль дикої фауни.
За словами Лапи, ці проблеми накопичувалися роками, тому їх вирішення не може бути миттєвим.
Тож слід бути готовими до випадків АЧС і в наступному році. «Це
захворювання швидко не ліквідується. Але ми вийдемо на траєкторію, яка приведе до поступової
локалізації АЧС», — переконаний
керівник Держспоживслужби.
27-ма конференція Регіональної
комісії МЕБ по Європі відбувалася цими днями у Лісабоні. У рам-

...І безпілотник — на сторожі врожаю
Що запропонували аграріям на найбільшій практичній виставці агротехніки?

❙ Сучасні розробки оборонпрому — в мирних цілях.
ний британський стенд, у рамках якого
учасники ознайомилися з сільськогосподарською технікою, засобами захисту
рослин, добривами, каталогом британських сільськогосподарських компаній, а
також відвідали майстер-клас «Особливості внесення засобів захисту рослин зі
спеціальними розпилювачами британсь-

❙ 13-корпусний плуг одразу потрапив у книгу рекордів.

кого виробництва компанії HYPRO на
базі самохідного оприскувача Househam
Sprayer». Також у рамках національного британського павільйону представили унікальне шоу телескопічних навантажувачів JCB Loadall 541-70 Agri. Кожен учасник виставки міг перевірити
свої навики управління та взяти участь

у розіграші призів.
Вразила й демонстраційна зона автомобільних партнерів. Цьогоріч на полях «Битви титанів» було представлено Mercedes-Benz, Toyota, Mitsubishi,
Volvo, Renault, VW, Suzuki, SsangYong,
УАЗ, ГАЗ, Chevrolet, IVECO. Відвідувачі особисто тестували всі моделі. ■

■ БЕЗПЕКА

Завдання: уникнути і чуми, і суми
Якщо вдасться сформувати безпечне життєве середовище,
ліквідовувати епідемії стане простіше
ках конференції пройшли двосторонні перемовини з делегаціями
країн-членів МЕБ про поточну епізоотичну ситуацію. Обговорювали
позицію України щодо контролю
та профілактики інфекційних захворювань тварин, посилення ветеринарних служб країн-членів
МЕБ, напрацювання рекомендацій у сфері здоров’я та благополуччя тварин та безпечності харчових
продуктів тваринного походження, стандарти міжнародної торгівлі тваринами і продукцією тваринного походження.

Санітарні служби
трансформуються
Держспоживслужба ініціювала реформування підходу до
державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Як повідомляє прес-служба відомства, передбачається впровадження різних
систем контролю продукції залежно від ступеня ризику. Зокрема, система державного контролю якості продукції потребує
реформування в частині видачі
висновків державної санітарноепідеміологічної експертизи. Володимир Лапа під час «круглого столу» «Що буде після ліквідації СЕС: зміна вивіски чи нова
система громадського здоров’я»
зауважив, що підходи до видачі висновків санепідекспертизи
є застарілими і потребують перегляду, оскільки ці документи не
дають гарантії якості продукції:
«Це індульгенція на п’ять років
роботи того чи іншого підприємства чи на здійснення імпорту, яка не підкріплена належним
чином». Тому Держспоживслужба проводить консультації з усіма
зацікавленими сторонами щодо
зміни самого підходу до здійснення контролю. «Зараз ми бачимо необхідність розділити це питання на три складові, залежно

від ступеня ризику. До першого
блоку слід віднести особливо небезпечні види продукції: пестициди та агрохімікати, щодо яких
обов’язково потрібно проводити
токсикологічні дослідження. На
таку продукцію повинен видаватися висновок санепідемекспертизи, який є передумовою реєстрації. Тобто там, де є особливо небезпечні фактори, існуюча система повинна бути збережена, бо
саме там може бути найбільша загроза для населення», — пояснив
Володимир Лапа.
Другий блок — продукція середнього ступеня ризику. Тут є
можливість обмежитися декларацією виробника, яка за певних умов
може підкріплюватися протоколом
про випробовування лабораторних
або наукових інституцій.
І останній блок — види продукції низького ризику, які взагалі не
потребують жодного висновку.
«Таким чином ми зможемо
зберегти посилений контроль за
особливо небезпечною продукцією та одночасно дерегулювати ринок. Необхідно опрацювати відповідні законодавчі ініціативи, спрямовані на формування
зрозумілої і логічної моделі. Ми
готові такі пропозиції підтримати», — зазначив голова Держпродспоживслужби.

Запобігти дешевше
Тим часом у бюджетному процесі також мають бути враховані
виклики, які виникли в українському тваринництві, щоб забезпечити адекватне фінансування заходів із запобігання хвороб сільскогосподарських тварин, вважає
Володимир Лапа. Насамперед,
йдеться про вдосконалення протиепізоотичних заходів та проведення лабораторних досліджень.
«Розраховуємо, що і фінансування протиепізоотичних заходів, і

кошти на проведення лабораторних досліджень та виплату заробітної плати буде забезпечено
на належному рівні. Ми розуміємо, що ситуація в країні складна. Однак нехтування елементарними заходами безпеки в частині протиепізоотичних і карантинних заходів призводить до ще
більших втрат, у тому числі бюджетних», — підкреслив він.
Держпродспоживслужба також розглядає можливості посилення мотивації персоналу, щоб
підвищити ефективність роботи
та боротьби з корупцією. Частково це завдання вже розв’язала
нова редакція закону про держслужбу, де передбачено механізми заохочення держслужбовців.

Локальний експеримент
Держспоживслужба також
ініціює пілотний проект покращення фітосанітарного контролю
на прикладі однієї з областей. Під
час реалізації проекту напрацюють системні підходи в управлінні фітосанітарними ризиками та
механізм упередження існуючих
загроз. Буде створено робочий орган, який формуватиме систему
заходів фітосанітарної безпеки.
Державна служба України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів разом з Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC), профільними
асоціаціями та представниками
бізнес-спільноти ініціюватиме перед Міністерством аграрної політики та продовольства створення робочої групи з питань поліпшення фітосанітарного контролю
в Україні. Таке рішення прийняли наприкінці минулого тижня.
Передбачається, що в рамках робочої групи інспектори сконцентруються на вивченні проблем та
способів максимального оздоровлення території регіону від шкід-

ливих організмів, забезпеченні
її охорони від проникнення карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і
бур’янів, здатних завдавати збитків сільському господарству.
Таким чином, вважають ініціатори, можна напрацювати системні підходи в управлінні фітосанітарними ризиками та ефективний механізм упередження та
боротьби з існуючими загрозами у
фітосанітарії.
«Це є одним із компонентів
нашої стратегії, спрямованої на
мінімізацію джерел ризиків, на
відміну від попередньої практики
впливати на результат», — каже
Володимир Лапа.
Держпродспоживслужба намагається налагодити зворотний
зв’язок iз бізнес-спільнотою, аби
оптимізувати роботу та сформувати корисні для галузі законодавчі
ініціативи. З цією метою на недавньому бельгійсько-українському
форумі «Ведення бізнесу в новій
Україні» її очільник озвучив перспективи розвитку відомства:
«Ми просимо підприємців давати своє бачення розв’язання тих
чи інших питань, побудови роботи Держпродспоживслужби,
розробки законопроектів тощо. У
деяких випадках бізнес охоче надає власні пропозиції, і ми таку
активність вітаємо. Бо тільки
наші спільні зусилля дозволять
створити прогресивну та сучасну
Держпродспоживслужбу».
Володимир Лапа впевнений,
що, завдяки підтримці комунікації з бізнесом на різних рівнях
та врахуванню позиції підприємців, Держпродспоживслужба
зможе продемонструвати значний прогрес уже впродовж року.
Сьогодні основна увага зосереджена на інституційній розбудові
Держпродспоживслужби та на
адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу. Крім того, служба повинна вирішувати ряд поточних проблем. «Мушу зізнатися, що здійснювати реформи
і одночасно зберігати найкращі напрацювання, забезпечуючи повноцінну поточну роботу,
дуже непросте завдання», — зауважує керівник Держпродспоживслужби. ■
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Смертельне «Торнадо»

На сповідь
до митрополита

Розстріл поліцейських у Дніпрі сколихнув усю Україну

Село Прилбичі, де народився
Андрей Шептицький, як рай...

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Учорашній день Дніпро провів
у жалобі. В театрі російської
драми імені Горького за величезного скупчення людей
прощалися з інспекторами
патрульно-постової
служби
36-річною Ольгою Макаренко
та 27-річним Артемом Кутушевим. Загинули вони напередодні, у неділю. Нечувана
трагедія розігралася просто на
території центрального автовокзалу міста за, здавалося б,
банальних обставин. Автомобіль «Сітроен» сірого кольору
порушив правила дорожнього
руху, проїхавши на червоне
світло. Його зупинили у районі
автовокзалу патрульні поліцейські Ольга Макаренко та
Артем Кутушев.
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❙ Каплиця-усипальниця родини Шептицьких — на околиці села.
❙ В обох патрульних залишилися сиротами маленькі діти.

Поліцейський загинув
у день народження доньки
Ніщо не віщувало біди. Артем сів до свого
авто для оформлення постанови про порушення правил дорожнього руху. Як має бути у таких випадках, став «вбивати» до планшета дані
водія, але той на це відреагував по-своєму.
«Він побачив, що робить патрульний, і, оскільки перебував у розшуку за статтею 146 КК
України, підійшов до нього, наставив на поліцейського пістолет і попросив віддати документи та відкласти табельну зброю. Патрульний
відмовився, і злочинець його застрелив та заволодів його табельною зброєю. А далі відкрив
вогонь по напарнику, по дівчині», — розповів
про подробиці трагедії начальник патрульної
поліції Дніпра Володимир Богоніс.
Подальший розвиток подій можна побачити
на відео в інтернеті. Коли зловмисник, розстрілявши патрульних, став сідати до свого авто,
його заблокував мікроавтобус, водій якого все
бачив, але потім мусив від’їхати, бо той відкрив
вогонь і по ньому.
Артем Кутушев загинув на місці. Ольгу Макаренко ще протягом майже трьох годин намагалися врятувати медики, але заподіяні травми
виявилися несумісними з життям… У день трагічної загибелі Артема його доньці виповнилося три роки.
Обоє загиблих прийшли до лав поліції одночасно — із 16 січня нинішнього року. Артем
Кутушев до цього встиг відслужити у лавах
Збройних сил України. У 2015 році заочно отримав диплом за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.
Ольга Макаренко закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за фахом «Правознавство» і з 2002-го до
2010 років працювала юристом у відділі освіти Індустріальної районної ради у Дніпропетровську. У загиблої залишилися двоє дітей і чоловік.

«Реальний і зухвалий бандит»
Трагедія сталася на очах значної кількості
людей, яких недільного ранку на автовокзалі
вистачало. Отож правоохоронці відразу задіяли значні сили на пошук зловмисника. Як
швидко з’ясувалося, ним виявився 33-річний
уродженець Російської Федерації, зареєстрований на тимчасово окупованій території у місті
Торез Донецької області, Олександр Пугачов,
який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі чи викрадення людини», ч. 1 ст. 255 «Створення злочинної
організації», ч. 2 ст. 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом». «Реальний і зухвалий бандит, який переховувався від слідства, саме тому і відкрив
вогонь по патрульних, адже був би відразу затриманий, щойно встановили б його особу», —
написав на своїй сторінці у «Фейсбуці» директор департаменту комунікацій МВС України
Артем Шевченко.
Швидко з’ясувалися й інші пікантні подробиці щодо особи зловмисника. Не так давно

Ірина ІСАЄВА
Львiвська область
Митрополиче село Прилбичі — знаковий населений пункт для вірян
і не лише. Є точні відомості, що тут побачив світ майбутній великий
митрополит Андрей Шептицький. Село розташоване за 2,5 км від
автомобільної траси Львів—Краковець. Мешкають тут трохи більше ніж 2 тисячі осіб. Нагадаємо, минулий, 2015-й, рік було названо
Роком митрополита Андрея Шептицького. Безліч людей побували
в цьому населеному пункті, щоб відчути, де зароджувалося високе
покликання надзвичайної людини. Чим же живе це село нині?

