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❙ Нахабнi браконьєри та їхнi прихильники не хочуть втрачати контроль над ресурсами Тузлiвських лиманiв, i тому вчинили
❙ жорсткий спротив спробi працiвникiв природного парку вiдновити водообмiн мiж лиманами i морем.
❙ Фото з сайта tuzlim.org.ua.

❙ Фото з сайта wikimedia.org.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

ІнФорУМ

«Багато хто хотів би перепідписати контракт, аби чітко знати конкретні строки своєї
служби. Бо виходить, що, наприклад, ті, хто підписав контракт рік тому, «висять» у
повітрі, а хлопці, які «підписалися» півроку тому, служитимуть три роки».
Володимир Білик контрактник із батальйону «Айдар»

■ СУД ТА СПРАВА

Чорна рота
Продовжено арешт
«беркутівцям», які брали
участь y розстрілах
майданівців
Олена КАПНІК
Ще взимку минуло два роки з моменту розстрілів спеціальною ротою «Беркута» мирних активістів під час Революції гідності, але винних i досі
не покарано. Наразі вдалося ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. Утім 20
спецпризначенців перебувають y розшуку i лише
п’ятеро сидять на лаві підсудних. Днями y Святошинському районному суді столиці пройшло чергове судове засідання y справі розстрілів на Майдані.
Обвинуваченим екс-«беркутівцям» Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі та Олегу Янішевському суд продовжив
утримання під вартою ще на два місяці. Відповідне
клопотання подала сторона обвинувачення, оскільки цього тижня закінчувався попередній термін арешту колишніх «беркутівців». До слова, наступне засідання суду в цій справі призначили на 4 жовтня.
Прокурори зазначають, що така міра запобіжного заходу є необхідною, оскільки підозрювані
можуть чинити тиск на свідків і потерпілих у цій
справі, a також ховатися від слідства. Сумним прикладом цього є втеча колишнього командира роти
«Беркута» Дмитра Садовника після зміни запобіжного заходу.«Аброськін на волі може впливати на
учасників процесу, може спілкуватися з розшукуваними екс-правоохоронцями, співучасниками злочину. Є ризик змови з ними. Аброськін і бійці, чия
зброя зникла, вдавалися до приховування зброї, з
якої вели вогонь на вулиці Інститутській», — переконаний прокурор Роман Псюк. Крім того, сторона звинувачення та адвокати подали клопотання про проведення додаткової балістичної експертизи, оскільки результати попередніх експертиз не
збігаються. За словами захисників підсудних, немає ні очевидців, ні доказів, які могли б підтвердити присутність екс-«беркутівців» на Інститутській
два роки тому.
Наразі в суді допитують потерпілих і досліджують матеріали кримінальних проваджень. На минулому засіданнi суд допитував свідків — батьків
загиблого активіста Євромайдану Романа Варениці. За словами матері загиблого, зранку 19 лютого 2014-го її 36-річний син приїхав на Майдані допомагати учасникам протесту споруджувати захисну барикаду. Утім уже наступного дня вiн загинув
вiд кулi снайпера.
Також під час суду прокурори демонстрували
відеозапис камер зовнішнього спостереження Національного банку, де зафіксовано факт ведення
вогню з бетонних барикад у напрямку майдану Незалежності та готелю «Україна». Представник Генеральної прокуратури Роман Псюк за підсумками
засідання заявив, що досліджені судом відеозаписи з місця події говорять про те, що вогонь iз вогнепальної зброї по учасниках акцій протесту вела
група співробітників роти спеціального призначення київського «Беркута».
Нагадаємо, в лютому цього року суд об’єднав
кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Маринченка, Тамтури
та Янішевського, яких звинувачували в розстрілі 48
активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка та Аброськіна, яких звинувачували в убивстві
39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Уже в травні суд розпочав розгляд справи проти п’яти колишніх силовиків, яких звинувачують у розстрілі євромайданівців. П’ятьом «беркутівцям» інкримінують перевищення службових
повноважень, незаконне поводження зі зброєю,
умисне вбивство й завдання тілесних ушкоджень
активістам Майдану. Утім силовики власної вини
за жодним із пунктів не визнають. ■

■ СТАТИСТИКА
За даними Генпрокуратури, всього під час
Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104
iз них загинули. За даними МВС, під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули
17 силовиків.

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Жителі Станиці Луганської готують акції протесту проти відводу
українських військ від населеного
пункту. Зокрема, місцеві громадські активісти планують пікети органів
влади. Люди налякані запланованою
демілітаризацією і не розуміють, хто
здійснюватиме правопорядок на їхніх вулицях або хто захистить від
бойовиків, якщо ті наважаться захопити місто.
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Юрія
Гарбуза, після відведення підрозділів
ЗСУ правоохоронці та рятувальники
МНС опиняться під загрозою зіткнення з бойовиками в тих районах Станиці Луганської, які увійдуть у так звану «демілітаризовану зону».
«Люди запитують, яким чином
українська влада здійснюватиме свої
повноваження на цих вулицях. Там
навіть поліцейським заборонено перебувати зі зброєю. Як працюватимуть
«швидка» та МНС?» — дивується пан
Гарбуз.
Зазначимо, що, згідно з угодою,
підписаною в Мінську 21 вересня,
вже сьогодні українські сили, а також бойовики мають розпочати відведення військ та озброєння від лінії
розмежування на трьох ділянках — у
районах населених пунктів Станиця
Тарас ЗДОРОВИЛО
Президент наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон
№4689, яким пропонували внести
зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Нині військовослужбовці за контрактом проходять військову службу строком до закінчення особливого періоду. А дата закінчення цього
особливого періоду невідома. Тож
проходження військової служби контрактниками стало фактично безстроковим. Законопроектом же пропонували дати змогу військовослужбовцям, які уклали контракт і до, і під час
особливого періоду, переукласти договір строком на 6-12 місяців (у разі
наявності вислуги менше 18 місяців
військової служби) або звільнитися
(в разі наявності вислуги 18 місяців і
більше).
Ветування викликало неабияке
обурення як у контрактників, так і в
їхнiх рідних. Тож наступного дня на
Банкову зранку прийшли з протестом більше тридцяти родин військових. «До нас поки що ніхто не вийшов для спілкування. Ми вимагаємо
від Президента оприлюднити правки, з якими він ветував законопроект
№4689. Наші хлопці потрапили фактично у своєрідне рабство, хоча добровільно пішли до війська, аби очистити країну від ворога. Тепер вони не
вірять владі, яка попередніми обіцянками їх фактично ввела в оману», —

«Не йдіть...»
Жителі Станиці
Луганської налякані
можливим відведенням
українських військ
Луганська, Золоте та Петровське. Головні умови: впродовж 22—28 вересня на цій території має дотримуватися режим тиші. До того ж сторони
мають допустити спостерігачів ОБСЄ
в ці райони для моніторингу.
Утім ніякої тиші тут не було. По
Станинці Луганській бойовики били
з гранатометів і позаминулої ночі, і
раніше. Бойовики також не пускали
спостерігачів до Золотого й не забезпечили доступ місії до Петровського.
Керівник української сторони
Спільного центру з контролю та координації за припиненням вогню Борис
Кременецький заявляє, що розведення сил відбудеться в повній відповідності з рамковим рішенням тристоронньої групи в Мінську, якщо умови

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Служба безпеки України затримала в
районі АТО (у Мар’їнському та Новоазовському районах Донеччини) незаконні вантажі
більш ніж на мільйон гривень. Як повідомляє прес-центр СБУ, йдеться про три вантажівки з одягом — зимові та осінні куртки,
жіноче взуття, светри тощо. Водії намагалися доставити цей товар в окуповані райони
Донбасу контрабандним шляхом. Також оперативники спецслужби вилучили 225 кг червоної риби та 170 кг добавок до ковбасних
виробів.
угоди буде виконано всіма сторонами.
При цьому генерал-майор Кременецький не вказав, чи виконують вимоги
угоди, наголосивши, що лише ЗСУ
«суворо дотримуються режиму припинення вогню».
Водночас спостерігачі місії ОБСЄ
зафіксували обстріли неподалік потенційних районів розведення військ
— поблизу Золотого, Петровського та
Станиці Луганської. На Луганщині
місія констатує збільшення кількості
випадків порушення режиму припинення вогню. Спостерігачі знову не
змогли дістатися до ділянок розведення сил і засобів між Петровським
і Богданівкою, а також між Петровським і Золотим через те, що територію
ділянок заміновано. ■

■ ПРОТЕСТ

Рабство контрактників
Військовослужбовці хочуть мати можливість звільнитися
каже мама контрактника Тетяна Мадюдя.
Щоправда, у Генштабу свої аргументи, їх оприлюднив на брифінгу
заступник начальника Генштабу ЗСУ
Володимир Талалай: «Зміни, які були
внесені в текст закону, створили умови, за яких можуть бути створені негативні наслідки для обороноздатності держави». За словами генерала, закон створював умови для одномоментного звільнення значної
кількості військових, що «послабило
б обороноздатність у зоні проведення антитерористичної операції».
«Багато хто хотів би перепідписати контракт, аби чітко знати конкретні строки своєї служби. Бо виходить,
що, наприклад, ті, хто підписав контракт рік тому, «висять» у повітрі, а
хлопці, які «підписали» півроку тому,
служитимуть рівно три роки. Люди
невдоволені невизначеністю. І це не
означає, що всі збираються піти з армії!» — сказав телефоном із передової майданівець, а тепер контрактник
Володимир Білик, який уже рік служить у батальйоні «Айдар».
Екс-спікер штабу АТО Олексій

Валерія НАЛИВАЙКО
Міжнародна платформа «Громадянська солідарність» стурбована переслідуванням активіста Еміра Куку і його сім’ї з боку кримської влади.
Еміра-Усейна Куку і низку інших кримських татар
звинувачують у співпраці з організацією «Хізб утТахрір». Хоча, на думку членів платформи, Емір,
котрий iз лютого 2016 року перебуває в СІЗО,
був заарештований у зв’язку з його професійною
діяльністю як захисник прав людини, адже «Емір
тісно співпрацює з організаціями-членами платформи, зокрема з Міжнародним партнерством iз
прав людини вiн працює над збором доказів про
порушення прав людини в Криму», сказано у заяві платформістів.
Обурення членів «Громадянської солідарності» викликала звістка, що дітей Еміра Куку цькують представники «органів», про що повідомив
адвокат Олександр Попков. «У школі до маленьких
дітей приставав персонаж, який представився ФСБ-

❙ Сім’ї контрактників хочуть
❙ знати, коли їхні рідні зможуть
❙ звільнитися iз ЗС.
❙ Архівне фото з сайта pogliad.ua.
Дмитрашківський має своє бачення
ситуації. «Чому це робиться? Бо людям, які прийшли на службу й яким
було обіцяно золоті гори за контрак-

том: фінансове, соціальне, медичне забезпечення і т. д., — це порожні слова та нісенітниця. Одиницям
удається вибити пільги, які «гарантовані» державою. «Шоста хвиля»
переслужила три місяці, а по закону
допускається лише два, та й то якщо
введено військовий стан. Тобто держава порушує свої ж вимоги».
Полковник додає: «Хлопці-контрактники, які потрапляють на передову, навіть на «0», отримують лише
на 1200—1400 гривень більше, ніж
ті, що в тилу. Армія як стояла, так і
стоїть на допомозі волонтерів. Ні МО,
ні Генштаб не роблять майже нічого з
того, що було передбачено контрактом. Займаються лише показухою.
Покажіть нову зброю на передовій,
де вона? Наприклад, із 10 привезених гранатометів половину довелося повертати на ремонт. У військоматах, за моєю інформацією, немає
жодного керівника, який не отримав
би стягнення (а багатьох і звільнили)
за те, що не виконав план щодо контрактникiв. Тож офіційні звіти про тисячі охочих щомісяця — неправда, та
й якість відбору бажає кращого. ■