Перші враження

❙ За Олександром Пугачовим тягнеться шлейф злочинів.
він служив у роті патрульної служби Головного
управління МВС України у Луганській області «Торнадо», тієї самої, яку нині оповили гучні скандали.
Місце проживання Пугачова у Дніпрі правоохоронці встановили досить швидко. Це була
квартира на першому поверсі п’ятиповерхівки,
яку він, за свідченням сусідів, винаймав близько року. Тут же в дворі виявили і той самий сірий «Сітроен». Коли ж зірвали ґрати на вікні
квартири, там нікого не виявилося.
Але о 17 годині 20 хвилин того ж дня Олександр Пугачов буквально приповз до обласної
клінічної лікарні Мечникова, оскільки був поранений у живіт Артемом Кутушевим. Причому назвався не своїм прізвищем. «Сказав нашим лікарям, що довіряє тільки їм, оскільки
одного разу він тут уже лікувався після поранення, отриманого в зоні АТО. Його відразу відвезли на томограф і за цей час викликали поліцейських. У нього був пошкоджений тонкий
кишківник, втрата крові — близько літра», —
розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко, уточнивши, що затриманий є психічно неврівноваженим, однак з лікарями спілкувався
спокійно.
Як засвідчують медики, у Пугачова — поранення середнього ступеня тяжкості й загрози
його життю немає. Проте доліковуватися йому
доведеться вже під найпильнішим наглядом
правоохоронців.
«Це перша наша втрата патрульних поліцейських в Україні. Це перша наша втрата,
коли патрульний поліцейський під час виконання службових обов’язків отримав кулю. Це
дуже тяжко. Для мене особисто — це великий
біль. І для всіх нас велика трагедія», — наголосила на прес-конференції в Києві голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. ■

По приїзді в село відразу в око
впадають чепурні двоповерхові
будинки та доглянуті подвір’я.
Місцевий чоловік запитує в жінки, що проходить повз: «А де то
є наші сусіди?». «У Польщі», —
відповідає та. Ось так і живуть селяни: роки віддають на заробіток
нелегких грошей на чужині, щоб
потім повернутися до своїх близьких i розпочати будівництво нової
садиби — для дітей чи внуків, а то
й для себе, щоб на схилі літ жити
в достатку.
У порівнянні з селами Центральної України село Прилбичі
виглядає, як рай для заможних
людей. Хтось відкриває власну
справу: займається ковальством,
виготовляє унікальні речі...
Звісно, не всі мешканці живуть заможно. Економічна криза та відгомін війни докотилися й
до цього куточка. У селі неголосно бідкаються про своє майбутнє,
якщо в країні не відбудуться зміни на краще.

Пам’ять як незаперечна цінність
Усе, що пов’язане зі спогадами
про родину Шептицьких, легко
знайти в центральній частині села.
Лише родинна усипальниця розташувалася на окраїні. Отець Андрій Стадницький (парох греко-католицької парафії в селi Прилбичі)
розповів, що багато туристів i паломників хочуть відвідати митрополиче село. Дитячі екскурсії вщухають улітку, адже канікули.
Із давніх пам’яток у селі збереглася дерев’яна церквиця, збудована предками Шептицьких
1654 року, яку відвідувала Софія Шептицька з дітьми та в якій
отець Андрей 1892 року відслужив
свою першу службу. Проте цю церкву до невпізнанності перебудовано та відремонтовано. На жаль, її
вже не можна ідентифікувати як
дерев’яну та легко сплутати з новозбудованою. Нині цей храм належить УПЦ КП.
На місці садиби родини Шептицьких, що була зруйнована за
часів радянської влади, встановлено камінь із пам’ятним написом. Над чепурними садибами височіє новозбудований храм УГКЦ,

що розташований саме навпроти
місця, де колись був будинок родини Шептицьких. Нині при церкві діє музей митрополита Андрея, який і до сьогодні поповнюють експонатами.

Від енкаведистів —
13 отворів від куль
Каплиця-усипальниця родини Шептицьких — на околиці
села. Усипальниця має два яруси
— верхній (наземний) для відправлення молебнів i нижній (підземний) із тринадцятьма поховальними камерами. За часів радянської влади в ній зберігалися на обох
ярусах хімікати місцевого колгоспу. Можливо, саме завдяки використанню каплиці як складу вона
й уціліла від умисної руйнації.
Але ніші з похованнями було
розбито та пограбовано. Старші
мешканці села пригадують, як у
дитинстві проникали всередину
усипальниці. Якщо придивитися
до дверей каплиці, то можна побачити слід, що залишили по собі
енкаведисти у 1939 році, —13 отворів від куль.
Лише в 2004 році було проведено ідентифікацію вцілілих останків померлих i перепоховано їх.
У селі відбудовують народний
дім, де буде бібліотека, розширюють музей Андрея Шептицького.
Місцеві мешканці дбайливо оберігають пам’ять про людину, завдяки великим справам якої їхнє рідне село не загубилося на карті.
І все задля того, щоб іще не одне
покоління вірян i мандрівників
могло милуватися красою цього
мальовничого куточка України.
Як говорять самі селяни, постать
митрополита єднає минуле з сучасністю.■

■ ЯК ДОЇХАТИ?
Із головного залізничного вокзалу Львова до автовокзалу №4 можна
дістатися автобусом №49 (ціна проїзду — 4 грн.). Звідти до села Прилбичі
йдуть «маршрутки» за таким графіком:
10:30; 15:30; 19:30 (ціна проїзду — 18
грн.). Із Прилбичiв до Львова можна
повернутися «маршрутками», виїхавши
о 14:00 та 16:50.
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Спокій — головна зброя проти недуги
Спровокувати псоріаз може тривале нервове напруження, травми шкіри, інфекції,
ожиріння. Та основний фактор — спадковість
Мирослава КРУК

Шкідливі звички — «на руку»
недузі
Підступні червоні плями
на шкірі... Звідки вони взялися і чому так нестерпно докучають? Ще й зустрічні незнайомці поглядають пильно, ніби
ти їм щось завинив. І зрозуміти не можеш — звідки те лихо
взялося? Доки лікар не скаже:
це псоріаз. Але руки опускати не варто. І не можна! Хвороба складна, однак із нею можна
«домовитися».
Псоріаз — хронічне неінфекційне ураження шкіри. Недуга починається з характерного висипу — однієї або кількох невеликих червоних плям.
Шкіра на них лущиться, стає
дуже сухою. Ці новоутворення
(лікарі називають їх псоріатичними бляшками) злегка піднімаються над поверхнею шкіри.
Саме вони є осередками хронічного запалення. Крім червоних, плями можуть бути рожевого, білого, сріблястого кольору. Уражена шкіра потовщується, лущиться. Висип може і не
викликати суб’єктивних відчуттів, а може свербіти, тріскатися і кровити. В окремих випадках, коли він набуває мокнучого характеру, це свідчить
про стрімкий, агресивний перебіг захворювання. Псоріатичні висипи з’являються на будьяких ділянках тіла. Та найчастіше псоріаз «обирає» лікті,
коліна, волосисту частину голови.
— Спровокувати недугу
може тривале нервове напруження, стреси, травми шкіри,
алергія, реакція на медикаменти, інфекційні та вірусні захво-

❙ Щойно помітили незвичні висипи на шкірі — негайно до фахівця!
❙ Фото з сайта likar.info.
рювання, надмірна вага, ожиріння, — розповідає столичний
лікар-дерматолог Олександр
Літус. — «На руку» недузі й
шкідливі звички: зловживання алкоголем, куріння. Однак
основний фактор виникнення
недуги — спадковий.

«Хворих просили залишити
басейн, перукарню...»
Медики наголошують: лікування необхідно розпочинати негайно, інакше не уникнути
ускладнень і рецидивів. Адже
при неадекватній та несвоєчасній терапії хвороба може зробити з людини інваліда: спровокувати псоріатичну артропатію (важке ураження суглобів). Псоріаз також підвищує
ризик серцево-судинних захво-

рювань: 70 відсотків хворих ризикують отримати інфаркт. Недуга може призвести до серйозних порушень ендокринної системи.
Звертатися з такою проблемою необхідно до лікаря-дерматолога. Фахівець назначить дослідження зіскоблювання шкіри, обов’язково перевірить стан
усього організму.
«На жаль, значна частина
українців, хворих на псоріаз,
нічого не знає про те, де отримати професійну консультацію
та високоякісну спеціалізовану
медичну допомогу — із застосуванням апаратних, медикаментозних методів лікування, бальнеотерапії, психотерапії, — говорить президент Української
академії дерматовенерології

■ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відкиньте зайву ніяковість
«Боротися з псоріазом треба у національному масштабі,
— зауважує Олександр Літус.
— Тому лікарі потребують методичних вказівок iз діагностування та лікування псоріазу,
пацієнти — книгу з порадами
та рекомендаціями щодо контролю захворювання і догляду
за собою. Такі книги й інформаційні матеріали поширюємо
в усіх регіонах під час щорічних
днів псоріазу, сподіваємося, це
допоможе зацікавленим отримати більш глибоке розуміння
проблеми».
Хоча псоріаз — діагноз на
все життя, з недугою можна
повноцінно жити, каже лікар.

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Спи, бешкетнику!
Діти, які мало сплять, мають зайву вагу
та нестабільну поведінку
Мирослава КРУК
«У сні дітки ростуть, тож гарних
снів і на добраніч», — після вечірньої
казки каже мама малюку. За висновком лікарів, діти, які мало сплять, можуть мати проблеми з поведінкою і зайвою вагою. Про важливість денного і
нічного відпочинку для дитячого організму педіатри говорять давно.
Недавно медики з Університету Окленда в Новій Зеландії обстежували
здоров’я 600 дітей у зв’язку з тривалістю їхнього сну протягом чотирьох періодів: коли дітям було декілька місяців, коли виповнився рік, у три з половиною роки і в семирічному віці.
Середній час сну, за висновком дослідників, становив 10 годин. Улітку та
у вихідні дні тривалість сну була коротшою на півгодини, взимку малюки спали на 40 хвилин більше.
Медики з’ясували закономірність:
діти, які спали менше дев’яти годин
на добу, мали зайву вагу і збільшення
жирової тканини тіла на 3%. Водночас
педіатри зауважили, що короткий дитячий сон був пов’язаний з емоційними розладами та нестабільною поведінкою.

Олег Кащенко. — Тому прагнемо застерегти їх від послуг та
ліків сумнівної якості, що призводять до тяжких наслідків
захворювання та інвалідності.
Що необхідно насамперед? Масові роз’яснювальні заходи з
боку органів охорони здоров’я
та профільних громадських організацій».
Медики
наголошують:
псоріаз може з’являтися у будьякому віці. І новонароджені,
і малеча, і люди літнього віку
можуть зіткнутися з такою проблемою. Однак важливо знати:
недуга не передається від людини до людини. За всю історію
не зафіксували жодного факту,
коли б хворі заразили інших.
Водночас багато пацієнтів розповідають про випадки неприхованої дискримінації, коли їх
просили залишити басейн, перукарню, спортзал та інші місця загального користування.
Тому обізнаність про недугу необхідна кожному.

❙ Діти, які недосипають, можуть мати
❙ проблеми з поведінкою і зайвою вагою...
❙ Фото з сайта nashimalishi.ucoz.com.
Учені також виявили закономірність
між якістю сну дитини та мікрокліматом у сім’ї. І дійшли висновку: що
частіше батьки сваряться при дітях, то
гірше ті сплять. А коли дитина безуспішно намагається заснути, раз у раз
прокидається і не спить через галас або
спить, але тривожним сном, це впливає
на увагу і здатність до навчання.
Крім того, лікарі давно помітили,
що діти, які ростуть у конфліктних
сім’ях, більш схильні до розладів поведінки і неврозу. ■

Краса нашої шкіри залежить від того, як ми...
спимо. Такого висновку дійшли фахівці Американської асоціації естетичних
пластичних
хірургів, проаналізувавши стан шкіри і звички
людей у віці від 30 до 50
років. «Більшість із нас
знають про важливість
повноцінного сну, але не
менше значення має й
те, як ми спимо: пози під
час сну, типи подушок, —
каже пластичний хірург
Стівен Крант. — Для тих,
хто спить на боці або використовує подушки з грубою поверхнею, проблема
зморщок на шкірі стає актуальнішою, ніж для решти людей. Це пов’язано
з тим, що ви постійно тиснете на різні сторони обличчя подушкою з жорстким покриттям протягом тривалого часу. Я рекомендував би спати на
спині, використовувати
більш гладкі поверхні подушок, і, звичайно, купувати лише перевірені засоби догляду за шкірою».
Лікар нагадує також,
що в сонячні дні важливо
користуватися захисними кремами. «Люди вважають, що такі засоби

Майже три відсотки населення світу хворіє на псоріаз. Понад півтора
мільйона українців мають цю недугу,
значна частина недужих — діти. Однак медики наголошують: попри те,
що повністю позбутися проблеми неможливо, хворий на псоріаз може вести повноцінне життя, якщо навчиться
тримати хворобу під контролем і дотримуватиметься рекомендацій лікаря. Найголовніше — не намагатися
приховати недугу, а звертатися за підтримкою до медичних фахівців.
Пацієнт здатен контролювати
захворювання з допомогою лікування. Воно поділяється на
загальне і місцеве. Системну
терапію здійснюють із допомогою таблеток, ін’єкцій, крапельниць, препаратів для зміцнення
імунітету. Зовнішню терапію
(з використанням крему, мазі,
гелю) застосовують при легкій
і помірній формі недуги. Помічною є і фітотерапія, і лікування
з допомогою ультрафіолетових
променів. Усі методи ефективні, головне — не зволікати з візитом до фахівця.
Однак чи не найважливіший чинник у терапії псоріазу
— внутрішня готовність людини до лікування. Зрозуміло, що
псоріаз — серйозна проблема із
здоров’ям, яка впливає на життєдіяльність, але ставитися до
неї потрібно не як до діагнозу,
а як до способу життя. Не панікувати, адже спокій — головна
зброя проти недуги. Що важче
в психологічному плані людина сприймає свій діагноз, тим
агресивніше прогресує хвороба.
Намагайтеся сприймати псоріаз
просто як шкірне захворювання. Воно жодним чином не позначається на особистості людини. Не ховайтеся від друзів, відкиньте зайву ніяковість. Лікарі
запевняють — регулярно доглядаючи за шкірою, дбаючи про
здоров’я, можете жити повноцінним життям: навчатися, подорожувати, закохуватися і одружуватися, народжувати дітей, будувати кар’єру. ■

■ ЦІКАВО

Подушка винна?
Як не «наспати» собі зморщок
і що важливо знати, аби шкіра
якнайдовше залишалася молодою

❙ Від того, на якій подушці спимо, залежить наша краса?
❙ Фото з сайта pozvonok.ru.
потрібні лише на пляжі,
коли засмагаємо. Але
сонце діє на нас повсякчас і навіть узимку. Тому
не забувайте про засоби
захисту від ультрафіолету». Стівен Крант радить
обов’язково зволожувати
суху шкіру, використовувати м’які очисники і дотримуватися збалансованого харчування. Тільки
так можна зміцнити еластичність шкіри.
Однак, зауважує лікар, велике значення має

не лише спосіб життя, а
й генетика. Зверніть увагу, як старіли ваші батьки, дідусі й бабусі. Якщо в
них глибокі зморшки почали проявлятися в ранньому віці, найімовірніше, вам не вдасться цього
уникнути. «Гени в цьому
питанні, звісно, відіграють визначальну роль, —
каже фахівець. — Однак
нехтувати елементарними правилами з догляду
за собою не можна у будьякому разі». ■
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■ СИВА ДАВНИНА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Археологічний комплекс «Верхній Салтів» унікальний тим, що
зберігає відомості та артефакти не однієї епохи чи знакової події,
а цілого тисячоліття з історії Харківщини. Кочові племена, які позмінно жили тут у період iз IV до середини XIII століття, залишили
по собі древнє городище, два великi поселення та чимало катакомбних усипалень, що стали першими реальними доказами існування
відомої культури — Хазарський каганат. Розкопки тут ведуть уже
понад століття, але й понині археологи знаходять рідкісні речі з
сивої давнини. Аби привернути увагу туристів до цього комплексу,
харків’яни провели фестиваль «Перлини Слобожанщини», назва
якого вдало підкреслює унікальність історичного місця.

Кочова міграція
Перші дослідження цієї території почалися ще в 1900 році завдяки досить тривіальній історії.
Учитель земської школи села
Верхній Салтів Василь Бабенко,
розчищаючи розмитий водою
пагорб одного з ярів, натрапив
на древнє катакомбне поховання. Про свою знахідку він одразу ж сповістив учених Харківського університету, які відрядили
туди групу археологів. Розкопки
тривали до початку Першої світової війни, що допомогло фахівцям дослідити майже чотири сотні різних могил.
Знайдений матеріал виявився настільки багатим, оригінальним і різноманітним, що одразу
виникло запитання, до якого з
відомих народів раннього Середньовіччя він належить. Особисто Бабенко схилявся до хазарів,
про що й сповістив у своїй статті
«Пам’ятники хазарської культури на півдні Росії».
Утiм дослідження тривали, і
нарештi вчені остаточно дiйшли
висновку: пов’язувати городище з якоюсь однією культурою
немає жодного сенсу. Наразі відомо, що в період iз IV століття
нинішніми степами Східної Європи рухалися з Азії на захід численні різномовні та різноплемінні народи. Серед них були сармато-алани, угри, різні тюркомовні племена. Їхнє сусідство не
було мирним досить тривалий
час, але у VIII столітті після кровопролитних міжусобиць сармато-аланські та тюркські племена
досягли у своїх відносинах певної «дипломатії» й увійшли до
складу Хазарського каганату. У
результаті на величезній території — від передгір’я Кавказу і
до верхів’їв Сіверського Донця і
Дону — утворилася єдина древня
культура. Її історичні пам’ятки
вперше було знайдено якраз на
території Верхнього Салтова, що
неподалік від Харкова.

Середньовічний Вавилон
Сліди Салтівської культури
шукали кілька поколінь вітчизняних археологів, які зрештою
відтворили тут контури великого міста, що було розташоване
на високому березі Сіверського
Донця й нагадувало неприступну фортецю — з півночі, півдня
та заходу його оточували вал і
глибокий рів, а зі сходу — крутий високий схил i глибока річка. Цитадель городища середньовічні будівельники зміцнили двома рядами вапняних
плит, простір між якими був забетонований щебенем, дрібним
камінням i глиною. На початку
ХХ століття ці брили згодилися харків’янам для укріплення
берегів однієї з річок, що свідчить про міцність середньовічного матеріалу.
Поруч iз древнім містом на
площі майже 100 гектарів мiстився величезний могильник,
де впродовж кількох століть ховали померлих. Ця археологічна пам’ятка цінна тим, що тіла
покійних віддавали землі у спеціально обладнаних катакомбах, наповнених усіляким крамом. Знайдені тут артефакти й
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дозволили вченим створити самобутню історію древнього поселення. Наприклад, з’явилася певна
уява про тодішню моду. «Три
роки тому ми знайшли поховання дуже заможної жінки, — розповів начальник археологічного відділу Харківського історичного музею Віктор Аксьонов. —
Біля неї були бронзові сережки
з позолотою, бронзова гривна —
прикраса для шиї, що є ознакою
високого соціального статусу. А
ще вiсiм браслетів i сім каблучок
на руках, шкіряна сумочка з коштовностями та намисто зі скляних
і сердолікових бусин. Не пошкодували родичі для близької людини й 10 срібних арабських монет,
що датуються VII — кінцем VIII
століття».
Скрупульозний підхід до
впорядкування катакомб дозволив припустити, що древня Салтівська культура була досить
розвинутою. Тут процвітала металургія, гончарство, скотарство, землеробство та торгівля.
З Китаю та Середньої Азії сюди
привозили шовк, iз Північного
Кавказу та Візантії — намисто,
з Ірану — срібні монети та різну тканину, з Криму — вино та
скляний посуд.
Разом ці факти дозволили
припустити, що Салтів був великим адміністративним центром Хазарського каганату в північних землях. На його жителів

Аланські витоки
Древнє городище у Верхньому Салтові має всі шанси стати
місцем паломництва любителів середньовічної культури

❙ Реконструйований бій середньовічних лицарів.
так і чорних археологів, але величезний катакомбний могильник продовжує дивувати новими знахідками. Ці історичні раритети встигли розійтися по багатьох музеях світу, тому наразі
зберігаються у Харкові, Москві, Санкт-Петербурзі, Гельсiнкi, Одесі. Частина з них потрапила й до скромного комплексу,
що отримав назву Історико-археологічний музей — заповідник «Верхній Салтів» імені Василя Бабенка.

Через деякий час після похорону родичі розкривали
могильник i відрізали покійним ступні, аби небіжчики
не воскресли з мертвих і не зашкодили живим.
поклали місію контролювати підкорені хазарами слов’янські племена сіверян i в’ятичів, збирати
у них данину, охороняти каравани, що рухалися торговими шляхами. Для цього в Салтові постійно перебував великий військовий контингент iз числа вихідців
iз різних племен та їх об’єднань.
Тут служили алани, представники мадярського етносу, проболгари і навіть слов’яни.
Історики вважають, що Салтівське городище найвірогідніше припинило своє існування
внаслідок потужного військового нападу, оскільки всі розкопки
мають сліди великої пожежі. А
ось хто саме знищив древнє місто, наразі точно не відомо. За однією з версій, то були печеніги, за
іншою — князь Святослав, який
часто ходив iз дружиною на схід,
аби зміцнити економічне становище Київської Русі. Салтівська
фортеця стояла якраз на шляху
княжих походів, тому була приречена на загибель.
Ця культура цікава тим, що
увібрала в себе тюркські, хазарські та слов’янські елементи,
утворивши нетипове для того
часу поселення. Ще одна її унікальна ознака — миттєве й безслідне зникнення.