■ «КРИМНАШ»

«Тато погано вчинив»
Активісти захищають родину ув’язненого
кримськотатарського правозахисника
шником. Розповідав, як погано тато вчинив і за це
буде довго сидіти у в’язниці», — зазначив Попков.
За його словами, коли «цього товариша» намагались притягнути до відповідальності, «органи»
натомість «почали перевірку поганого виконання
батьківських обов’язків iз боку Емір-Усейна Куку».
«Прокуратура угледіла ознаки злочину (ст. 156 КК
РФ) нібито в тому, що своєю бездіяльністю ЕмірУсейн, котрий перебуває у СІЗО, допустив описану
ситуацію. І тепер інспектор у справах неповноліт-

ніх спочатку вимагала привезти дітей для надання пояснень проти тата, а коли їй відмовили, стала здійснювати різні маневри, щоб зловити дітей
без батьків», — зазначив Попков. Так, інспекторка підстерігала дітей у школі й збирала на них характеристики. «Коли я роз’яснив їй телефоном, що
її дії з вилову дітей без батьків трошки протиправні, сприйняла це як погрози і зажадала в мене договір і моє адвокатське пояснення, чому діти відмовляються від пояснень», — додав адвокат. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

Дар’я БАВЗАЛУК
«У нашій школі розуміють російську
мову, знають і шанують Миколу Гумільова та Анну Ахматову, проте розмовляють
тільки державною мовою» — таке оголошення висить на дверях приймальні
директора Львівської середньої школи
східних мов. Ще донедавна це була 35-та
російськомовна школа у Львові, розташована у самісінькому центрі міста, на
вулиці провідника УПА Романа Шухевича. А сьогодні це школа східних мов.
Першокласникам усі предмети викладають лише українською мовою.
Ініціативна група львів’ян після Майдану почала домагатись у Міністерстві
освіти та Львівській міській раді змінити тип школи. Процес був досить тривалий, та й російськомовний педагогічний
колектив чинив опір. Утiм удалося цього року відчинити двері першої в Україні
школи східних мов і бойових мистецтв.
Тепер учні вивчають японську і турецьку, а також англійську і російську мови,
наступного року запровадять китайську,
грузинську, польську.
Учителям запропонували перейти на
українську мову на уроках. Але ще й понині існує опір групи російськомовних
педагогів і батьків.

Ще на початку 2016 року
стало відомо, що американська компанія Cargill виділить
близько 100 мільйонів доларів на будівництво нового
зернового терміналу у торговельному морському порту
«Южний» Одеської області.
Трьома сторонами був підписаний договір, у якому одним
із пунктів було зобов’язання
України зробити днопоглиблювальні роботи, щоб великі
судна могли заходити до акваторії порту. Але наразі затримка з виконанням становить чотири місяці.
«Уряд України не виконує свої обіцянки перед іноземним інвестором», — заДар’я БАВЗАЛУК
У хлібі бурштинського виробника «Щедрий коровай» журналістка Анна-Сабіна Ружицька знайшла цвях.
Про це вона написала
на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.
«Людоньки добрі! Нині я
мала всі шанси померти
або принаймні добряче
покалічитися, і все через хліб. Добрий бурштинський хліб, який я
люблю і часто купую.
Не знаю, як так сталося, що в батоні, причому нарізаному, який я
купила сьогодні в магазині «Продукти» на вулиці Незалежності, залишився великий, десь
на три сантиметри завдовжки ЦВЯХ. Шановні бурштинські пекарі, я
так любила (бо тепер не

■ ОСВІТА

■ ФАЛЬСИФІКАТ

Прийом проти російської

Мор
від оковитої

У школі на вулиці провідника УПА Романа Шухевича
тепер вчать східних мов і бойових мистецтв
Учні школи тепер займаються і бойовими мистецтвами — айкідо, джиуджицу, карате, ушу. Адже в програмі
розвитку школи, яка ухвалена як експеримент до 2020 року, фізкультура
включає східні єдиноборства.
Директор школи Олександр Козловський, фахівець із бойових мистецтв,
розповідає, що вперше за останні роки
у цій школі збільшилась кількість учнів, і школярі навчаються від першого до одинадцятого класів, чого раніше не було. Однак на сьогодні 160 школярів — це ще мало, тому важливо підняти престиж школи, яка впродовж
минулих років мала найнижчі рейтинги у місті. Переважна більшість батьків
очікують, що в українській школі особистість школяра буде у центрі уваги.
«Ми вперше набрали перший клас,

бо у колишню 35-ту школу не хотіли віддавати своїх дітей. У нас не було 5-го і
9-го класів. Ми набрали 9-й клас iз нуля,
бо прийшли нові вчителі, школа змінила свій тип. У січні запустимо громадський проект для всіх — лінгвістичний
центр із вивчення мов. Саме через мови,
історію, культуру, бойові мистецтва людина може якісно пізнавати світ і змінювати свій внутрiшнiй всесвіт. Коли ми говоримо про вивчення бойових мистецтв
на базі нашої школи, маємо за мету трансформування особистості, ми хочемо у дитині розвинути сильну особистість, яка
через бойові мистецтва знатиме культури народів Сходу. Ми віримо в цю справу,
маємо 20 років досвіду. Я знаю, що 90%
тих, хто проходить через бойові мистецтва, стають якісно новими людьми», —
наголосив Олександр Козловський. ■

■ ІНВЕСТИЦІЇ

Христина НЕМЧЕНКО

Копаємо глибше
Саакашвілі не хоче, щоб Одеса
залишилася без іноземного інвестора
явив голова Одеської ОДА Мiхеїл Саакашвілі під час робочого візиту до торговельного
морського порту «Южний».
Через це Україна може залишитись без іноземного інвестора.
«Інвестор виконав своє
зобов’язання, підписав договір з нашим урядом, що
уряд поглибить порт, вони

знаю, чи любитиму) ваш
хліб. Він і справді смачний, але цвяхи в батоні
— це вже явно перебір»,
— написала Ружицька.
Керівник пекарні,
депутат обласної ради
Андрій Іваськів просить вибачення за таку
неприємність і каже, що
не розуміє, як таке могло трапитися. Іваськів
повідомив, що за цим
фактом у пекарні відбудеться перевірка. Крім
того, він допускає, що
це могла бути якась деталь обладнання. «Це,
швидше за все, якийсь
шуруп. Ми розберемося
з цим. З’ясуємо, чому
так сталося. Ми можемо якимось чином залагодити ситуацію. Порізному буває на виробництві. Всюди є живі
люди», — каже Андрій
Іваськів. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
На Тернопільщині, у селі
з промовистою назвю Козова,
пройшов перший в Україні
«Козафест». У рамках заходу відбувся парад кіз місцевих господарів та фермерів
району, після чого було обрано найкрасивішу козу. Господарі тварин ретельно готувалися до конкурсу. Вони прикрашали роги кіз яскравими
стрічками, а бороди — квітами. Щоправда, деякі моделі
на подіум iти не хотіли. Од-
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побудують усе інше. І ось
уряд зараз говорить: «А
може, ми не будемо поглиблювати порт?». Вони завели
інвестора, він вкладає гроші,
він працює, він ризикнув, а
уряд, як завжди, каже: «А ми
передумали. Хто після цього
зайде в Україну?» — заявив
Мiхеїл Саакашвілі.
Свої зобов’язання перед

інвестором уряд повинен виконати негайно. В іншому
випадку Одеса ризикує залишитися без іноземних інвестицій. Крім того — за словами Саакашвілі — Андрія Амеліна, голову ДП «Адміністрація морських портів
України», необхідно зняти з
посади, позаяк наявнi всі ознаки корупції.
«Гроші на рахунку уряду
є. І замість того, щоб дерибанити ці гроші, вони повинні
бути витрачені на створення
робочих місць, на залучення
інвестицій, на створення нових потужностей в Україні,
на те, щоб усе запрацювало і
пройшла пауза в розвитку в
своїй економіці», — сказав
Мiхеїл Саакашвілі. ■

■ СПОЖИВАЧ

Щедрий сюрприз
У бурштинському хлібі франківчанка знайшла цвях

Харківським правоохоронцям нарешті вдалося встановити особу чоловіка, який наводнив торговельну мережу смертельною горілкою. Ним виявився 27-річний харків’янин. «Слідчі
фіскальної служби разом iз прокурорами провели три обшуки в місцях, де,
ймовірно, виготовляли сурогатний алкоголь, — повідомив начальник відділу
прокуратури області Артур Оганнісян.
— Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини. У виявленому цеху підробний алкоголь розливали як у тетропаки, так і в скляні пляшки. Вилучене направлено на експертизу».
За попередніми даними, сировину
для «виробництва» постачали до Харкова з сусіднього регіону, але адресу
ймовірних каналів та інших підпільних
цехів iз розливу горілки та коньяку слідчі поки що не розголошують. Не виключено, що причиною загибелі людей стало використання в рецептурі метилового спирту. «Це дуже токсична речовина,
— прокоментувала ситуацію в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Галина Сіроштан. —
Лише 10 відсотків ужитого виводиться
з організму через нирки та легені. Решту всмоктує печінка, у зв’язку з чим цей
орган виробляє два дуже токсичнi ферменти. Вони можуть викликати сліпоту
та інші проблеми вже в перші години після прийому спиртного».
У прокуратурі також повідомили,
що досудове розслідування проводять
за фактом незаконного виготовлення товарів iз недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей, а також за фактом їхнього незаконного збуту. Правоохоронці наразі намагаються вилучити з
торговельної мережі весь небезпечний товар. «Співробітники податкової міліції,
весь особовий склад СБУ та прокуратури здійснюють відпрацювання території
всієї Харківської області з метою розкриття цих злочинів, — повідомив перший заступник начальника облуправління ДФС
Андрій Бежанов. — Ми відпрацювали всю
територію, всі заклади громадського харчування. Були й подворові обходи з метою
вилучення та попередження про таку продукцію. Люди могли раніше купити партію горілки й зберігати її вдома. Заклик не
вживати до декого не доходить».
А тим часом мор триває. Кількість
районів Харківської області, де від контрафактної горілки померли люди, збільшилася вдвічі, тобто до шести. Причому
стрімко зростає й географія смертності:
по п’ять чоловік iз цієї ж причини померли в Донецькій i Миколаївській областях, ще троє — в Луганській. Загалом сурогат забрав уже понад три десятки життів. Більш ніж півсотні людей потрапили на лікарняне ліжко з
гострим отруєнням. ■

Засудили агента РФ

Дефіле і 200 гривень на сіно
На Тернопільщині відбувся конкурс краси серед кіз
Також у рамках фестивалю відбулися сільськогосподарський ярмарок, обласні
змагання з перетягування линви, філателістична
виставка «Коза та Козова»,
майстер-класи народних ре-

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ ЖИВИЙ КУТОЧОК

нак зрештою більшість усе
ж таки продефілювали перед
журі. Глядачам та суддям
сподобалися всі без винятку
чотириногі красуні. Бородатих конкурсанток нагородили 200 гривнями на сіно.

Вилучено понад 4 тонни
спиртовмісної рідини

месел та промислів для дорослих та дітей. Окрім цього, на центральній площі
райцентру гості фестивалю мали змогу поласувати
козацьким кулішем та юшкою. ■

Вінницький міський суд за матеріалами СБУ
засудив до позбавлення волі терміном на 14 років
агента російського Головного розвідувального управління. «Громадянин України був завербований
навесні 2015 року кадровим співробітником ГРУ Ренатом Біктагіровим. Зрадник збирав дані про місця
дислокації та маршрути переміщення підрозділів ЗС
України, у т. ч. і тих, що мали виконувати завдання в
районі проведення АТО», — сказано у повідомленні СБУ. Інформацію агента спецслужби РФ використовували для планування нападів на підрозділи української армії та захоплення населених пунктів у так
званій «сірій зоні» під прикриттям донецьких бойовиків. ■
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СУСПІЛЬСТВО
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■ ОЦІНКИ

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Влада перетворює
людей найманої
праці на рабів

Оксана Забужко: Спробуймо
добре жити прямо зараз!

Депутати не мають ні морального,
ні юридичного права голосувати
за проект Трудового кодексу
Олег ЛЯШКО,
лідер Радикальної партії
5 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект нового Трудового кодексу. Тодішній спікер
Верховної Ради Володимир Гройсман запевняв, що ухвалення цього закону нібито вимагає Європейський Союз для надання Україні безвізового режиму.
Наша фракція, голосуючи у
першому читанні за цей законопроект, щиро сподівалася, що
профільний комітет Верховної
Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення, який очолює пані
Денисова («Народний фронт»),
під час підготовки законопроекту до другого читання суттєво
його доопрацює та врахує пропозиції, особливо ті, які надходили
від незалежних профспілок.
На жаль, через те, що у зазначеному комітеті фракція Радикальної партії не має своїх представників, нам не вдалося зробити процес підготовки проекту
Трудового кодексу до другого читання прозорим та ефективним.
Робоча група працювала у закритому для громадськості режимі,
в результаті чого представники
роботодавців та підконтрольної
олігархічним групам «офіційної» Федерації профспілок України (ФПУ) фактично зрадили інтереси широких верств працюючих
українців.
Унаслідок суцільної непрозорості підготовки Трудового кодексу до другого читання громадськість України й досі не знає, які
пропозиції робочої групи були
враховані, а які ні. Зараз ми маємо інформацію, що усі найбільш
кричущі, ганебні та недемократичні норми Трудового кодексу
залишаються без змін після першого читання. Навіть їх невеличкий перелік вражає:
Стаття 86 проекту допускає
можливість свавільних масових
скорочень працівників по волі
роботодавця без жодних варіантів їх захисту.
Стаття 92 проекту дозволяє
роботодавцям звільняти працівників, що обслуговують фінансові та матеріальні цінності, за
втратою довіри, навіть якщо це
взагалі й не пов’язано з роботою.
Стаття 92 проекту дозволяє
роботодавцю звільняти працівника за скоєння «аморального
вчинку», навіть якщо цей вчинок
зроблено й не на роботі. Зрозуміло, що тут «аморальність» чи «неаморальність» визначатиме сам
роботодавець одноосібно.
Стаття 158 проекту допускає
залучення окремих категорій
працівників до роботи у вихідні
та святкові дні без їхньої згоди.
Та ж Стаття 158 проекту позбавляє працівників подвійної
оплати за роботу у вихідні дні.
Стаття 65 проекту дозволяє роботодавцю переводити працівників на інше місце роботи (навіть в
інше місто) без їхньої згоди.
Стаття 30 проекту дозволяє

роботодавцям протягом усього
робочого дня вести відеоспостереження за своїми працівниками
та робити аудіозаписи їхніх розмов, брутально нехтуючи при цьому елементарними правами людини на приватне життя.
Стаття 108 проекту брутально
позбавляє матерів-одиначок існуючого на даний час захисту та
дозволяє роботодавцям їх звільняти під будь-яким приводом.
Стаття 291 проекту дозволяє
залучати жінок із дітьми до нічних робіт, робіт у вихідні та святкові дні та до надурочних робіт,
позбавляючи жінок із дітьми гарантій захисту, що діють на цей
час.
Стаття 58 проекту фіксує те,
що трудовий договір видається
працівникові протягом 7 днів з
моменту початку його роботи, тобто, фактично, це спонукає роботодавців до тотального застосування
«кидальних» схем, де працівники
працюватимуть 6 днів, а потім будуть викинуті з роботи через те,
що «не підійшли до цієї роботи».
Однією з найбільш кричущих
є норма, що міститься у Статті 12 проекту, де весь нормативний обсяг трудового регулювання, що виходить за межі Трудового кодексу, перекладається на
так звані «нормативні акти роботодавця», які приймаються роботодавцями в одноосібному порядку та не потребують погодження з
профспілками.
Узагалі, права профспілок суттєво в цьому проекті обмежуються. Цілих 52 статті проекту Трудового кодексу встановлюють
погодження тих чи інших дій роботодавця з «профспілковим комітетом», який зазначений в однині.
Без сумніву, це робиться лише для
того, щоб спонукати роботодавців
створювати свої «кишенькові»
профспілки з трьох осіб та «погоджувати» з ними всі важливі питання трудового процесу.
Є безліч не менш драконівських норм у цьому проекті Трудового кодексу, що спрямовані на
погіршення умов праці, в тому
числі й неповнолітніх дітей. Зокрема, йдеться про скасування заборони встановлювати для дітей
віком від 15 до 16 років так званого випробувального терміну,
що неминуче призведе до посилення експлуатації дитячої праці та розповсюдження «кидальних схем» і в цій площині трудових відносин.
Загалом цей проект Трудового
кодексу суттєво погіршує права та
свободи людей найманої праці та
призведе до відчутного їх звуження. Цей законопроект отримав 59
суттєвих зауважень від Міжнародного бюро праці, які майже не
були враховано, а те, що було враховано, носить лише декоративний та несуттєвий характер. За
Конституцією України, Верховна
Рада не має права приймати такі
закони, а тим більше таку «Трудову Конституцію України». Голосувати за такий законопроект ми
не маємо ні морального, ні юридичного права. ■

Якщо люди ниють, хто їм зробить комфортно, вони вічно
будуть плачучими невдоволеними немовлятами
Анастасія ФЕДЧЕНКО
(сайт «Новое время»)

Її перший роман — «Польові дослідження українського сексу», що
вийшов 20 років тому, — спричинив ефект бомби в пострадянській українській літературі. Інтелектуальний феміністичний твір
став бестселером і миттєво увійшов до списків східноєвропейської
класики. Потім були «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті
міфологій», «Музей покинутих секретів» та інші твори, завдяки
яким сучасна українська література стала знаною у світі.
Манеру письма Оксани Забужко неможливо сплутати: інтелектуальна, дещо складна для розуміння, насичена фактажем та емоціями.
На цьогорічному Форумі видавців у Львові Забужко презентувала
нову книгу — «І знов я влізаю в танк». Про нове видання, українську
опірність російській пропаганді та потребу у великій кількості моральних авторитетів Забужко розповіла в інтерв’ю НВ.

Про перші битви інформвійни
Вони почалися ще в 90-ті роки. Вони
особливо й не закінчувалися. Використовуються технології радянських часів,
технології і техніки російських спецслужб
починаючи з 1918 року. Ці архіви і далі
засекречені, термін секретності цих документів продовжено. Спеціально тут нічого нового не вигадано. Новим є масштаб і, відповідно, цинізм і нахабство, яке
людей, вихованих у традиціях класичного ренесансного гуманізму, заскакує зненацька, і цілий світ, не тільки Україну. Україна просто виявилась таким плацдармом на передньому краї. Але цілий світ і
ціла Європа, просто як Червона Шапочка,
застигає у подиві й каже: ні, ну не може
так бути, це неймовірно, це неправда, це
божевілля! Так, божевілля, інституціалізоване, технологія індукції божевілля в
масовому масштабі.
Активна інформаційна війна триває
15 років, з рубежу 90-х—2000-х, коли в
Україні зникли незалежні ЗМІ, коли відбулася монополізація ЗМІ й інформація
була поставлена під контроль. І ці самі
керуючі невідомі ляльководи, невидимі,
тільки тепер почали прориватися в ефір.
Маша Столярова прорвалась в ефір, і виявилося що «Інтер» керується напряму з
Москви.
Ляльководів багато, і далеко не всі
вони видимі, далеко не всі вони так зашкварилися. Станом на 2004 рік з українським інформаційним полем справа
була більш-менш доведена до того стану,
коли далі вже можна вибудовувати стратегію війни, стратегію розколу, Донбас
проти Галичини, Галичина проти Донбасу, Україна поділена на дві непримиренні частини й так далі. Це все звучало, я
це все чула в західному виконанні. Там 10
років нон-стопом створювався саме такий імідж України. Тобто 15 років велася
проти нас війна, і я невтомно говорила,
що Україна програла інформаційну війну за неявкою, навіть не зрозумівши, що
вона проти неї ведеться.
Сам той факт, що при такій масованій, невидимій і неусвідомленій атаці
суспільство проявило ту резистентність,
що замість того, щоб, як спіле яблучко,
упасти кільком загонам, як вони розраховували це, які захоплюють держадміністрації в кількох областях, а натомість суспільство раптом здиблюється і самоорганізовується і дає відсіч, сам той факт
означає, що принаймні українським соціумом не так легко маніпулювати, як
розраховували Сурков і компанія.

Про моральних авторитетів
Завжди дуже ризиковано шукати
якогось одного містера Ікса, який прийде
і порядок наведе. На мою думку, це наївна
дискусія, чи потрібні моральні авторитети чи не потрібні. Будь-який соціум структурується лідерами. Соціологи кажуть,
що починаючи від спільноти в тисячу чоловік. Спільнота в тисячу чоловік уже мусить мати свого морального авторитета.
Тобто, це розмір племені, умовно кажучи.

Шамани. Інакше відбувається хаос, суспільство перетворюється на ту саму біомасу, яку може гнати на загибель будьякий диктатор. Тому — більше моральних авторитетів, хороших і різних.
Ви ставите таке запитання, яке ставили кілька поколінь тому європейці:
як нація, яка дала світові Гете і Шилера, могла повірити Гітлеру? Це є питання психопатології і масових соціальних
процесів. Тема дуже мало досліджена.
І тема якраз пекуча для XX століття, бо
саме тут, на цьому терені, вирішується
виживання людства: виживемо — не виживемо? Чи відбудеться оруелізація світу — а це дорога до загибелі, поза всяким сумнівом, чи відбудеться реформа людини? Як писали ще наші класики доби Розстріляного відродження, це є
велика битва, яка триває вже ціле століття, де і нацизм, і комунізм, і інші форми, менш досліджені, тоталітаризмів —
вони всі йдуть в казан досвіду цієї новітньої телевізійно керованої диктатури. Це
треба розуміти. Розуміти, які психологічні механізми тут задіяні, і розуміти, що
здатність людини, суто біологічна здатність, не просто контролювати інформацію, а відбудовувати навколо себе якусь
певну захисну вежу, у якій можна почуватися безпечно без ризиків для психічного здоров’я. Тому я кажу: країні потрібні психіатри, з ними простіше, ну і взагалі душпастирі всіх ґатунків, і релігійні,
і світські, які завгодно.