Екскурсія містом, якого немає
Територія древнього городища вже 115 років поспіль манить своїми прихованими таємницями як університетських,

Кілька років тому активно
велися перемовини з Києвом про
надання центру статусу «Національний», але мрія істориків-ентузіастів так і не увінчалася успіхом. Можливо, ця справа зрушилася б iз місця швидше, якби
в середині 80-х років землю, що
зберігає не одну таємницю далекого Середньовіччя, не почали
роздавати садовим i городнім кооперативам. Усі спроби громадських організацій домогтися виведення Верхньосалтівського археологічного комплексу з господарської розробки нiчого не дали.
Городній наступ зачепив навіть
фортецю з унікальною цитаделлю, тому доступними для розкопок залишилися тільки катакомбні поховання. На сьогодні їх
знайшли вже близько 900, хоча,
за прогнозами археологів, таких
підземних «усипальниць» тут
щонайменше кілька десятків тисяч. Саме тому метою проведення фестивалю «Перлини Слобожанщини» стала ідея привернути увагу громадськості до проблем цього історичного куточку
й зробити його популярним туристичним маршрутом.
Харків’яни досить жваво відреагували на запрошення організаторів, адже, за попередніми
підрахунками, подивитися на реконструйований бій середньовічних лицарів i древні ремесла прибуло понад 3 500 осіб. «Усім зрозуміло, що Верхньосалтівський
музей-заповідник може стати

❙ Намисто древньої модниці.
❙ Фото з альбому оргкомітету фестивалю «Перлини Слобожанщини».
центром археологічного туризму
національного рівня, — впевнений один з організаторів заходу,
голова благодійного фонду «Харків з тобою» Андрій Шейнін. —
Своєї мети — розповісти про це
унікальне місце, — ми досягли. Якщо раніше сюди приїздило щомісяця на екскурсії по 3040 чоловік, то в перші ж вихідні
після заходу — в рази більше».
На фестиваль Харківський
історичний музей привіз експозицію предметів, знайдених тут
упродовж кількох останніх десятиліть, а з Первомайська прибули оригінали скіфсько-сарматської зброї. Таким чином артефакти, що служили аланам i представникам інших племен, на
деякий час повернулися до свого
тепер уже не видимого міста.
Аби воскресити його з небуття, до Верхнього Салтова приїхало 25 екскурсоводів. Вони
показали типові аланські поховання. Це —вузький довгий коридор зі східцями, який закінчується поховальною камерою
овальної або прямокутної форми. Вхід до деяких могил закритий «магічним каменем».
У катакомбах ховали від одного до шести небіжчиків з осо-

бистими речами та зброєю. Через деякий час після похорону
родичі розкривали могильник i
відрізали покійним ступні. Робили це для того, аби небіжчики не воскресли з мертвих і не
зашкодили живим.
На превеликий жаль, залишки древнього міста знищили не
тільки городні кооперативи, а й
рукотворне Печенізьке водосховище, що затопило частину городища. Хвилі й досі викидають на
берег фрагменти кераміки, мідні, срібні та золоті монети. Трапляються серед них навіть візантійські, що тоді передавали від
покоління до покоління як амулети. Левова частка цінних артефактів потрапила також до
рук чорних археологів, які ніколи не втрачали цікавості до присипаного земельною товщею міста. Свої знахідки вони досить успішно продають, тому учасникам наукових експедицій часто
доводиться йти вже їхніми слідами. Змінити цю хибну тенденцію
зможе лише популяризація Верхньосалтівського комплексу як
унікальної туристичної перлини. Саме тому організатори фестивалю вирішили перетворити
його на постійний захід. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ВЕРЕСНЯ 2016

■ ВТРАТИ

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Відлетіло
літо золоте

Київський анклав

Прикарпатська майстриня
Параска Хома не залишила
жодної незакінченої картини

❙ Народна майстриня Параска Хома.
Євдокія ФЕЩЕНКО
У неділю у селі Чернятин на Прикарпатті
попрощалися із народною художницею Параскою Хомою. Відійшла в іншосвіт вона на
83-му році життя вдома. Довгий час хворіла, повідомила її невістка Стефанія Хома.
Вона уточнила, що Параска Хома по собі «не
залишила жодної незакінченої картини».
Параска Хома народилася 10 листопада
1933 року в селі Чернятин. Майстриня —
володарка срібної медалі Академії мистецтв
України. Свою останню відзнаку — орден
княгині Ольги I ступеня, — вона отримала
на початку вересня, коли була вже прикутою до ліжка.
Параска Хома мала безліч відзнак. Вона
— майстер народного декоративного розпису, член Національної спілки художників України (1973), лауреат Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур, обласної премії ім. Ярослава Лукавецького. Заслужений майстер народної творчості УРСР
(1973).
Параска любила малювати з дитинства,
але її талант помітили, коли жінці було вже
35 років. Син Ярослав — студент Косівського училища прикладного мистецтва, показав малюнки матері вчителеві, професійному художнику Юліану Савці. Того ж року за
підтримки директора Львівської національної картинної галереї Бориса Возницького
було організовано першу виставку творів
Параски Хоми, що проходила у Львівській картинній галереї. Згодом показували її картини в музеях: Тараса Шевченка
у Києві; в Івано-Франківському краєзнавчому; етнографії та художнього промислу
у Львові, в Українському фонді культури у
столиці.
У картинах Параски Хоми багато квітково-рослинних композицій. Серед творів живопису народної майстрині: «Жоржини» ,
«Золоте літо», «Ясени» й багато інших. ■

Ритми та мотиви
ГогольFest
Інна УСТИЛОВСЬКА
У середині вересня в
Києві майже офіційно
з’явився анклав — місто
Давньої Месопотамії. Розміщувалося воно на Арт-заводі «Платформа». Геополітичні зміни спричинив цьогорічний Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва
ГогольFest. Вавилон.
Програма охопила понад десять напрямів: театр, цирк, кабаре, опера, інструментальна музика, театр ляльок, медіаарт, відео-арт, хореографія,
арт-ярмарок «продажного
мистецтва», книжковий ярмарок, укрсучарт, барахолка, сцена ATLAS. На території діяли три кінотеатри:
«Анестезія», «Лоботомія» і
«Хірургія», академічну музику пропонували послухати під землею у бункері, загорнувшись у ковдру.
Відвідувачів вразила
виставка Burn, Babylon під
кураторством Євгена Березницького, яка розмістилася у довгій галереї.
Вона була поділена на чотири зони, кожна з яких
наскільки актуальна, настільки й незвична: «Футурокульт», «Рабовласницький соціалізм», «Ортодоксальний Queer» та «Тотальна війна». В кінці галереї
глядач у прямому сенсі бачить «світо в кінці тунелю»
— цей напис сяє на стінці галереї. А на «виставці продажного мистецтва»
поміж картин дивувала незвична інсталяція — клітка
з курками та півнем, пояснена лише підписом, який
ніби кепкував з усіх бажаючих дізнатися про її сенс
— «кураторський текст».
Натомість мистецтво театру, яке вміло поєднує на
сто відсотків українські за
характером ритми та мотиви з енергією, властивою
хіба що рок-концерту, запропонував глядачам Влад
Троїцький під час грандіозного відкриття фестивалю.
У «Шоу Б» взяли участь
гурти Тік, DakhDaughters,
команда Нової опери, цир-

■ СПІВПРАЦЯ

Гра починається!
Оперета в стилi хіп-хоп
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У Києві стартував франко-український танцювальний проект. Посольство Франції в Україні, французький інститут в Україні, Танцювальна
компанія Zahrbat, мерія міста
Ліль, Київський національний
академічний театр оперети розпочали роботу над створенням
сучасного балету з елементами
хіп-хопу. Унікальний проект,
що об’єднує в собі багатьох партнерів, ініційований Французь-

ким інститутом в Україні спільно з французьким хореографом
Браїмом Бушелагемом і підтриманий офіційними інституціями Франції й України.
Художній керівник Київського національного академічного театру оперети народний
артист України Богдан Струтинський, який був спікером
на прес-конференції, заговорив французькою, чим викликав прихильне і радісне сприйняття своєї промови публікою.
Він зазначив: «Із Французьким

❙ Сучасне мистецтво. Гурт DakhDaughters.
кові артисти та віджеї. Характерна особливість вистав
Влада Троїцького — багатошаровість, коли паралельні дійства відбуваються одночасно, глядач ледве встигає перевести погляд з одного акробатичного номера з
правого боку сцени на той,
що відбувається в повітрі з
лівої сторони, а посередині

— третя вистава, доповнена
перформансами поза сценою, але все це створює одну
закінчену історію.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва
ГогольFest у Києві закінчився, залишивши у кожному відвідувачі частинку
себе. Адже сучасне мистецтво рідко спрямоване на ві-

дображення бачення митця
та створення картин, значення яких він може чітко
пояснити. Інсталяції, перформанси і вистави тут —
скоріше, художній засіб
для того, щоб підштовхнути кожного до створення
на їхній основі мистецтва
в собі, з доданням власного
бачення та досвіду. ■

■ ПЕРФОРМАНС
Хаос і абсурд
Жінки у вечірніх сукнях, на підборах носять дерев’яні
столи, гори посуду розбивають перед глядачами, а вино
заливає підлогу, актори нюхають тютюн і чхають, замість
музики — клацання смартфону. Це перформанс ізраїльських постановників Тамар Рубан та Ернесто Леві за участю українських виконавців на цьогорічному ГогольFest.
Тим часом хлопець на сцені стоїть ногами на чотирьох
склянках, а навколо рухають столи і розбивають пам’ятні
речі: рамку від шлюбної фотографії, чашку, яку подарувала мама, окуляри, за якими ховали свою справжність.
«Ми принесли дуже дешевий посуд, який не мав жодної цінності. Але я попросила кожного учасника знайти
ту річ, яка справді має значення для нього, і розбити її на
сцені. Це велика річ — вони перед глядачами розбивають речі, які містять їх пам’ять. Перформанс тим і відрізняється від вистави, що тут усе по-справжньому», — розповідає «УМ» Тамар Рубан.
За її словами, жоден з учасників не знає, що в наступну хвилину зробить інший. У приміщенні мало місця,
частина глядачів сидить на сцені, і вони теж — учасники дійства. Сенс перформансу кожен вкладає свій, наприклад, запах вина, розлитого по підлозі, нагадує кожному особисту історію. Однак дійство має дві суто іудейські алюзії: це «Шульхан Арух», дослівно «Накритий стіл»
— кодекс, яким регламентується життя правовірного єврея, та легенда про те, що божественне дихання вирвалося у світ після розтріскування кувшинів. Також перформанс приурочений до 100-річчя виникнення дадаїзму —
авангардистського стилю, який містить анархічні напря-

культурним інститутом ми вже
мали спільний проект. Весною
цього року відбувся концерт у
постановці французького диригента Філіппа Уї, і ми хочемо продовжити цю історію. Це
буде зовсім новий для нас проект, назва якого має народжуватися тут, разом із нами».
І дійсно, назва народилася!
Поки робоча, але красномовна:
«Гра починається!» Французький хореограф, засновник компанії Zahbat Браїм Бушелагам
розповів про свій задум.
— Це буде вистава, яку танцюватимуть у стилі хіп-хоп, музику для постановки створюватиме український композитор,
до речі, киянин, перемовини
про співпрацю ще мають відбутися. Ролі у виставі виконуватимуть українські хлопці і,
що незвичайно для хіп-хопу,

❙ Перформанс «Шульхан Арух».
ми і перекладається як «дитячий коник».
«Два роки тому проводила серію майстер-класів перед ГогольFest, до цього співпрацювала з львівським театром перформансу, знаю багато ваших акторів. Працювати з українськими виконавцями — вражаюче, якби змогла — забрала б їх до Тель-Авіва», — ділиться з «УМ»
Тамар. Після вистави глядачі, проходячи до виходу, піднімають недобиті уламки тарілок — і зі смаком кидають
їх об землю — перформанс «Шульхан Арух» якнайкраще нагадує нам про людський одвічний підсвідомий потяг до хаосу.