Про те, як не бути
відтра*аними Путіним
Давайте спробуємо добре жити прямо зараз. Осмислено, з сенсом, із почуттям, що ти потрібен, ти живеш на землі недарма, що ти щось робиш, що єднає тебе
з людьми, і ти щось будуєш у цьому світі,
що робить його кращим, як на мене, оце і є
жити добре. А економіка, дороги, медицина — це похідне. Забудьте ви нарешті цей
марксизм: «будєт хлєб, будєт і пєсня», як
учили кілька поколінь радянської влади.
Економіка і дороги — похідне від того, що
у людей у головах, а не навпаки. Дороги є
результат фізичної і матеріальної проекції
на реальне, на матерію того, що у людей
є в головах. І якщо люди сидять і ниють,
хто прийде і дасть їм, зробить їм комфортно, то це не дорослі люди, це немовлята, яких зробили немовлятами, яких силоміць лоботомізували, інфантилізували,
і вони вічно будуть невдоволеними, плачучими немовлятами, яких у змозі, перепрошую, відтра*ати будь-який Гітлер, Сталін,
Путін, хто завгодно, в якому завгодно новому костюмі. Якщо дорослі люди, котрі
розуміють, для чого вони в цьому світі, і
котрі бачать інших довкола себе, і котрі
гуртуються, об’єднуються і творять мережу, і творять спільноту, котра спільно
щось робить, то після того і з’являються
економіка, дороги і так далі. І всі ці поліпи, які налипають і швиденько на цьому
хочуть нажитись, вкрасти і втекти, всі ці
поліпи розвіюються як дим або, як каже
наш гімн, «як роса на сонці».

❙ Оксана Забужко.
❙ Фото з сайта obozrevatel.com.
Про нову книгу
Ця книжка — моя реакція на те, що
я тут живу і мене прийшли вбивати. Якщо
ви щось бачите і розумієте, але мовчите,
це означає: або ви дезертируєте, або колаборуєте з убивцями. У мене немає бажання колаборувати з убивцями.
Вона взагалі не є про війну гарячу.
Вона про війну інформаційну, яка, власне, і становитиме головне обличчя війн
XXI століття. Епоха бомбардування міст
закінчилася. Почалась епоха бомбардування мізків. При сучасних рівнях технологій і глобалізації в принципі можна
досягти того ефекту, коли цілі міста, регіони і країни зможуть знищувати себе
самі в інтересах противника. І ось те, що
випробовується і тестується на цих локальних війнах на території колишнього СРСР, — жертвою цього у нас стали
Крим і східний Донбас великою мірою.
Оця розгубленість, оця відсутність чіткої
картини світу, при якій вас можуть залякати з телевізора абсолютно міфічними загрозами, і під страхом цих міфічних загроз ви самі поховаєте майбутнє
своє і майбутніх дітей, навіть того не усвідомлюючи. А потім, коли усвідомите,
буде каяття та не буде вороття.
Це книжка вибраних текстів, починаючи з 2012 року, коли я уже, так би мовити, працювала на західному фронті солдатом інформаційної війни, тому що це
все не воднодень починалося. Книжка
названа рядком із мого вірша «Диптих»
2008 року, коли мені (і не тільки мені)
було все зрозуміло, і був інший сценарій
тієї війни, де був розкол України, поділ
України за зразком поділу Польщі 39-го
року вже був запущений у дію.
Ця книжка, безперечно, дуже особиста, вона складена з різних текстів, і
тих, які я писала свого часу для західних
видань, і не відомих українському читачеві, різних жанрів — статті, есе, кілька
навіть інтерв’ю, спогади. Це така ніби піксельна картина сучасної історії. Піксельна картина інформаційної війни з точки
зору письменника, який у цій війні має
особливу функцію, оскільки як професіонал мови першим розуміє, де відбувається маніпуляція мовою. Ти хочеш-не хочеш за своїм родом занять бачиш глибше і далі, аніж бачать люди, які звикли
послуговуватися готовими формулами,
готовим словом.
Це мій рецепт виживання, якщо хочете, в умовах інформаційної війни. Я
завжди говорю те і пишу тільки те, за
що відповідаю своїм прожитим життям.
Тут багато автобіографічного, тут багато відкриттів, зроблених мною в процесі
зіткнення з певними формами маніпуляції, мої інтелектуальні пошуки відповідей
на запитання. Ділитися досвідом — це
не зовсім те, що давати поради. Як тільки починають давати поради з амвона, я
одразу вмикаю настороженість, бо технологія тоталітарних гуру теж апробована попередніми поколіннями, тоталітарних гуру дуже багато, а буде ще більше.
Засади людяності і засади побудови людини в собі загалом лишаються незмінними. Просто треба тримати їх у чистоті.
А це вже справа культури, це вже наша
робота. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016
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«Мені уже 90, а я ніколи не був у відпустці. Мені кажуть: «Ти що, ненормальний?
Як же ти відпочиваєш?». А я віддаю перевагу роботі. Я від роботи отримую радість».

Шимон Перес
(під час приїзду до Києва у 2015 році)

■ ЗВІТИ

Російський «Бук», який
«наламав дров» на Донбасі
Висновок міжнародної комісії: малайзійський
«Боїнг» збитий російським комплексом
Ігор ВІТОВИЧ
Малайзійський «Боїнг» рейсу
MH17 був збитий ракетою комплексу «Бук» російського виробництва,
випущеною з території, яка перебувала під контролем проросійських сепаратистів у Донецькій області. Про це
заявили в представники Міжнародної
слідчої групи (МСГ) на зустрічі з родичами жертв катастрофи в середу, 28
вересня. Пізніше цього ж дня дана інформація була офіційно оголошена на

прес-конференції журналістам.
За версією слідства, комплекс
«Бук» був доставлений до України з території Росії, а після того як літак збили, його повернули до РФ. За даними
МСГ, ракета була випущена з території
поблизу селища Первомайське, яке на
той момент перебувало під контролем
проросійських сепаратистів. Слідство
встановило особи приблизно 100 підозрюваних, які можуть бути причетні до
пуску ракети.
Тим часом родичі загиблих у авіакатас-

трофі висловили своє невдоволення тим,
що у звіті МСГ не вказані конкретні особи, відповідальні за збитий літак. На їхню
думку, відповідальність за те, що сталось,
не покладено на жодну зі сторін.
За інформацією британської газети
«Гардіан», Міжнародна слідча група
вивчила сценарій, згідно з яким, «Бук»
належав 53-й зенітно-ракетній бригаді,
яка базується в російському Курську.
На думку слідства, «Бук» був незаконно
переправлений через український кордон, з Донецька доставлений до Сніжного і 17 липня 2014 року перевезений
у поле на південь від міста, зазначає газета. Малайзійський «Боїнг», за цими
даними, збили помилково, оскільки
його cприйняли за український військово-транспортний літак. Назад до
Росії установка була вивезена наступного дня. Висновки МСГ базуються на
даних, отриманих з американських супутників, пише видання.
Остаточний висновок комісії про
трагедію у небі над Донбасом буде оприлюднено на початку наступного
року.■

■ ФІНАНСИ

«Дойче Банк» на колінах
Крах європейського банківського гіганта
може спричинити чергову глобальну кризу
Ігор ВІТОВИЧ
Європейські фінансові експерти зазначають, що німецький фінансовий гігант «Дойче Банк» (Deutsche
Bank) наближався до свого краху майже 10 років. Після серії неприємних
скандалів, невдалих рішень та сумних подій акції «Дойче Банку» втратили у вартості майже 50% за останній рік, сягнувши рекордного мінімуму на рівні 12,60 долара. А перспективи для німецького банку виглядають
іще похмурішими. Ринкова капіталізація банку зі 147-річною історією не
перевищує 15,8 млрд. доларів, а поточна вартість акцій — це лише вісім
відсотків від пікової ціни, досягнутої
у травні 2007 року.
Якщо американські банки Lehman
Brothers та Bear Stearns, крах яких
спричинив глобальну фінансову кризу 2008 року, померли швидко і без
страждань, то агонія «Дойче Банку»
триває роками, і смерть обіцяє бути
болючою та страшною. Ця інвестиційно-банківська установа вважається однією з найбільших у світі, її ставлять на
один рівень з американськими фінан-

совими гігантами Goldman Sachs, JP
Morgan, Bank of America та Citigroup.
Але, на відміну від них, «Дойче Банк»
так і не вилікувався від ран, які були
завдані світовою фінансовою кризою
2008 року. А керівництво банку ретельно приховувало внутрішню кризу
від клієнтів та німецького уряду. Свій
жалюгідний стан банк визнав лише
2013 року, коли змушений був залучити три мільярди доларів за рахунок
випуску прав. 2014 року повторив таку
ж маніпуляцію на півтора мільярда доларів, а потім iще на вісім мільярдів.
Європейський фінансовий ринок на
цей час є слабкішим за американський.
Збитковими стають голландські банки,
назріває криза в найбільших італійських банках. Усе це може підштовхнути
Європу і світ на межу чергової фінансової катастрофи зразка 2008 року. Але
німецький уряд не поспішає з допомогою. Канцлер Німеччини Ангела Меркель позавчора висловила сподівання, що найбільший банк країни «Дойче Банк» якнайшвидше впорається зі
своїми проблемами сам. Раніше канцлер нівелювала можливість державної
допомоги банку для сплати штрафу в

❙ Керівництво банку довгий час приховувало
❙ труднощі від клієнтів та уряду.
14 мільярдів доларів уряду США. Останній підозрює німецьку фінустанову
в порушеннях при торгівлі цінними паперами напередодні кризи 2008 року.
Меркель бути посередником у перемовинах відмовляється.
«Я тільки хочу сказати, що «Дойче
Банк» — частина Німеччини та її фінансового сектору. Звісно, ми сподіваємося, що всі компанії, навіть якщо
вони мають тимчасові проблеми, можуть розвиватися у правильному напрямку. Більше я не буду коментувати», — заявила Меркель. Аналітики
вважають основною причиною відмови у допомозі — поганий таймінг: Німеччина стоїть на порозі виборів, а рятувати банк довелося б за рахунок виборців-платників податків, голоси
яких Меркель уже втрачає на тлі міграційної кризи.
Після рекордного падіння вартості
акцій «Дойче Банк» планує скоротити близько 9% співробітників. Скорочення персоналу також очікуються і
в другому найбільшому банку країни
— «Комерцбанк» (Commerzbank) через ультранизькі відсоткові ставки та
слабкий попит на кредити. ■

Рада Світового банку одностайним рішенням переобрала нинішнього президента банку Джима Йон Кіма на
другий термін. Він був єдиним кандидатом, який претендував на цю посаду. Після переобрання Джим Йон Кім
заявив, що метою очолюваного ним банку є подолання
бідності до 2030 року і підвищення доходів для працівників у країнах, що розвиваються. Серед представників
правління банку Кім користується підтримкою, зокрема і
через політику внутрішньої реорганізації установи задля
поліпшення координації. Втім це викликало негативну реакцію з боку безпосередньо персоналу. За даними Ради
Світового банку, завдяки зусиллям Кіма вдалося скоротити адміністративні витрати банку на 400 мільйонів доларів. Ці кошти скерували на підтримку цілей банку. Джиму Йон Кіму 56 років. Він — медик за фахом, є громадянином США із південнокорейським корінням.

Греція і реформи
Парламент Греції 27 вересня ухвалив низку законів, які передбачають подальші заходи жорсткої
економії, як цього вимагають міжнародні кредитори
країни. Документи, ухвалені голосами 152 депутатів із
293 присутніх на засіданні парламенту, передбачають
прискорення приватизації державних підприємств та
запуск приватизаційного фонду, а також реформування ринку електроенергії й реструктуризацію проблемних кредитів. Голосування у парламенті дає змогу Греції отримати черговий кредитний транш від Єврогрупи у розмірі 2,8 млрд. євро.
Іспанський політик, колишній директор-розпорядник МВФ Родріго Рато у понеділок постав перед судом
за обвинуваченнями у корупції. Слідчі вважають, що у
часи, коли він очолював іспанський банк Bankia, Рато
контролював корупційну схему, яка допомагала йому
та іншим чиновникам фінансової установи використовувати кошти в особистих цілях — на готелі, вечірки,
покупки тощо. За обвинуваченнями, Рато підтримав
корупційну схему, встановлену його попередником Мігелем Блезою, коли очолив іспанський ощадний банк
Caja Madrid у 2010 р. Схема, за словами обвинувачення, продовжила працювати у Bankia, фінансовій групі,
що народилася наступного року від злиття Caja Madrid
та шістьох інших ощадних банків. Разом із Рато перед
судом у цій справі постали ще 65 колишніх посадовців та членів правління Bankia. Криза на межі з повним
колапсом у цій установі підштовхнула Іспанію прийняти фінансову допомогу від Європейського Союзу для
порятунку економіки країни. ■

■ МЕДИЦИНА

Третій
не зайвий
У Мексиці народився
хлопчик, який має...
двох мам і одного тата
Олег БОРОВСЬКИЙ

Найгідніший з синів Давида
Помер екс-президент Ізраїлю Шимон Перес
Ветеран ізраїльської політики,
екс-президент Шимон Перес помер
у ніч iз вівторка на середу на 94-му
році життя. Як повідомляли джерела в його оточенні, стан 93-річного Переса різко погіршився на цьому тижні — після перенесеного нещодавно інсульту. 13 вересня його
доставили у лікарню недалеко від
Тель-Авіва. З цього моменту Перес
перебував у стані штучної коми, а
також був підключений до апарату
штучної вентиляції легенів.
67 років тому Шимон Перес став
одним із батьків-засновників Ізраїлю. Він обіймав майже всі головні

Президента Світового банку
переобрано на другий термін

Екс-глава МВФ постав перед судом

■ ВТРАТИ

Олег БОРОВСЬКИЙ

■ НОВИНИ ПЛЮС

державні посади в Ізраїлі: відпрацював два терміни на посаді прем’єрміністра, а також кілька разів очолював міністерство оборони Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство зв’язку, МЗС, МВС та інші
відомства. З 2007 по 2014 рік Перес
обіймав пост президента країни.
У 1994 році він був удостоєний
Нобелівської премії миру — разом
із прем’єр-міністром Іцхаком Рабином і палестинським лідером Ясиром Арафатом — за роль у мирних переговорах в Осло, які поклали початок процесу передачі влади
цивільній владі Палестинської автономії.
Водночас політична діяльність

Переса викликала також і критику.
Вважають, що без нього не було б
ізраїльських поселень на західному
березі річки Йордан, а також атомного реактора в місті Дімона. Нерідко Переса навіть називали «батьком
ізраїльської ядерної зброї». Він не
раз зазнавав поразки у політичній
кар’єрі: тричі програвав вибори, будучи кандидатом на пост прем’єра
від партії «Авода» (Ізраїльська партія праці), а в 2000 році на голосуванні у Кнесеті поступився посадою
президента кандидату від партії
«Лікуд». Але після невдач Перес завжди святкував повернення на політичну арену. Хоч як би було, але Перес залишиться в історії як один iз

❙ Очима Шимона Переса
❙ зможуть подивитися на світ
❙ пацієнти, які потребують
❙ трансплантації.
найвидатніших політиків Ізраїлю.
Перес по смерті став донором,
повідомив учора його особистий лікар. Ідеться про рогівку очей, їх отримають пацієнти, які потребують
трансплантації. Згоду на це дала
родина політика.
У зв’язку зі смертю Переса,
чинний президент Ізраїлю Реувен
Рівлін учора перервав офіційний
візит до України і відбув на батьківщину. ■

Дитина з генами від трьох батьків народилася в результаті штучного запліднення, проведеного в Мексиці, повідомляє науковий часопис «Нью Сайентіст». До
такої процедури лікарі вдалися через генетичне захворювання матері, в результаті якого жінка вже втратила двох дітей. Для появи на світ хлопчика, якому зараз
уже виповнилося п’ять місяців, у лабораторії поєднали гени матері, батька та ще однієї жінки, що дозволило позбавитися гена, який спричиняв захворювання. У
підсумку, хлопець має 99,9% генетичного коду батьків
і 0,1% генетичного коду жінки-донора, у якої взяли яйцеклітину без генетичних порушень.
Процедуру провели американські медики, однак вони
були змушені працювати у Мексиці, тому що в США такі
маніпуляції вважаються незаконними. Це вже не перша
дитина, народжена з використанням генетичного матеріалу від трьох різних осіб. Експерти кажуть, що подібні приклади означають нову еру в медицині, яка дозволить родинам з рідкісними генетичними захворюваннями мати
власних здорових дітей. Водночас використання таких методів спричиняє чимало етичних питань. Метод мітохондріального донорства, до якого вдалися американські вчені
в Мексиці, на сьогодні дозволений до практичного застосування лише у Великій Британії. ■
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ЕКОНОМІКА

« 1,5 млрд. доларів на рік Україна витрачає на обслуговування державного
боргу. Цей показник є серйозною перешкодою для подальшої валютної
лібералізації».

■ НАШІ ГРОШІ

Олег Чурій
заступник голови Національного банку України

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Америка дає мільярд

Під лупою МВФ
Держбюджет України 2017 року взявся вивчати МВФ — через
призму реформ у фінансовому та енергетичному секторах

Відновлення програми стенд-бай Міжнародного валютного фонду приносить й
інші результати, окрім використання виділених у Вашингтоні коштів. Україна отримала від Державного департаменту CША дипломатичну ноту щодо кредитних гарантій
обсягом 1 мільярд доларiв.
У копії документа, який публікує у своєму «Твіттері» український Президент Петро Порошенко, йдеться, що саме під ці гарантії Україна змогла розмістити єврооблігації на 1 млрд. доларiв під найнижчу в нашій історії відсоткову ставку — 1,471%
річних.
«Усі кроки, необхідні для початку дії Угоди про гарантії позики між Україною та
Сполученими Штатами Америки, вже зроблено», — повідомив глава держави.
На думку експертів, отримання урядових гарантій США стало можливим після
позитивного рішення головного кредитора нашої держави — Міжнародного валютного фонду про виділення чергового траншу у сумі 1 млрд. доларiв.

■ ДО РЕЧІ

■ ФІНАНСИ

Заробили більше,
ніж витратили

❙ Український державний бюджет перебуває нині під потужним тиском як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів.
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Обговорення Державного
бюджету України на 2017 рік
вийшло на новий рівень — міжнародний. Учора про своє бажання обговорити з владою України проект бюджету-2017, а
заодно і реформу пенсійної системи, розповів Міжнародний
валютний фонд. «Є низка питань, які також важливо обговорити, щоб розглянути поточний стан справ. Потрібно обговорити бюджет на наступний
рік, потрібно зрозуміти, яка
буде реформа пенсійної системи, про яку вже ми говорили»,
— сказав представник МВФ в
Україні Жером Ваше.

Ваше розставив пріоритети: МВФ, за його словами, планує обговорити реформи у фінансовому і банківському секторі, а також продовження
реформ в енергетичному секторі.Таким чином представник Фонду непрямо підтвердив неофіційну інформацію,
що днями з’явилася у ЗМІ. За
нею, для отримання четвертого траншу МВФ нам необхідно провести пенсійну реформу — без надання пільг жодній
із професій, окрім військових,
також оптимізувати систему
виплат житлових субсидій і
відпрацювати механізм підвищення тарифів на газ та опалення.

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
доктор географічних наук

Ще порівняно недавно про Тузлівські
лимани в Україні мало хто чув. Вони розташовані в південній частині Одеської
області, куди більшість подорожуючих
не доїжджає. Певною мірою це сприяло
тому, що тут доволі непогано збереглася
природа. Тож невипадково у 2010 р. цю
територію було оголошено національним
природним парком «Тузлівські лимани».

«Це моє море, я тут живу!»
Згiдно з Законом «Про природно-заповідний фонд України», головними завданнями, що покладені на національні природні парки, є охорона природи, створення умов для відпочинку людей, просвітницька та науково-дослідна
діяльність. Але згадаймо, де розташований національний природний парк — в
українській глибинці. А у глибинці, як
відомо, свої закони. Тож довгий час завдання, покладені на парк, виконувалися своєрідно. Приміром, існувала боротьба з браконьєрством, але вона стосувалася лише заїжджих гостей. Що ж до своїх,
то тут усе вирішувалося традиційно: платиш — отримуєш право полювати і рибалити. Такими є відверті зізнання місцевих жителів.
Ось так iз року в рік текло життя у згаданій українській глибинці. Хтось, наділений посадою, спокійно розпоряджався
багатствами держави, інші, сплативши
домовлений внесок, задовольняли свої
скромніші потреби у виловленій кефалі.

Ще кілька зауважень від наших донорів спрямовані на темпи відновлення економіки держави. Півтора відсотка зростання ВВП за 2016, що їх прогнозує МВФ, на думку Жерома
Ваше, недостатньо для виходу
України з кризи. «Економіка
досягла макроекономічної стабілізації, ми бачимо її поступове оздоровлення. МВФ прогнозує ріст 1,5%, але це помірковане оздоровлення, ми хотіли
б, аби воно було стійкішим», —
сказав представник Фонду.
За його словами, економічне зростання пригальмовують
нестабільність цін на ресурси,
проблеми в торговельних стосунках iз Росією, а також не-

У серпні 2016 року Державний бюджет України зведено з профіцитом 7,008
млрд. гривень. Тоді як у липні його дефіцит становив 14,849 млрд. гривень. За
повідомленням Державної казначейської служби, профіцит загального фонду
у серпні становив 5,729 млрд. гривень
— на тлі липневого дефіциту 14,138 мільярдів гривень.
Загалом же, якщо розглядати головний державний кошторис за період
із січня по серпень, справи виглядають
зовсім не так добре. Всього за вісім місяців дефіцит державного бюджету становить 42,936 млрд. гривень, по загальному фонду — 42,036 мільярда.
Торік, нагадаємо, дефіцит Дербюджету склав 45,15 млрд. гривень.
На 2016 рік бюджет затверджено з
максимальним дефіцитом 83,69 млрд.
гривень, що становить 3,7% прогнозованого ВВП.

Після того як Національний банк
України дозволив репатріацію дивідендів, із нашої країни було виведено
400 мільйонів доларiв. Рішення НБУ
було спрямоване на створення позитивного бізнес-клімату в державі.
Центробанк при цьому встановив
граничну суму дивідендів, яку дозволяється повернути за кордон: упродовж календарного місяця вона повинна не перевищувати більшого із
двох граничних значень — 1 млн. дол.
(в еквіваленті) або 10% від загального обсягу дивідендів. У разі, якщо зазначені 10% перевищують 5 млн. дол.,
максимальна сума репатріації дивідендів за місяць не може перевищувати 5
млн. дол.
«Сума у 400 мільйонів доларiв (які
були виведені з нашої держави. —
Ред.) більш-менш відповідає нашим
прогнозам», — сказав заступник глави Національного банку Олег Чурій.