дві дівчини. Всього для проекту обрано 13 танцюристів.
Французький хореограф
Браїм Бушелагем неодноразово був в Україні з виставами,
як танцюрист, а пізніше як
хореограф-постановник. Захоплений професійністю і самовіддачею українських танцівників, Браїм планує вивести хіп-хоп у власній виставі на
велику сцену. Простір танцю,
місце для гри та хореографії —
це квадрат 8 на 8 метрів. Це, як
порожній екран, на якому покажуть кадри з їхнього фільму. Принцип цієї вистави базується на принципах монтажу та поєднання кінематографічних і цифрових технологій
(як на смартфоні, наприклад),
на створенні образів, що розкривають танець хіп-хоп світові.

Першими виставу побачать
українці на сцені Київського національного академічного театру оперети, а потім вона
поїде у Францію та інші країни
Європи.
Молоді виконавці розповіли, що на становлення хіпхопу, який народився в НьюЙорку, плинули ритм-н-блюз,
соул, джаз, регі... а тепер цей
танець уже має чимало власних
найрізноманітніших напрямів
і його танцює молодь у всьому
світі, цей танець — мова молодих.
У Національній опереті звучали джаз і блюз у нових для
українського глядача бродвейських мюзиклах, а тепер — побачимо хіп-хоп!
Новий проект буде представлено в Національній опереті навесні наступного року. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ВЕРЕСНЯ 2016
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■ ХРЕСТОМАТІЯ

Літературний шок:
засіб одужання
Костянтин РОДИК

Актуалізація класичної літератури, до
знемоги обкуреної шкільним (та й академічним) опіумом, — чи не головна
стратегічна ланка живлення культури
читання. Засобів чимало — була б видавнича сміливість. Бо кожна адаптація
класики одразу натикається на ґвалт пуристичних пуріців: мовляв, руки геть від
святого!
Найпростіша форма адаптації — переказ. На Заході її давно легітимізовано. Й мало хто шукає, наприклад,
грецькі міфи в античних першоджерелах — знайомляться з ними за переказами Куна, Парандовського, Стабрили
(добре відомими і у нас). Та й старий європейський роман XVIIІ — початку XIX
століття значною мірою побутує саме у
переказах, особливо в адресованих підліткам виданнях. Приміром, грубий
том «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте
уміщається на 64 сторінках разом з
ілюстраціями, як бачимо в минулорічному перекладі (Тернопіль: Богдан), випущеному в серії з прикметною назвою
«Час читати».
Утім, до перекладів вітчизняні цнотливці ставляться поблажливо: якої духовності від тих закордонних видавців
чекати — суцільна гонитва за грошима!
Та коли відбувається редукція вітчизняних класичних текстів — здіймається хвиля праведного гніву: руками не
чіпати! Й дарма, що автори таких реконструкцій взорують на благий орієнтир — повернути загублений текст
до активного читацького обігу. Як-от
Юрій Винничук: «У «Чорт зна що» я
повністю переробив повість Степана
Карпенка «Пан Твардовський», урятувавши її для літератури. Цього автора
всі вважали за графомана — і Гребінка, і
Шевченко, і Бєлінскій. Повість існувала
у двох варіантах і була пересипана бездарними віршами. Я звів варіанти докупи, скоротив, зредагував, не порушуючи
ні лексики, ні стилю, і вийшло щось не
гірше за Квітку-Основ’яненка... Я ніколи б не посмів редагувати когось із канонічних класиків, але геть нестравні твори тих, кого всі надійно забули,
я сміливо перетворював у стравні. Ну,
не було, не було в ті часи добрих редакторів!» (ЛітАкцент. Сучасна література
в колі твого читання. Випуск 1(3). — К.:
Темпора, 2009).
А Василь Шкляр зазіхнув і на канонічного класика — зредагував, зменшивши обсяг чи не втричі, «Повію»
Панаса Мирного (Л.: Піраміда, 2005).
Шкандаль тоді вирував не менший, ніж
коли Шкляреві не дали Шевченківської
премії за «Чорного ворона».
І ще далі пішов у спробах актуалізувати класику Михайло Бриних у трьох випусках своїх «Шидеврів...» (К.: Laurus,
2013, 2014) — написав «перекази» хрестоматійних творів, нещадно пародіюючи
шкільні та академічні інтерпретації. Він
відштовхується від сформованої нинішнім інформаційно-рекламним простором
масової кліп-свідомості, котрій для замилування «згодилася б вмєсто яблука
і ослина какашка, виваляна в стразах,
— без разниці. Йому аби свєркало, і шоб
публіка восторгалась красотою ігри».
Класичні літературні тексти випадають
з інфомейнстриму за визначенням, «но
єслі ви поборите в душі своїй сороку, і
воспользуєтесь старою нецифровою оптікою, то відкриття обрушацця на вас,
як міліція на білоруську опозицію».
«Рецензуючи» прибитих шкільним
трактуванням класиків, М.Бриних формулює головний месидж: «Каждий із

них... додав якихось нових красок, щоб
нілєпость світу ярче радувала око...
Вони жилають взять тебе за барки, дорогий читатіль, і доктор має намір їм
німного посприять». З огляду на вибраний жанр — пародію — йому це, гадаю, вдається. Принаймні, літературознавці теоретично переконані в успіху:
«З-поміж можливих варіантів пародія
дає найбільший шанс звільнитися від
тягаря традиції, яка обмежує свободу пошуку» (Ришард Нич. Світ тексту:
постструктуралізм і літературознавство.
— Л.: Літопис, 2007).
2013-го Бринихові «Шидеври...»
посіли 17-те місце у підномінації
«Критика/літературознавство». Можна
сказати — лише 17-те. А можна, з огляду на екстремальний креатив, — аж 17те, бо позаду лишилося ще 22 номіновані
книжки, написані докторами й навіть
академіками: авторові таки вдалося «показать результативну ігру на чужому
полі».
Справжній креатив — завжди екстрімний. Навіть якщо видавець не наважується редагувати класика. Торік
«Кайдашеву сім’ю» Івана НечуяЛевицького у виконанні видавництва
«Основи» визнано кращою книжкою для
юнацтва у Всеукраїнському рейтингу.
Сталося це завдяки художньому оформленню Валерії Ляшенко (Lera Sxemka)
— ілюстративний геловін навколо нерухомості, де немає жодного приватного
простору для мешканців, що провокує
екзистенційні злочини. Таким чином
— в упізнаваній сьогоднішній інфографіці, — давня повість постає сучасною
притчею, зрозумілою (завдяки ілюстраціям) нинішньому читачеві. Книжка не
дешева — за таку якість ілюстрування
варто платити, не вагаючись. Але саме
таким, дорожчим виданням, слід надавати перевагу в бюджетному поповненні
бібліотек — над дешевими стереотипними передруками текстів. Бо самі тексти «достукатися» до читача все одно не
спроможні — і державна закупівля буде
викиданням грошей на вітер.
А ось сьогорічний приклад активації класики — дві книжки, притягально зладжені науковцем академічного
Інституту літератури Яриною Цимбал,
котра активує їх у жанровому порівнянні з сучасним ринком. Першою вийшла
збірка «Постріл на сходах. Детектив
20-х років» (К.: Темпора). Передує обраним текстам слово упорядниці, котре

вона починає зі згадування відсутнього
у книжці автора — Олекси Стороженка,
відомого письменника середини ХІХ
століття. Він знаний пригодницькими повістями, але ніде не використовує
власного досвіду — чиновника з особливих доручень при київському губернаторові Бібікові (точно так, як Ераст
Фандорін — при губернаторові московському). Чому О.Стороженко не написав
свого детективного циклу? Адже від
появи оповідання «Убивство на вулиці
Морг» Едгара По, яке вважають за початок детективного жанру, минуло вже десять років, і навряд чи високопосадовець
Стороженко не мав доступу до цієї книжки (не кажучи вже про володіння іноземною мовою). Чому О.Стороженко не став
українським Б.Акуніним 150 років тому
— тема для майбутньої дисертації, що її
читатимуть не лише науковці.
Першим автором в антології є Дмитро
Бузько, доволі мутний тип, що дістав
добру освіту в дореволюційній Європі,
а тоді подався в ЧК. За що і поплатився життям. Схоже, він писав лише задля розповісти історії зі свого авантюрного життя. Оповідання «Льоля» міг би
схарактеризувати М.Бриних: «Почті
шо детективна проволока, шо мєдлінно намотуєцця на катушку милодрами». Кінцівка твору свідчить, що автору було байдуже щодо літературного
майбутнього.
Далі у збірці «Постріл на сходах» — оповідання Гео Шкурупія
«Провокатор», щодо якого упорядниця
певна: «Дав чисту детективну новелу
в українській літературі». Насправді
читаємо пародію на детектив як жанр,
а ще більше — пародію на тогочасну
владу, нібито спроможну до професійних дій. Експозиція — «вбивство у замкненій кімнаті», як цей детективний
варіант називають після Е.По. Та розслідування веде не Дюпен, а «комсомолець товариш Павлюк», котрому це не
по силі саме тому, що він просто «комсомолець». Сарказм автора, як на ті часи,
просто зашкалює: «Комсомолець товариш Павлюк сильно задумався». Через
пару сторінок — «ось він натрапив на
якусь думку». Ще через шість сторінок оповідання (!) — «нарешті він надумав щось нове». Й насамкінець: «У
Павлюкові більше заговорив комсомолець, ніж Шерлок». Отже, маємо не детектив, а соціальну пародію з єдиним
висновком: вчитися думати корисно й
комсомольцям.
Далі у збірці — три твори Юрія
Смолича. Новела «Мова мовчання» —
чудовий психологічний етюд, зарахований до «детективу» хіба на підставі антуражу: слідчий допитує жінку-вбивцю.
До речі, упорядниця Я.Цимбал пише:
«Слідчий, не кваплячись, розповідає читачеві про свої методи роботи (звичайно, не про побої й катування, бо до терору ще майже десять років»)». Ну, «побої