готовність фінансового сектору підтримати видужання економіки. «Фінансовий сектор
досі перебуває «на лікуванні»,
— сказав Ваше. — І, як ми бачимо, він ще не готовий підтримати економічне відновлення.
Сьогодні ми спостерігаємо те,
що називається безкредитним
відновленням економіки».
Ще однією перешкодою,
яка заважає розвиткові вітчизняної економіки, на думку на-

ших кредиторів, є негативний
бізнес-клімат. «Насамперед це
пов’язано із корупцією. Ми підтримуватимемо програму реформ в Україні, яка спрямована на забезпечення стабільного, а не циклічного розвитку
економіки. Для нас важливими є конкретні кроки. Існують
сфери, де необхідно прискорити прогрес. Це, зокрема, боротьба з корупцією», — резюмував Жером Ваше. ■

■ ЕКОНОМІКА ВОДНИХ ПЛЕС

Лимани для своїх
Як корупція та беззаконня нищать природні багатства України
Своєрідна охорона природи позначилася на тому, що згаданої кефалі в лиманах ставало все менше. Те саме відбувалося з іншими природними ресурсами,
зокрема пернатою дичиною, адже звуки браконьєрських пострілів до Києва не
долітали. Фактично нацпарк був вотчиною місцевих князьків, яких в Україні,
на жаль, залишилося безліч.
Але в грудні 2015 р. на хвилі демократичних змін у державі керівництво парку змінилося. Його очолив відомий в Україні вчений-еколог, доктор біологічних
наук Іван Русєв. Головна особливість нових правил гри, яких було вирішено дотримуватися, — діяти за законом. Тож
якщо охорона природи є головним завданням нацпарку, то вона дійсно повинна існувати. У парк прийшло чимало
нових людей, покликом яких є охорона
природи.
На жаль, такі зміни місцевий люд, а
особливо місцеві князьки, не сприйняв.
Почалася боротьба за повернення правил
гри, які існували раніше: вносиш плату
— роби що хочеш. До яких тут форм боротьби не вдавалися: залякування, шантаж, знищення майна парку. Доходило
до абсурду: навіть перекривали автошлях

Мінус 400 мільйонів

iз вимогою покласти край «екологічному
тероризму», який чинить нове керівництво нацпарку.

Пастка для риби... і заповідника
Але недавно на території нацпарку
відбулася особлива подія, а саме — масоване зіткнення людей, та ще й за участi
поліції. Причиною стало те, що керівництво нацпарку вирішило відродити протоку, яка раніше сполучала Тузлівські лимани з Чорним морем. Роль
цієї протоки — колосальна. Це — ніби
відкрита кватирка у накуреній кімнаті.
Саме завдяки цій протоці здійснювався
водообмін лиманів iз морем. Через цю
протоку відбувалася й міграція кефалі:
восени — в море, а навесні — в лимани.
Важливо, що в 2010 р., коли було створено нацпарк, протока існувала. Але восени 2015 р. місцеві браконьєри її пересипали, аби спростити вилов риби і не дати
їй можливості вийти в море. Це позначилося й на рівні води в лиманах, який помітно знизився.
Передбачаючи, що відновлення протоки не сподобається тим, хто її перекрив, керівництво нацпарку повідомило місцеву поліцію про запланований за-

хід. Але те, що відбулося у день відновлення протоки, як-то кажуть, на голову
не налазить. Хоч поліцейських прибуло аж 40, вони так і не спромоглися допомогти працівникам нацпарку та місцевим активістам-екологам розкопати
протоку.
Фрагменти цього зіткнення можна подивитися в iнтернеті. Чутно і лайку, і погрози. Видно напади п’яних держиморд на
працівників нацпарку, пошкоджено майно. Чого лише не видно — так це затримки хоч одного правопорушника.
Описана ситуація залишає кілька
запитань. Найперше: що це за поліція,
яка у складі 40 осіб не може навести порядок? Інше запитання: скільки ж тоді
потрібно особового складу для знешкодження озброєного угруповання: 400 чи
може 4000?
Ситуація, що склалася з національним
природним парком «Тузлівські лимани»,
вже набула національного розголосу. Про
неї вже відомо в уряді, про неї знає Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Звернімо увагу: йдеться про звичайний національний природний парк,
яких в Україні кілька десятків. Невже
уряд та Генеральний прокурор мають
займатися такими справами?
Наведений приклад показує, наскільки переповненими є авгієві стайні України, наскільки в пересічного українця
глибоко в’ївся сумнозвісний совок. Водночас описана ситуація реально показує,
наскільки ми близькі до Європи. ЇЇ ніколи не досягти, якщо жити і діяти по-старому. ■

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

7

■ ГАЛУЗЬ

■ ПРОЕКТИ

Одну ягідку беру, наступну помічаю

Японська
систематизація
українських
ґрунтів

Садівництво та ягідництво розглядається як пріоритетний напрям
Оксана СИДОРЕНКО
Минулого тижня на території демо-поля Rosetta Garden
у селі Небелиця Макарівського району пройшов Другий голландсько-український семінар з виробництва та
експортних можливостей українських ягід та фруктів.
Сьогодні садівництво і
ягідництво — чи не найпопулярніший вид агровиробництва для тих, хто намірився створити власний невеликий бізнес. Усім виробникам
потрібен якісний посадковий
матеріал, якого неофіти зазвичай шукають на «просунутих» у цій галузі європейських ринках. Утім останніми роками стало зрозуміло,
що пророча порада «і чужого научайтесь, й свого не цурайтесь» цілком актуальна
для нащадків Симиренка.
Українські виробники
плодових культур і ягід проводять цікаві науково-практичні конференції з презентацією не лише гарного врожаю, а й посадкового матеріалу власної і зарубіжної
селекції, унікальних сортів
малини, винограду, суниці,
інших ягід, які витримують
конкуренцію на українському ринку.
Семінар, що став підсумком плідної співпраці з однією з найіменитіших у галузі садівництва й квітникарства країн, підтвердив:
маємо всі передумови для
вирощування якісних саджанців та забезпечення
якісною продукцією споживачів. Адже сьогодні значна

кількість ягід та фруктів українського виробництва йде
на експорт у країни ЄС. Як
повідомляють статистичні
служби, у 2015 році в Україні
було вирощено 2 152,8 тисячі
тонн плодів та ягід, що на 7,7
відсотка більше порівняно з
попереднім роком.
Основною тематикою цьогорічного міжнародного семінару було отримання грантів
українськими виробниками
ягід та фруктів. Фахівці допомогли знайти відповіді на питання безпеки та якості харчової продукції під час збору
та на етапі постачання: контроль вірусів на виробництві овочів і фруктів, нові тенденції щодо забезпечення
якості продукції, захист від
шахрайства та достовірності
у сфері харчової продукції;
вирощування саджанців яблунь, груш, черешні та лохини, отримання якісних плодів
ягід та фруктів тощо.
Свої можливості та досвід роботи в агросфері з виробництва та експорту ягід
і фруктів презентували директор голландської компанії Fleuren Хан Фльо-

рен, інженер харчових технологій університету HAS
Ytrtogenbosch, власник компанії Haasen Consultancy BV
Тван Хасен та інші.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева зауважує, що ця подія є
символічною, бо підтверджує
наше бажання максимально
швидко сприяти євроінтеграційним процесам: «В Україні
є багато передумов для того,
щоб бути успішними в аграрному секторі. У нас є добрі
гени — це наші ґрунти. Але
нам потрібно ще мати й добре
«спортивне обладнання» —
технології, високоефективні сорти та гібриди рослин.
А також мати добре «місце
для тренування» — законодавчу базу, рамкові умови ведення бізнесу в секторі. Ми
будемо робити все можливе,
щоб ті, хто займається виробництвом і переробкою ягід чи
фруктів та спрямовують продукцію на експорт, отримували допомогу від держави.
Адже тільки за останні чотири роки експорт, наприклад,
ягід виріс майже вчетверо. У

2015 році Україна експортувала свіжих та заморожених
ягід на більш ніж 12,5 мільйона доларів. І основним регіоном, який купує дану продукцію, є саме Європейський
Союз. Тому можна сказати,
що багато наших виробників
уже виробляють продукцію
у відповідності до стандартів
якості ЄС», — запевнила Ольга Трофімцева.
Як свідчать дані Мінагрополітики, минулоріч
урожайність у вітчизняному плодово-ягідному секторі
зросла з 95,2 ц/га до 104,5
ц/га, а фактичне споживання на особу — з 46 до 50 кілограмів на рік. У 2017 році
уряд планує виділити для
підтримки аграрного сектору
країни 5,5 мільярда гривень.
З них близько 200 мільйонів
гривень має бути спрямовано для погашення кредиторської заборгованості
суб’єктам господарювання,
котрі займаються садівництвом та виноградарством, а
ще 75 мільйонів— для компенсації витрат галузі в поточному році. Розроблений
фахівцями робочої групи
Мінагрополітики проект Закону України «Про розсадництво багаторічних рослин»,
яким регулюються питання
виробництва, сертифікації,
поширення та використання садивного матеріалу плодових, за сприяння Посольства Королівства Нідерланди в
Україні надіслано на експертизу до Нідерландської генеральної інспекційної служби садово-городніх культур
Naktuinbouw. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Рибу варто розмножувати
У проекті Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» нарешті передбачено фінансування програми селекції та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та в Азовсько-Чорноморському басейні на суму 10 млн. грн. Як повідомив
голова Держрибагентства, перезапустити фінансування програм селекції та зариблення критично важливо для рибного господарства. Держрибагентство, у
свою чергу, забезпечить прозору і зрозумілу для суспільства процедуру тендерного відбору заводів-риборозплідників та використання коштів».
За даними науковців Інституту рибного господарства, основу промислового запасу рослиноїдних
видів риб (основні об’єкти відтворення) складають не
більше трьох вікових груп. Тому відсутність зариблення протягом одного року знижує очікуване промислове повернення на 13 відсотків, а протягом двох суміжних років — уже на 35. Селекція також необхідна для
підтримання видового різноманіття та створення національного генетичного фонду рибоводних об’єктів.
Крім того, аквакультура, що є домінуючою тенденцією світового рибного господарства, не може розвиОлена ЯРОШЕНКО
Звіт Держстату «Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні—липні 2016 року»
засвідчив: Україна з початку року експортувала зернових уже більш як на три мільярди доларів. Загалом вітчизняний експорт
аграрної продукції за сім місяців поточного
року перевищив 7,8 млрд. доларiв. Половину в цьому експорті становлять продукти
рослинного походження (валютна виручка
— 3,8 млрд. доларiв). Майже тридцять відсотків зовнішніх аграрних постачань становлять жири та олії тваринного або рослинного
походження з абсолютним значенням 2,3 мільярда. Експорт живих тварин та продуктів
тваринного походження додав $0,4 млрд., а

ватися без успішної селекції. Це робота на перспективу для гарантування продовольчої безпеки держави,
що обумовлює необхідність державного фінансування цього напряму. Маємо застосовувати комплексний підхід: з одного боку — програми зариблення та
меліорації, селекція, з іншого — ефективна система
контролю на водоймах, наш рибний патруль. Тільки
за такого підходу Україна буде насправді рибною країною, повідомляє прес-служба Держрибагентства.

Дозвіл на кредит
Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною
та Європейським інвестиційним банком щодо надання 400 мільйонів євро в рамках проекту «Основний
кредит для аграрної галузі — Україна». Позичальником ресурсів виступатиме Україна в особі Мінфіну, що за участі Мінагрополітики та у взаємодії з
ПАТ «Укрексімбанк» надасть фінансові ресурси комерційним банкам. Обрані банки здійснюватимуть
відбір проектів. Строк надання кредитів — до 12
років із чотирирічним пільговим періодом. Проект
планується реалізувати з 2016 до 2020 року. За рахунок кредитних коштів може бути покрито до по-

ловини вартості проектів. Джерелом фінансування решти 50 відсотків вартості будуть власні кошти
банків-учасників або засоби кінцевих бенефіціарів.
Реалізація проекту сприятиме акумулюванню фінансових ресурсів в обсязі близько 800 млн. Ресурс спрямують на розвиток інфраструктурних проектів, логістику, покращення умов сушки та переробки продукції сільських господарств. Позика надаватиметься на:
1. Первинне виробництво зернових та олійних
культур.
2. Розвиток, модернізацію та сертифікацію потужностей для сушки, очистки, сортування, тестування і зберігання зернових та олійних культур.
3. Реконструкцію виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства.
4. Обладнання та інфраструктуру для рибопереробки та консервування.
5. Дослідні станції, випробувальні лабораторії,
обладнання для досліджень та професійного навчання, служби поширення сільськогосподарських
знань та сертифікації, системи контролю та моніторингу рибного господарства. ■

Мінагрополітики
з урядом Японії готує
Національну інфраструктуру
геопросторових даних
Олена ЯРОШЕНКО
Перший заступник міністра агрополітики
Максим Мартинюк та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шегекі Сумі
підбили попередні підсумки проекту «Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні». Проект реалізується
через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Його мета — розробити
прототип інфраструктури геопросторових даних для пілотної території, якою обрали Вінницю та Вінницький район. Прототип включатиме десятки шарів геопросторової інформації,
що буде поєднана на єдиній картографічній основі з доступом до неї через єдиний геопортал.
У рамках проекту з’явиться також операційний план розширення системи НІГД на всю територію України.
Уже завершено аерофотозйомку пілотної території, триває виготовлення ортофотопланів, визначено базовий набір геопросторових даних для території прототипу, розроблено набір стандартів для географічної інформації. Тим часом провели навчальні курси для
роботи з даними для українських фахівців.
За словами Максима Мартинюка, важливою умовою розширення системи НІГД на всю
територію країни є забезпечення координаційної роботи між бюрократичними структурами:
«Ми маємо на меті створити Координаційну
раду НІГД та ініціювати співробітництво між
органами влади, щоб забезпечити сталість результатів нашого спільного проекту в майбутньому».
Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, Проект технічної допомоги «Створення Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні» реалізується з вересня 2015 року. Донор проекту — уряд Японії
через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), бенефіціар — Державна
служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, реципієнт — «Центр державного земельного кадастру», виконавці — консалтингові компанії Kokusai Kogyo Ltd, PASCO
Corporation. Реалізувати проект заплановано
протягом двох років.
Інфраструктура геопросторових даних —
це система, яка об’єднує десятки інформаційних шарів із важливими просторовими даними
(рельєф, підземні/наземні комунікації, водні
та лісові ресурси, дороги, об’єкти нерухомості,
статистичну інформацію, демографічні дані
тощо) на базі єдиної геодезичної та картографічної основ, доступ до якої матимуть усі утримувачі геопросторової інформації, органи влади, які використовують цю інформацію у своїй
діяльності, та органи місцевого самоврядування через об’єднаний геопортал. ■

■ ОФІЦІЙНО

Агробізнес — джерело валютних надходжень
На зернових культурах вітчизняні експортери вже виторгували три мільярди доларів
готових харчових продуктів — $1,3 млрд.
За той самий час Україна імпортувала аграрної продукції на суму $2,2 млрд. Найбільшу частину в імпорті займають продукти рослинного походження ($0,8 млрд.) та готові харчові продукти ($0,9 млрд). Позитивне сальдо у
розрізі аграрної зовнішньої торгівлі у період за
січень—липень 2016 року сягнуло $5,6 млрд.

До речі, як повідомила прес-служба Мінагропроду, за результатами липня—серпня
2016/17 маркетингового року перше місце серед експортерів українського борошна посідає ДПЗКУ. Директор департаменту маркетингу та реалізації готової продукції цієї державної компанії В’ячеслав Цегельник повідомив, що за перші два місяці поточного сезону

тут реалізували більш як 11 тисяч тонн борошномельної продукції на зовнішні ринки і
очолили рейтинг українських компаній-експортерів борошна. За його словами, сьогодні ДПЗКУ активно працює над розширенням
ринків збуту продукції, переробки та відвантажує українське борошно до країн Північної
Африки, ОАЕ, Анголи, Кореї, Індії, Індонезії,

Домініканської Республіки, Венесуели. У попередньому маркетинговому році ДПЗКУ відправила на експорт понад 40 тисяч тонн борошна, збільшивши цей показник у два з половиною рази в порівнянні з попереднім періодом. У планах корпорації в нинішньому
сезоні наростити експорт продукції переробки до 60 тисяч тонн. ■

8

МИНУЛЕ І ДУМИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

■ ПАМ’ЯТЬ
Валентина САМЧЕНКО

Знову 3 листопада ми запалимо Свічки пам’яті — щоб згадати безневинно загиблих від голоду українців. Упродовж уже минулого XX століття людські життя в багатій чорноземами і роботящими руками Україні косили три рукотворні Голодомори. Про жертви, дослідження страшних сторінок нашої
історії й уроки, які треба засвоювати, ми говоримо з Наталією Дзюбенко-Мейс, яка активно разом із
Джеймсом Мейсом допомагала розкривати очі на правду. І продовжує популяризувати напрацювання
чоловіка, який першим публічно почав говорити про Голодомори в Україні.

«Відбулося омертвіння самої
життєвої енергії»
■ Пані Наталю, наближається День вшанування пам’яті
жертв Голодоморів. За вашими оцінками, наскільки ґрунтовно українці встигли вивчити
сторінки цієї своєї страшної історії?
— Тут проблема. Непроста. Всі три Голодомори, які пережила Україна у XX столітті, достатньо вивчені. Є великий масив першоджерельних
матеріалів, спогадів очевидців,
широко представлена аналітика. Є чимало документальних
стрічок, у яких досліджується ця тема. Поступово тема Голодомору проникає в і в художню літературу. Але передати засобами художнього слова увесь
масштаб жаху, який пережила
Україна, насправді складно. Художник має справу з мільйонами смертей, а як написати, аби
не відштовхнути читача? Не нажахати. Ця тема ще чекає свого осмислення у прозі, проте поетичних текстів більш ніж достатньо. Хороших і різних. Хоча
я побоююся, що цю тему вульгаризує і спрощує потік плакатних наримовок.
Утім глибинна проблема засвоєння українцями уроків історії насправді в іншому. Наша
шкільна освіта побудована
так, що дітям за роки навчання викладають лише спрощену
схему. Можливо, це правильно,
адже їм потрібно багато чого засвоїти, аби рухатися далі по вже
закладеній матриці. Та усе ж ця
схема продовжує діяти і в дорослому віці, протягом усього життя. І це стосується не лише історичних питань.
Загалом, в основній своїй
масі українці не вчаться вникати в серцевину складних і неоднозначних питань, які вимагають творчого засвоєння. Я щороку відвідую чимало уроків
пам’яті. Вони емоційні, зворушливі, проте, можливо, ви здивуєтеся, але я би хотіла, аби раціональна складова все ж переважала емоційну. Або принаймні
стала більш виразною.
Із дітей, навіть дорослих людей, нескладно витиснути сльозу, коли порушуєш цю тему. Але
вона вимагає насамперед осмислення, роботи з фактами, потрібно збагнути, чому і як це трапилося, загалом уроки Голодомору напряму торкаються питання
самоідентифікації, усвідомлення глибинного коріння власного народу, закономірності та необхідності утвердження власної
держави.
■ Що є Голодомори для нації?
— Голодомори, а особливо Голодомор-геноцид 1932—
33 років — центральний пункт
нашої історії, це її переломний пункт, практично всі наші
негаразди похідні від цієї масштабної трагедії, бузувірського
винищення селян, інтелігенції.
Коли тотальній совковій переробці були піддані всі без винятку основи нашого життя. Відбулося омертвіння самої життєвої
енергії, творчих сил народу.
І це досі позначається на багатьох галузях нашого життя,
всього суспільства, яке Джеймс
Мейс називав постгеноцидним.

■ ДОСЬЄ «УМ»
Наталія Язорівна Дзюбенко-Мейс
Народилася на Львівщині.
Закінчила факультет журналістики Львівського держуніверситету імені Івана
Франка.
Працювала у газетах «Молода Галичина», «Голос України», «День». Редактор
видавництв «Каменяр», «Український письменник». Член Національної спілки письменників України.
Публіцист, прозаїк, поет, автор численних досліджень з проблематики Голодомору та історії України. Автор-упорядник книги «Голод-33» (2003). Автор збірок поезій «Притча про зорю», «Перепливти ріку», «День холодного сонця», «Та, що біжить по стерні», роману «Андрій Первозванний».
Редактор-упорядник посмертних книг свого чоловіка Джеймса Мейса — відомого американського дослідника Голодомору.
Лауреат Всеукраїнської державної літературної премії ім. Олеся Гончара, міжнародної премії ім. Дмитра Нитченка.
Заслужений працівник культури України.
Постгеноцидним не тому, що
воно страждає від постійного
болю, а тому, що йому вже не болить, бо пішло омертвіння всього організму. Тому важливо будити мозок. А як це зробити,
коли такі мізерні тиражі наукових досліджень, коли такі дорогі книги? Коли загалом відбулося затухання читацького інтересу до великих і складних текстів, з’явилося таке моторошне
явище, як кліпове мислення —
породження iнтернету. А перед
нами всіма стоїть завдання виховати діяльні, мислячі, сильні
особистості, патріотів. І короткими прострільними проникненнями в голову читача тут не
обійдешся.

Наталія Дзюбенко
торкається кожного,
це ще не знає
Болючу тему і біографії дослідників винищення
українців треба проговорювати щоразу з азів

Учитель не знає,
а патріотичних меценатів
просто нема
■ Держава сприяла тому,
щоб у вільному доступі виклали
Книгу пам’яті. Які наступні кроки мають бути, щоб поширювати інформацію про геноцид українців?
— Спочатку виховати учителів, медійників, переосмислити всю гуманітарну державну програму. Дати можливість
мати свої програми на телебаченні нашим науковцям, таким як Станіслав Кульчицький, Юрій Мицик, Володимир
Шаповал, Василь Марочко... Їх
нібито багато, і все ж людей, які
професійно займаються цією темою, надто мало, і кожен має що
сказати. Дати слово філософам,
медикам, демографам.
А ми останнім часом
кружляємо по колу. Доводиться щоразу починати з азів. Ось
нещодавно я мала виступ перед
освітянами. Учителька історії
вступає в дискусію: «Все страдали. И русские, и казахи...».
Щоразу одне і те ж, доводиться
знову і знову пояснювати, що в
Україні забирали не лише хліб,
а геть усе дочиста, квасолю, цибулю, кормовий буряк. Говорити про «червону мітлу», «торгсини», масштаби розкуркулення.
Про погранзагони, які унеможливлювали виїзд з України, про
дітей, яких було забрано в інтернати і піддано поголовній русифікації. Пояснювати, що таке
геноцид і походження, встановлення цього терміна, його нормативну базу.
І виникає питання: а як же
отой російськомовний учитель викладає історію України? Втовкмачує дітям міф про
«колиску братніх народів»,
про Переяславську Раду, яка

❙ Наталія Дзюбенко-Мейс.
❙ Фото з родинного архіву.

❙ Джеймс Мейс. 1983 рік.
возз’єднала, розповідає про Мазепу-гетьмана як зрадника? Я
потім кілька разів iз цією вчителькою зустрічалася, багато говорили, багато сперечалися. Вона не агресивна, не затята, вона просто не знає. А хто її
допустив до викладання такого важливого предмету, як історія?
■ Якщо згадати Голокост,
то по всьому світу меценати активно долучаються до вшанування пам’яті загиблих й облаштування місць пам’яті, зйомок тематичних фільмів. Один
із прикладів — «Список Шиндлера». Стівен Спілберг доклав
чимало зусиль, щоб зняти кіно;
меморіал «Фабрика емалі» діє
у Кракові. Чому мало серед українців філантропів, готових
поширювати через різні форми правду про Голодомор і привертати до теми увагу?
— Я про це навіть не мрію.
Здебільшого фільмографія у нас
створювалася або державним
коштом, або на голому ентузіазмі самих творців цих картин.
У нас практично немає патріотичних українських меценатів,
які би розуміли важливість цієї
теми. Та й узагалі, чи доходить
до мізків наших олігархів, що
інформаційна, гібридна війна,
яку веде проти нас Росія, пот-

ребує концентрованих зусиль
саме інтелектуалів, гуманітаріїв, просто талановитих людей культури? Популярні блогери важливі, як такі, хто намацує больові точки, вказує на
нагальні проблеми. Але універсальні, фундаментальні підходи куються у зовсім іншому середовищі. З абсолютно іншим
набором ключів.