й катування» існували, існують й існуватимуть у поліційній практиці завжди
— настільки, як влада дозволяє їх приховувати. Справжній детектив — це також оприявлення зловживань у правоохоронній царині. Але про це у наші
1920-ті не йшлося; та й до детективного
жанру гарне оповідання «Мова мовчання» не має стосунку.
Ще далі — дві повісті Ю.Смолича.
«Господарство доктора Гальванеску»
— суто науково-фантастична пригода.
Вторинна річ, яка, проте, тримає читача в напрузі не згірш від нинішнього
Кокотюхи (хіба що Смолич більш освічений і його питомий український синтаксис — просто свято на тлі сьогоднішньої «нової» прози»). Друга повість
— «Півтори людини» — є, за вдалим означенням упорядниці, зразком «шкідницького роману», суто радянського жанру, що має з класичним детективом хіба
позірні співпадіння.
Єдине, що більш-менш співпадає з поняттям «детектив» у збірці
«Постріл на сходах» — цикл оповідань
Юрія Шовкопляса «Проникливість лікаря Піддубного». І то лише в тому розумінні, як пригоди Ераста Фандоріна
у Б.Акуніна, або Івана Підіпригори у
В.Івченка. Детектив за формою, а за суттю — нестримне авторське бажання розповідати про будь-що й аби-що.
Знімаю капелюх перед бажанням
Я.Цимбал актуалізувати призабуті
тексти наших 1920-х — вона показала упорядкованою збіркою, як тодішня українська література підходила до
розуміння «детективу», як такого. Але
осягнути його ті літератори просто не
могли. Детектив є породженням стабільного демократичного суспільства,
де пріоритет закону є незаперечним. В
«Україні» 1920-х пріоритет був за революційною доцільністю — з усіма наслідками, включно з літературною цензурою. Детективного жанру виникнути
просто не могло.
Проілюструю на одному з визнаних сучасних «детективістів». Норг Ю
Несбьо у книжці «Привид» (Х.: Фоліо,
2013) розповідає про поліцейського,
який надивився в Осло всього, що схиляє його до переконання: «У цьому світі
немає справедливості. Є лише необхідні рішення для практичних проблем».
Замітьте: не «справедливість», як абстрактна категорія, а «необхідні рішення», тобто закони. І за ці закони — рівні
для всіх громадян — він ладний жертвувати життям («чорта з два ти мене зупиниш! Це поліція») аж до такого ступеня, що його візаві шоковано вигукує:
«Оце так! Поліцейський! Не людина, не
особа, а поліцейський?».
Такої ситуації в літературних свідченнях 1920-х годі уявити. Зрештою, як
і — значною мірою — в ситуації 2016го. В тому й привабливість книжки
«Постріл на сходах». ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Привід відставки як стимул
Сергій Ребров, відчутно струсонувши «основу», допоміг «Динамо» перервати
триматчеву серію без перемог
Григорій ХАТА
Потрапивши в зону турбулентності,
чинний чемпіон упродовж трьох турів
національної першості ніяк не міг перемогти. Невдала серія команди Сергія
Реброва перервалася в Сумах, де свої
домашні матчі в поточному сезоні вирішив грати донецький «Олімпік». У ворота «олімпійців» «біло-сині» забили
чотири м’ячі. І не пропустили. До цього ж моменту поле «сухим» динамівський кіпер залишав у далекому третьому турі...
Примітно, що в матчі проти підопічних Романа Санжара захищати динамівські володіння вперше в сезоні довірили 24-річному Артуру Рудьку. Тоді
як ветеран динамівського клубу Олександр Шовковський, разом iз кількома
іншими гравцями умовної «основи» —
Антунешем, Ярмоленком, Гармашем,
Буяльським — опинилися на лаві запасних. «У нас ніколи не було основного складу. Місце в «старті» отримують ті футболісти, які на тренуваннях
демонструють кращу свою готовність»,
— пояснив свій вибір динамівський наставник.
До речі, перед поєдинком проти
«Олімпіка» українським футбольним
простором активно циркулювала теза
про те, що у Реброва на виправлення
ситуації залишився лише один матч. І
хоча президент «біло-синіх» Ігор Суркіс дану інформацію спростував, виказавши повну довіру наставнику, доводити справу до крайнощів Сергій
Станіславович не став — серйозно налаштувавши своїх підопічних на гру
з «олімпійцями». Напевно, символічно, що переможний м’яч у цій грі забив
18-річний Віктор Циганков — надія
та майбутнє столичного клубу. Вочевидь, трохи запізнившись з процесом
«обкатки» свого «молодняка», в «Динамо» вирішили відмовитися від абсолютної довіри ветеранам, які, за словами Ігоря Суркіса, «втратили мотивацію».
Тим часом донецький «Шахтар»,
міцно закріпившись у лідерах першості, продовжує виводити «на дорослу орбіту» своїх юних вихованців — пе-

❙ Легко «розібравшись» iз «Волинню», «Шахтар» продовжив одноосібне домінування
❙ нагорі турнірної таблиці.
❙ Фото УНІАН.
реможну крапку в матчі «гірників» та
«Волині» поставив 20-річний Андрій
Борячук. Відзначимо, що домашній
поєдинок проти лучан команда Пауло
Фонсеки знову грала на практично порожній «Арені Львів», хоча на грі проти динамівців у Харкові був аншлаг.
Водночас найбільшу явку в дев’ятому
турі було зафіксовано в Сумах, де, без
сумніву, глядач неабияк зголоднів за
«великим футболом».
Здається, знову повертається
вболівальник на домашні поєдинки
«Чорноморця». Звісно, за масовістю
нинішній аудиторії ще далеко до тієї,
котру збирали «моряки», граючи під
проводом Романа Григорчука, проте з нинішньою грою й молоді хлопці
Олександра Бабича можуть розраховувати на високий глядацький інтерес. Власне, в останніх шести матчах
ЧУ «Чорноморець» не зазнав жодної

поразки, здобувши, загалом, 14 пунктів. Як результат, місце в першій шістці команд, котра в другій частині турніру розіграє національні медалі та єврокубкові путівки.
Загалом, боротьба за місце в «топшістці» на даному етапі є найбільш цікавим видовищем поточного ЧУ. Практично після кожного туру в ній відбуваються зміни. Програвши «Зорі», місце
в «еліті» втратила «Ворскла». Утім після серії надскладних баталій iз фаворитами розіграшу на підопічних Василя
Сачка очікує значно легший календар.
А от оновленому «Дніпру» заскочити в
«єврокубкову» компанію буде неймовірно складно. Перепоною в цьому процесі
можуть бути не тільки кадрові втрати, а
й очковий штраф, який, не виключено,
накладуть на «дніпрян» за невиконання
фінансових зобов’язань перед колишнім
футболістом Ніколою Каліничем. ■

Чемпіонат України. Прем`єр-ліга. 9-й тур.
«Олімпік» — «Динамо» — 0:4
Голи: Циганков, 8; Мораес, 26 (пен.); Гонсалес, 59; Федорчук, 79
Суми, стадіон «Ювілейний», 13850 глядачів
«Шахтар» — «Волинь» — 3:0
Голи: Кичак, 41 (у свої ворота); Ордець, 60;
Борячук, 78
Львів, «Арена Львів», 1670 глядачів
«Зоря» — «Ворскла» — 2:1
Голи: Любенович, 42 (1:0). Пауліньйо, 83 —
Дитятьєв, 90+5
Запоріжжя, «Славутич-Арена», 3000 глядачів
«Зірка» — «Сталь» — 0:0
Кропивницький, стадіон «Зірка», 4260 глядачів
«Олександрія» — «Карпати» — 3:2
Голи: Запорожан, 13 (пен.); Пономар, 71, 81
— Ксьонз, 10; Чачуа, 45
Вилучення: Чачуа, 78 («К»)
Олександрія, стадіон «Ніка», 1520 глядачів
«Чорноморець» — «Дніпро» — 0:0
Гол: Опанасенко, 90+3
Одеса, стадіон «Чорноморець», 7100 глядачів
Турнірна таблиця:
I В Н П М
О
1. «Шахтар»
9 8 1 0 22-5
25
2. «Зоря»
9 6 2 1 16-7
20
3. «Динамо»
9 6 1 2 17-7
19
4. «Чорноморець» 9 4 2 3 7-9
14
5. «Олександрія» 9 4 1 4 14-13 13
6. «Олімпік»
9 4 1 4 14-18 13
7. «Ворскла»
9 3 3 3 10-9
12
8. «Дніпро»
9 2 3 4 9-11
9
9. «Зірка»
9 2 2 5 6-15
8
10. «Сталь»
9 1 4 4 7-12
7
11. «Волинь»
9 1 2 6 6-17
5
12. «Карпати»
9 1 2 6 9-14
-1*
* — «Карпати» позбавлені 6-и турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

Бомбардир: Мораес («Динамо») — 5.
***
Перша ліга. 11-й тур. «Авангард» — «Гірник-Спорт» — 0:1; «Нафтовик» — «Суми» —
4:0; «Черкаський Дніпро» — «Миколаїв» —
0:0; «Геліос» — «Іллічівець» — 0:2; «Верес»
— «Полтава» — 2:2; «Тернопіль» — «Арсенал-Київ» — 2:1; «Колос» — «Інгулець» — 2:2;
«Десна» — «Скала» — 3:0.
Лідери: «Іллічівець» — 31; «Верес» — 24,
«Десна» — 21, «Геліос» — 20, «Колос» —
19, «Нафтовик» — 17 (10 матчів), «Черкаський
Дніпро» — 17.
Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») — 12.
***
Кубок України. Заключний поєдинок 1/16
фіналу. «Реал-Фарма» — «Оболонь-Бровар»
— 0:2.
У 1/8 фіналу зіграють: «Верес» — «Ворскла», «Десна» — «Дніпро», «Нафтовик» — «Волинь», «Динамо» — «Зоря», «Полтава» — «Карпати», «Іллічівець» — «Сталь», «Моколаїв» — «Оболонь-Бровар», «Шахтар» — «Олександрія». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Дві поразки у п’яти стартових турах
змусили тренера «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуріньйо піти на радикальні зміни — замість досвідченого капітана Руні
у старті на поєдинок з «Лестером» вийшов молодий Рашфорд, гол якого допоміг
«червоним» розгромити чемпіона. Відзначимо також дебютний м’яч за «манкуніанців» французького хавбека Поля Погба,
який цього літа, нагадаємо, переїхав до
Англії за рекордні для світового футболу
105 мільйонів євро. Представники ж «синьої» половини Манчестера — «Сіті» — і
далі йдуть без втрат: три очки підопічним
Гвардіоли у матчі з «Суонсі» приніс дубль
аргентинця Агуеро. А у «дербі» лондонських грандів «Арсенал» несподівано легко
переміг «Челсі», котрий улітку очолив екснаставник «Ювентуса» та збірної Італії Антоніо Конте.
Прем’єр-ліга. 6-й тур. «Манчестер
Юнайтед» — Лестер» — 4:1 (Смоллінг, 23;
Мата, 37; Рашфорд, 40; Погба, 42 — Грей,
60); «Суонсі» — «Манчестер Сіті» — 1:3
(Льоренте, 13 — Агеро, 9, 65 (пен.); Стерлінг, 77); «Ліверпуль» — «Халл Сіті» — 5:1;
«Мідлсбро» — «Тоттенхем» — 1:2; «Борнмут» — «Евертон» — 1:0; «Сток Сіті» —
«Вест Бромвіч» — 1:1; «Сандерленд»

— «Крістал Пелас» — 2:3; «Арсенал» —
«Челсі» — 3:0 (Санчес, 11; Уолкотт, 14; Озіл,
40); «Вест Хем» — «Саутгемптон» — 0:3.
Лідери: «Манчестер Сіті» — 18, «Тоттенхем» — 14, «Арсенал», «Ліверпуль»,
«Евертон» — 13, «Манчестер Юнайтед»
— 12.
Бомбардири: Агуеро («Манчестер
Сіті»), Дієго Коста («Челсі»), «Антоніо
(«Вест Хем») — 5.

Бензема, 67); «Леганес» — «Валенсія»
— 1:2; «Атлетико» — «Депортіво» — 1:0
(Грізманн, 70); «Вільярреал» — «Осасуна» — 3:1; «Еспаньйол» — «Сельта» —
0:2.
Лідери: «Реал Мадрид» — 14, «Барселона» — 13, «Атлетико», «Вільярреал»,
«Атлетик» — 12, «Севілья» — 11.
Бомбардири: Грізманн («Атлетико»),
Суарес («Барселона») — 5.

Іспанія

Італія

Шостий тур прімери подарував українським уболівальникам матч між командами, за які виступають представники
національної збірної — «Бетісом» Романа Зозулі і «Малагою» Дениса Бойка. Утім
цього разу, як і у попередніх поєдинках, українські футболісти залишилися в запасі.
Загалом, достатньою ігровою практикою
Зозуля і Бойко похвалитися поки не можуть — у активі форварда «Бетіса» лише
два виходи на заміну наприкінці зустрічей
із «Валенсією» та «Гранадою», а голкіпер
«Малаги» після переїзду до Іспанії за новий клуб ще не грав.
Прімера. 6-й тур. «Бетіс» — «Малага» — 1:0; «Ейбар» — «Реал Сосьєдад» — 2:0; «Спортинг» — «Барселона»
— 0:5 (Суарес, 29; Рафінья, 32; Неймар, 81,
88; Туран, 85); «Атлетик» — «Севілья» —
3:1; «Лас-Пальмас» — «Реал Мадрид»
— 2:2 (Тана, 38; Араужо, 85 — Асенсіо, 33;

У Серії А продовжує всіх дивувати
нестаріючий Франческо Тотті — напередодні свого 40-річчя легендарний капітан
римлян забив 250-й гол у рамках італійського чемпіонату. Але результативний
удар «Імператора» з «точки» не допоміг
«Ромі» здобути бодай очко в матчі проти «Торино».
А суперник «Динамо» по групі ЛЧ —
«Наполі» — продовжує йти на другому
місці. У шостому турі команда з Неаполя
«на класі» здолала «К’єво».
Серія А. 6-й тур. «Палермо» —
«Ювентус» — 0:1; «Наполі» — «К’єво»
— 2:0 (Габбьядіні, 24; Гамшик, 39); «Торино» — «Рома» — 3:1 (Белотті, 9; Фальке, 52
(пен.), 65 — Тотті, 55 (пен.)); «Дженоа» —
«Пескара» — 1:1; «Інтер» — «Болонья» —
1:1 (Перішич, 38 — Дестро, 14); «Лаціо» —
«Емполі» — 2:0; «Сассуоло» — «Удінезе»
— 1:0; «Фіорентина» — «Мілан» — 0:0.

Лідери: «Ювентус» — 15, «Наполі»
— 14, «Сассуоло» — 12, «Інтер» — 11,
«Рома», «Лаціо» — 10.
Бомбардир: Ікарді («Інтер») — 6.

Лідери: «Баварія» — 15, «Боруссія»
(Д) — 12, «Кельн» — 11, «Боруссія» (М),
«Айнтрахт», «Герта» — 10.
Бомбардири: Обамейянг («Боруссія»
(Д)), Левандовські («Баварія») — 5.

Німеччина
Не мають поки стабільного місця у
стартовому складі своєї команди і українські легіонери Бундесліги — на рахунку захисника Федецького два непереконливі матчі за «Дармштадт», а його одноклубник Олійник може похвалитися лише
нечастими виходами на заміну. У поєдинку з «Аугсбургом» вони традиційно залишились у запасі.
Не набагато краще поки йдуть справи у
півзахисника «Шальке» Євгена Коноплянки. «Гірники» побили власний антирекорд,
програвши п’ятий матч поспіль, а Женя навіть не потрапив до заявки на зустріч із
«Хоффенхаймом».
Перша Бундесліга. 5-й тур. «Боруссія» (Д) — «Фрайбург» — 3:1 (Обамейянг,
45; Піщек, 53; Геррейру, 90+1 — Філіпп,
60); «Майнц» — «Байєр» — 2:3 (Маллі,
31; Белл, 35 — Х. Ернандес, 32, 67, 90+2);
«Боруссія» (М) — «Інгольштадт» — 2:0;
«Айнтрахт» — «Герта» — 3:3; «Аугсбург»
— «Дармштадт» — 1:0; «Гамбург» —
«Баварія» — 0:1 (Кімміх, 89); «Вердер»
— «Вольфсбург» — 2:1; «Хоффенхайм»
— «Шальке — 2:1; «Кельн» — «РБ Лейпциг» — 1:1.

Франція
Після втрати Златана Ібрагімовича та
зміни тренера головний фаворит французької першості — «ПСЖ» — поки не
показує чемпіонської гри: у перших семи
турах парижани на чолі з екс-наставником «Севільї» Унаї Емері зазнали вже
двох поразок.
Скориставшись очковими втратами
«грандів», лідерство захопила «Ніцца»
— підопічні Люсьєна Фавра у цьому сезоні ще не програвали.
Ліга 1. 7-й тур. «Тулуза» — «ПСЖ»
— 2:0 (Бодіже, 48 (пен.): Дурмаз, 79);
«Лор’ян» — «Ліон» — 1:0; «Бордо» —
«Кан» — 0:0; «Монпельє» — «Мец» —
0:1; «Діжон» — «Ренн» — 3:0; «Бастія» —
«Генгам» — 1:0; «Монако» — «Анже» —
2:1 (Глік, 66, 77 — Д’єдіу, 56); «Сент-Етьєн» — «Лілль» — 3:1; «Нансі» — «Ніцца»
— 0:1 (Плеа, 60); «Марсель» — «Нант» —
2:1.
Лідери: «Ніцца» — 17, «Монако»
— 16, «Тулуза» — 14, «ПСЖ», «Бордо»,
«Мец» — 13.
Бомбардири: Ляказетт («Ліон»), Ердінч («Мец»), Кавані («ПСЖ») — 6. ■.
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СПОРТ
Володимир Кличко
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«Розчарований, що Ф’юрі вдруге скасував бій-реванш. Я був у відмінній
формі й хотів повернути свої чемпіонські пояси».

український боксер-професіонал
Григорій ХАТА
Після болючого фіаско нашої чоловічої збірної в Кубку
Девіса приємний подарунок
українським шанувальникам
тенісу зробила Леся Цуренко,
котра минулих вихідних у китайському Гуанчжоу здобула перемогу на турнірі WTA.
Професіональна кар’єра 27річної киянки не надто перевантажена тріумфальними
подіями. Стабільність — далеко не найсильніша її якість. За
таких обставин її персональні
успіхи сприймаються вдвічі
приємніше.
Торік у Стамбулі Цуренко доволі несподівано відсвяткувала першу в кар’єрі звитягу на турнірах з серії WTA. У
Гуанчжоу-2016 наша співвітчизниця фавориткою також не
була, але у вирішальному поєдинку розіграшу вона здолала
сіяну під другим номером сербку Єлену Янкович. Екс-першу ракетку планети Цуренко
переграла в трьох сетах — 6:4,
3:6, 6:4, записавши до свого
активу другу «турнірну» звитягу WTA.
«Дякую суперниці за відмінний матч. Єлена змусила
мене попрацювати, аби виграти
титул. У другому сеті я втратила контроль над тілом та грою,
але я не полишила боротьбу й
змогла продемонструвати свій
кращий теніс», — прокоментувала свій успіх українська тенісистка.
Відзначимо, що рейтинг
змагань у Гуанчжоу був не надто високий. Призовий фонд —

■ ТЕНІС

■ ПОВЕРНЕННЯ
До речі, нещодавно відбулося повернення у великий теніс старшої сестри Катерини Бондаренко — Олени. Після п’ятирічної перерви екс-перша ракетка України спробувала свої
сили на скромному турнірі ITF в Тревізо (призовий фонд — 10 тис. доларів).
«Дуже сумувала за тенісом. Після народження дитини я почала тренуватися, й виявилося, що з моїм травмованим коліном усе нормально. Тож я вирішила: чому б не спробувати і подивитися, чи зможу я грати знову»,
— сказала в інтерв’ю Українському
тенісному порталу Бондаренко-старша.

«Контролювати тіло і гру»
Леся Цуренко вдруге перемогла на турнірі WTA, повернувшись
на позицію другої ракетки України

❙ Леся Цуренко — з другим у кар’єрі серйозним трофеєм.
❙ Фото з сайта btu.org.ua.
250 тисяч доларів — свідчить
про вельми скромне представництво його учасників.
Але перегравши на шляху до
тріумфу, окрім Янкович, япон-

ку Намігату, представницю Узбекистану Абдураїмову та США
— Ріск, а також естонку Контавейт, Цуренко відчутно поповнила свій очковий баланс у рей-

тингу Жіночої тенісної асоціації, стрибнути при цьому вгору
на 27 позицій.
Перед виступом у Гуанчжоу
Леся мала статус третьої ракет-

ки України та 80-ї — світу. Водночас після оновлення рейтингу WTA Цуренко обійшла в ньому Катерину Бондаренко (67-ма
ракетка планети), піднявшись
на 53-ю позицію. При цьому
примою українського тенісу
продовжує залишатися Еліна
Світоліна, котра, дійшовши до
півфіналу турніру в Токіо, покращила свій поточний рейтинг
до 18-ї сходинки.
Також поліпшив свою позицію в табелі про ранги АТР i новоспечений лідер українського тенісу Ілля Марченко. За минулий тиждень він додав одну
позицію, ставши 49-м тенісистом планети. Екс-перша ракетка
України — Олександр Долгополов, який через постійні травми
втратив ігровий тонус, нині перебуває на 59-му рядку рейтингу
тенісистів-професіоналів. Третій
за силою вітчизняний майстер
великої ракетки — Сергій Стаховський — 112-й. ■

■ БОКС

Зміна орієнтирів
Удруге за півроку у Володимира Кличка зірвалася
нагода проведення чемпіонського бою-реваншу
з Тайсоном Ф’юрі
Григорій ХАТА
Без сумніву, далеко не всім у боксерському світі подобалося багаторічне,
по суті, безроздільне домінування Володимира Кличка. Заволодівши практично всіма чемпіонськими поясами в суперважкому дивізіоні, українець майже десять років
не знав гіркоти поразки.
До здобуття титулу абсолютного короля
йому не вистачало одного поясу — Всесвітньої боксерської ради (WBC). Але після побачення з британцем Тайсоном Ф’юрі, яке,
на думку Кличка-молодшого, мало стати
передостаннім кроком на шляху до завершального об’єднання, наш супертяж опинився біля розбитого корита.
Одразу після сенсаційного фіаско , в
листопаді 2015 року, ситуація з поверненням поясів не виглядала катастрофічною.
У контракті на перший бій iз Ф’юрі команда Володимира Кличка завбачливо прописала «опцію» про матч-реванш. І хоча
сторони вже двічі офіційно оголошували
про його проведення, з кожним місяцем
iмовірність повторного побачення Кличка
та Ф’юрі стрімко падає до нуля.
Не так давно команда Ф’юрі оголосила про завершення важких перемовин зі
стороною українського боксера, запросивши шанувальників боксу 29 жовтня до
Манчестера на «бій року». Але не пройшло й кількох тижнів як Ф’юрі та К° оголосили про ще одне скасування бою. Як і перед першим зірваним командою британця матчем-реваншем, що мав відбутися
7 липня, у володаря чемпіонських поясів

WBO та WBA знову виникли проблеми зі
здоров’ям. «Поєдинок скасовується «за медичними показаннями», — заявили секунданти Ф’юрі.
Що насправді змусило Тайсона вдруге
ухилитися від побачення з Кличком-молодшим, наразі не знає ніхто. Існує думка, що в такий спосіб Ф’юрі намагається
«зам’яти» скандал з допінгом, у вживанні якого, начебто, його підозрює Британський антидопінговий комітет. Аби отримати дозвіл на матч-реванш з Кличком,
Ф’юрі повинен пройти допінг-тест. Утім,
як свідчать британські ЗМІ, чемпіон світу
всілякими способами намагається уникнути цієї процедури. Водночас не виключено,
що Ф’юрі грає в якусь іншу гру, намагаючись у будь-який спосіб зупинити повернення Кличка на чемпіонський олімп.
Розуміючи це, команда українського боксера вирішила більше не гаяти часу
на пусті балачки з Ф’юрі й переключила
свою увагу на володаря не надто вагомого,
але все ж чемпіонського поясу за версією
IBF. У листопаді минулого року цей трофей разом з іншими відзнаками Кличко
був змушений передати Ф’юрі. Щоправда, згодом британець відмовився від його
захисту. Наразі його власник — інший
британець, 26-річний непереможний Ентоні Джошуа.
«Із нашого боку ніяких питань бути не
може. Ми за організацію бою між Джошуа
і Кличком. Але потрібно розуміти, що процес організації боїв завжди дуже складний.
Нас також цікавить поєдинок між Ф’юрі
та Джошуа. Об’єднавчий бій у суперваж-

❙ Повторного побачення між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф’юрі може й не відбутися.
❙ Фото з сайта klitschko-brothers.com.
■ ХРОНІКА
кому дивізіоні між двома британцями —
це те, що публіка ніколи не бачила», — наголосив промоутер Джошуа — Едді Хірн.
Як видно, битися проти «збанкрутілого»
й розгніваного Кличка охочих не надто
багато. Без чемпіонського статусу «замовляти потрібну музику» українському боксерові вже не так просто. ■

Волейбол

■ РЕКЛАМА

Футзал

Зміни до Умов випуску та проведення
Державної миттєвої лотереї
«ПЕРША БЛАГОДІЙНА ЛОТЕРЕЯ»
Приватного акціонерного
товариства «Патріот»

Гандбол

Викласти п.6 в наступній редакції:
6. Початок випуску лотереї:
«01» лютого 2017 р.

Жіноча збірна України не змогла напряму
кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2017, програвши боротьбу італійкам за єдину пряму путівку
на Євро від групи А. Водночас, посівши у своїй «пульці» друге місце, підопічні Гарія Єгіазарова зберегли
шанси на поїздку на ЧЄ. Попереду в них третій етап
кваліфікації.
Чемпіонат світу. 1/8 фіналу. Україна — Аргентина — 0:1 ОТ.
У цьогорічному розіграші суперліги свої домашні матчі український чемпіон iз Запоріжжя вирішив
проводити не в Броварах, що під Києвом, а в Харкові. Свого часу «мотористи» вже грали там поєдинки ЛЧ.
Ліга чемпіонів. Чоловіки. Груповий раунд.
1-й тур. «Мотор» (Україна) — «Нант» (Франція) —
26:26. ■

Читайте
в наступному
номері:

16

Без Мазепи?
Проiгнорувавши результати громадського голосування,
Мiнiнфраструктури зберiгає стару назву аеропорт «Бориспіль»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ВЕРЕСНЯ 2016

■ РОЗРИВ

Аліса КВАЧ
Після появи інформації про
розлучення Анджеліни Джолі та
Бреда Пітта папараці влаштували
справжнє полювання за однією із
найвідоміших і найгарніших пар
Голлівуду. Інсайдери повідомляють, що для Бреда рішення Енджі
звернутися до суду стало справжнім шоком і він зізнався, що досі
кохає дружину і сподівається на
порозуміння. Втім, Джолі обірвала всі контакти з чоловіком, заблокувала його номер у мобільному і терміново винайняла в Малібу за 98 тисяч доларів на місяць
котедж площею 1300 квадратних
метрів, куди переїхала з дітьми.
Анджеліна практично не залишає території особняка, а її охорона перевіряє всі автомобілі, які
паркуються біля будинку.
Подейкують, що Енджі добиватиметься від суду права на одноосібну опіку над усіма їхніми
дітьми — трьома рідними і трьома прийомними. Щоб не втратити шансу бачитись із дітьми, Бред
Пітт терміново найняв знаменитого голлівудського адвоката Ленса
Спігела, який є експертом із сімейного права. Жаль з приводу
цієї сімейної драми висловив навіть Далай-лама, який зазначив,
що заручниками цієї ситуації стають діти, яким доводиться вибирати між татом і мамою.
І в його словах є правда, хоча
під час гучних процесів із розлучення знаменитих пар чомусь про
дітей згадують в останню чергу.
Саме розлучення Мадонни із Гаєм
Річі стало причиною погіршення
її стосунків із сином Рокко (при

Розлучаються батьки,
а страждають діти
Анджеліна Джолі хоче позбавити Бреда Пітта
права спілкуватися з їхніми дітьми

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №115

❙

Навіть Далай-лама шкодує, що розпалася така сім’я.

тому, що у співачки, крім Рокко
та доньки Лурдес від шлюбу з Карлосом Леоном, є ще двоє прийомних дітей із Малаві — син Девід
Банда з Малаві та донька Марсі).
Прийомні діти є і в інших голлівудських родинах. «Оскаронос-

■ ОТАКОЇ!

Вічно молоді
У Каліфорнії заборонили
розголошувати рік народження акторів
Ната НЕТУДИХАТА
Не секрет, що багато відомих людей намагаються всіма засобами, і косметичними,

і хірургічними, зберегти молодість. І часто їм це вдається — варто лише подивитися
на Софію Ротару. А якщо обличчя і душа молоді, цифри в

на» Кейт Бланшет, крім трьох
своїх синів, удочерила дівчинку
Едіт Вівіан Патрісію Аптон. А ще
одна відома акторка Шерліз Терон виховує сина Джексона, якого у 2012 році всиновила в Південно-Африканській Республіці. ■

паспорті лише дратують.
У Каліфорнії вирішили
позбутися цієї проблеми радикальним способом. З подачі
колишньої зірки серіалу «Беверлі-Хіллс», а нині — глави Гільдії акторів SAG-AFTRA
Габріель Картеріс тут було
прийнято закон, який забороняє в професійних анкетах і
базах даних вказувати вік акторів. Лобіюючи цей закон,
Картеріс зазначила, що таким чином можна буде подолати дискримінацію за віком,
оскільки часто акторів не за-

прошують, бо вважають «застарими для ролі». «Це не панацея, але ви побачите, ефект
буде величезним. Адже скільки кастинг-директорів та босів
студій дивляться не на актора
і його талант, а на дату народження», — заявила вона.
Утiм цей закон поширюється лише на платні ресурси, які
стосуються професійної сфери
індустрії розваг. При бажанні уточнити вік зірки можна у
відкритих джерелах на кшталт
«Вікіпедії». Якщо кому буде цікаво. ■

■ ПОГОДА
28 вересня за прогнозами синоптиків

По горизонталі:
1. Нова назва міста Кузнецовськ
на Рівненщині. 5. Річка на Кавказі.
8. Героїня повісті-казки Льюїса Керолла. 9. Намісник провінції в Індії
чи Пакистані. 10. Ім’я чоловіка Ані
Лорак. 11. Ведмідь-гора в Криму.
12. Команда собаці принести кинуту річ. 15. Гірський баран. 18. Один
із методів терористичної боротьби минулого століття, напад на державні установи з метою заволодіння коштами, які йшли на подальшу
боротьбу. 20. Постріл по мішені в
«молоко». 21. Траєкторія польоту
одного небесного тіла навколо іншого. 22. Фреймут, Полякова, Богомолець. 24. Бункер, повстанська криївка. 27. Гроші, коштовності, сховані
від чужого ока. 30. Головна героїня
казки Ганса-Християна Андерсена
«Дикі лебеді». 31. Засновник і перший монарх Кілікійської вірменської
держави. 32. Грузинський хліб. 33.
«..., чому ти не твердая криця, що серед бою так гостро іскриться? Чом ти
не гострий, безжалісний меч, той, що
здійма вражі голови з плеч». (Леся
Українка). 34. «Сьогодні в клубі будуть ...» (пісня гурту «ВВ»). 35. Хижий звір родини куницевих із коштовним хутром.
По вертикалі:
1. Ім’я польської письменниці,
дружини Олександра Корнійчука. 2.
Матеріал, із якого Бог сотворив Єву.
3. Єврейська субота. 4. Міст через
яр, провалля, залізничні колії тощо.
5. Герб кримських татар. 6. Російський художник і філософ, який дов-

гий час жив в Індії. 7. Запалення слизової оболонки деяких органів. 13.
Речовина, яку рекомендують тримати сухою. 14. Найвідоміша кінороль
Сильвестра Сталлоне. 16. Угорський
винахідник знаменитої головоломки.
17. Ім’я французького поета-символіста Рембо. 18. Давньогрецька
німфа, яка закохалася в Нарциса і
перетворилася на голос. 19. Бобова
рослина, замінник м’яса. 23. Французька золота монета XVII—XVIII
століття. 24. Ліва притока Дністра.
25. Французький модельєр-кутюр’є,
революціонер у світі моди 1960-х
років. 26. Ім’я дружини американського президента Рональда Рейгана.
27. Літературний, художній, політичний або філософський клуб однодумців, які збираються в приватному домі. 28. Турецький шпигун,
антагоніст Фандоріна у пригодницькому романі Бориса Акуніна «Турецький гамбіт». 29. Запозичена із
тюркських мов назва голови.
Кросворд №113
від 21 вересня

сонячно

Миргород: часом невеликий дощ. Уночi +5...+7; удень
+12...+14.
Вiнниця: часом невеликий дощ. Уночi +5...+7; удень
+13...+15.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +7...+9; удень +14...+16.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +5...+7; удень +12...+14. Моршин: уночi +4...+6; удень
+11...+13.
26 вересня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 15-20 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 15.
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Захід

+3…+8
+10…+15

■ ПРИКОЛИ

+3…+8
+10…+15
Схід

хмарно

Центр

+3…+8
+10…+15

+3…+8
+9…+14

дощ
сніг

Південь +4…+9
+11…16
дощ,
гроза

Передплатні індекси: 60970, 1555
Відділи:
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
Редактор Михайло Дорошенко
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
Засновник i видавець —
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
ПП «Україна молода»
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
Свідоцтво про реєстрацію:
Вiддiл реалiзацiї:
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
КВ №3386 вiд 29.08.98
т./ф.: (044) 454-84-41,
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
© Дорошенко М.І., 2013
sale@umoloda.kiev.ua
Коректорська група:
«Україна молода» розповсюджується
(044) 454-87-53
в київській мережі ресторанів
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Рабиновичу, вчора в театрі
я бачив вашу дружину. Вона так
кашляла, що всi на неї озиралися.
У неї грип?
— Ні, у неї нова сукня!
***
У мене найромантичніший
чоловік на світі! Він так плакав, коли
на капоті його машини я надряпала
серце.
***
Чоловік каже дружині:

— Справжній чоловік повинен
хоч раз на тиждень не ночувати
вдома!
Дружина не розгубилася:
— Правильно, щоб іншому
справжньому чоловікові було де
переночувати!
***
На ринку продають чорницi,
кориснi для зору!
Коли дивишся на ціну, зір сам
по собi відновлюється.
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5-10 м/с. Температура вночi +5...+7; удень +12...+14.