Дослідник Джеймс Мейс
■ Коли ви вперше зустріли
Джеймса Мейса — вашого майбутнього чоловіка, відразу зрозуміли, що він буде безупинно і
кропітко, наперекір усьому, розказувати правду про українську історію? До зустрічі з ним ви
знали про його дослідження?
— Звичайно. Ми багато говорили про нього і його комісію
— Американську комісію з вивчення Великого Голоду в Україні 1932—33 років Конгресу і президента США з Володимиром Маняком і Лідією Коваленко. Я редагувала Народну
книгу-меморіал. Тисяча свідчень очевидців, упорядниками
якої вони були. Книга починалася непросто. Ще був Радянський Союз. Ця тема була під тотальною забороною. Ми знали,
що десь там, у далекій Америці,
цю тему досліджують, ось-ось
з’являться результати. І було
смертельно кривдно, що це робиться десь там, у чужій країні,
а ми тут, на землі, де відбулася ця трагедія, борсаємося в тенетах заборон, підозр, прямого
тиску.
Перебудова багато що змінила. Почали друкуватися заборонені раніше твори українських
письменників. Але не в цьому
питанні. Ми дуже хотіли випередити американців. Поспіша-

ли. Це була пекельна робота і
для упорядників, і для мене —
редактора.
Свідки Голодомору були присутні в моєму кабінеті практично постійно. Вони не так наглядали за моєю роботою, скільки
охороняли рукопис. Було кілька моментів, коли ми його могли взагалі втратити. Книга була
готова, набрана, але майже рік
пролежала в друкарні. Чекали
дозволу.
Аж у 1990 році Володимир
Щербицький крізь зуби офіційно визнає, що голод таки був у
тридцятих роках, але... через
труднощі колективізації. Під
час ГКЧП Володимир Маняк
ховав у друзів фотоматеріали,
він тоді був майже впевнений,
що набір розсиплють. Говорив,
що бачив наші з ним імена у якомусь там розстрільному списку.
Потім вийде у світ книга, підготовлена науковцями Інституту
марксизму-ленінізму, де будуть
оприлюднені важливі, просто вбивчі документи, але... під
офіційним кутом зору — продовольчі труднощі...
■ Яким чином Олесь Гончар
долучився до справи виходу чи
поширення Книги-меморіалу?
Як реагувала на все Компартія?
— Тільки у 1990 році нарешті
вийде наша Книга-меморіал, аж
через два роки після публікації
Комісії Мейса. Джеймс якимись
там каналами передав примірники Станіславу Кульчицькому
і Олесю Гончару. Потім, при особистій зустрічі з Мейсом, Олесь
Гончар розповідав, що ця книга
стала для нього ментальним ударом, він назвав її «Чорною Іліадою українського народу». Я ж
побачила цей чотиритомник у
одного журналіста, який отри-

МИНУЛЕ І ДУМИ
мав якимось дивом від американських журналістів. Але він
мені дав на ознайомлення всього на одну ніч. Ніякі прохання і
мольби його не зворушили.
Отож я читала ніч, прогорнула, збагнула, якої ваги є ця робота і чому навколо неї стільки
шуму та істерик. І ще я чітко усвідомила, що цей чотиритомник
є для нас тим, чим для країн Прибалтики оприлюднення документів Молотова—Ріббентропа. Для
проголошення і утвердження нашої незалежності вони мали надзвичайну вагу останнього і остаточного аргумента. І про причини приїзду Джеймса...
Надам йому слово: «Наприкінці 1989 року зі мною почали
налагоджувати контакти дипломати Радянської України при
Посольстві Радянського Союзу. Наприкінці року Українське товариство задля контактів з
українцями за кордоном запросило мене відвідати Україну.
Після контактів з відповідними
органами США і членами моєї
Комісії я прийняв запрошення...

Джеймс Мейс потрапив
не у нову державну формацію
■ Ще у 1982 році Джеймс
Мейс заявив: «Щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було вигубити українське селянство, українську
інтелігенцію, українську мову,
українську історію у розумінні народу, знищити Україну як
таку. Калькуляція дуже проста
і вкрай примітивна: нема народу, отже, нема окремої країни, а
в результаті — нема проблем».
Навіть у 1993 році, коли дослідник переїхав в Україну, людині
з такою чіткою позицією було
непросто. Які труднощі його переслідували?
— Я про це детально говорила
колись в інтерв’ю вашій газеті.
Але це об’ємна тема. Джеймс
швидко збагнув, що потрапив не
у нову державну формацію Україна, а в унезалежнену УРСР.
Залишалися ті самі структури,
ті самі політики при владі. Територіальні еліти — колишній
червоний директорат — змінили
вивіски, гасла, кольори, але все
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у вікні», проте були статті, які
так і не побачили світ через свій
великий обсяг. Тож я вирішувала: запропонувати «Дилеми...»,
про публікацію яких він мріяв,
чи все ж завершити те, за що відповідальна безпосередньо я. Тож
я зважила, що з англомовною
книгою проблем не має виникнути, було б тільки бажання. А
книгу статей ніхто, окрім мене,
не сформує. Але питання давно
назріло. Його давно треба вирішити. Все впирається в кошти.
■ Зображення Тараса Шевченка зі свічкою. Його автопортрет спонукав дослідника
Голодомору пропагувати символ пам’яті жертв геноциду —
свічку у вікні. Не було б Кобзаря — не мали б у такому вигляді
пам’ятного знака і щорічної акції?
— Безперечно. Виникла ця
ідея у Джеймса Мейса не раптом і не випадково. У цій книжці «Україна: матеріалізація привидів» ви побачите, з яким обуренням писав Джеймс про масові
дійства — паради, демонстрації,

-Мейс: Голодомор
навіть якщо він про

❙ Свіча з цього автопортрета
❙ Тараса Шевченка навіяла ідею
❙ про запалювання свічок пам’яті
❙ про жертв Голодоморів.
Виявилося, що справжньою
причиною запрошення було те,
що Комуністична партія України хотіла мене мати під боком,
коли вона офіційно прийме резолюцію, що визнає Голодомор
як навмисний кримінальний
вчинок Сталіна і його спільників та накаже розсекретити відповідні архівні документи партії
(документи з’явилися місяцями
пізніше і були надзвичайними),
щоб я міг офіційно підтвердити,
наскільки позитивним був цей
крок».
Невдовзі ми зустрілися, щоб
більше не розлучатися. Він приїхав зі світлими сподіваннями,
що тут, в Україні, він потрібен,
що він зможе тут займатися своїми дослідженнями, викладати,
писати, розповідати. Там, в Америці, проти нього розгорнулася
справжня війна, яку оголосили
йому проросійськи налаштовані
русисти, які відігравали визначальну роль у слов’яністиці.
Це було пряме переслідування, про це я писала і говорила
не раз і повторюю це тому, що
добре знаю, що тему Голодомору і біографії його дослідників
треба проговорювати читачам з
азів, бо виникає вона у пресі спорадично — від дати до дати — і
не є у фокусі наших медіа.

було настільки зацементовано і
забюрократизовано, що важко
було очiкувати швидких радикальних реформ, як у Польщі.
Це позначилося і на гуманітарній сфері, особливо на історичній науці, яка тяжко звільнялася від компартійної догматики,
але, не набравши потужностi,
ще мислила шаблоном — уперто шукала заміну старій ідеології. Джеймс був украй потрібен
тут зi своєю ерудицією, своїм
унікальним історичним баченням. І водночас він був тут зайвим. Усі очікували, що він здасться, не витримає, чкурне назад
до своєї багатої і ситої Америки.
Це був дуже важкий період у нашому житті — і в матеріальному, і в психологічному планах.
Джеймс вистояв, я сподіваюся,
що в цьому я йому допомогла,
бо він мав дім, люблячу родину.
Я його обожнювала і завжди усвідомлювала його унікальність,
важливість. Саме тут, тепер. Бо
під його впливом українські науковці все ж сприйняли його
концепцію Голодомору як геноциду, і дослідження вийшли
на зовсім інший виток, набрали
зовсім іншої потужності.
■ Чи є така праця Джеймса
Мейса, яку він вважав найголовнішою?
— Звичайно, це — матеріали комісії. Вони опубліковані
у видавництві НУ «Києво-Могилянська академія», не всі їх
змогли придбати, цього чотиритомника немає навіть у Меморіальному музеї жертв Голодомору, та все ж вони доступні
науковцям, які цього прагнуть.
Інша ж книга, якою він надзвичайно дорожив, — «Комунізм і
дилеми національного відродження. Національний комунізм
у Радянській Україні, 1918—
1933», досі не побачила світ.
Коли до мене звернулася генеральний директор видавництва «Кліо» з пропозицією опублікувати книгу Джеймса Мейса,
я довго вагалася, адже чимало
статей було опубліковано газетою «День» у книгах «День і вічність Джеймса Мейса», «Ваші
мертві вибрали мене», «Свічка

марші, практиковані в совдепії,
що ними зафарбовували й олюднювали потворне лице режиму.
Повертаючись із церемоній зі
вшанування жертв Голодомору, а вони, хоч нечасто, та все ж
відбувалися, Джеймс бідкався,
що в незалежній Україні немає
людяних ритуалів, у яких головними дійовими особами є не
промовці з мікрофонами, а самі
люди. Це його хвилювало, бо казенщина при вшануванні жертв
такої трагедії вбивала і живе
слово, і дух подібних заходів.
Ми часто про це розмовляли.
Якось я читала йому Шевченка, про що він часто просив.
Джеймс, гортаючи офорти Кобзаря, побачив знаменитий автопортрет зi свічкою. Тоді ми проговорили до ранку... Він запропонував, щоб кожен українець,
чия сім’я зазнала втрат під час
Голодомору, а їх мільйони, запалить у вікні свічку в пам’ять
про загиблих. Він говорив про
це, уже важко хворий, iз трибуни Верховної Ради. Хто плескав у долоні, комуністи, як зазвичай, кричали «Янкі, геть з
України».
Опісля Джеймс був запрошений до офісу Віктора Андрійовича Ющенка, де знову
повторив свою ідею про свічку, яку українці мали би запалити у вікнах своїх осель у день
скорботи. Він висловив її уже не
вперше, не надто сподіваючись
на розуміння, але того дня над
присутніми, мабуть, пролетів
якийсь світлий ангел. Віктор
Андрійович буквально вихопив її з лету й одразу розвинув
у масштабний проект. Одночасно підтримала цю ідею газета «День», це була довготривала масштабна акція, яка супроводжувалася глибоким бурінням історичних пластів. Гаряче
підтримали ваша газета і «Слово Просвіти».
■ Вас не засмучує те, що частина людей приписує ідею запалювати Свічку пам’яті третьому Президентові Віктору
Ющенку?
— Президент Ющенко ніколи не приписував цю ідею собі

й завжди віддавав шану Джеймсові. Роль Віктора Андрійовича була надзвичайно важливою.
Практично визначальною. А те,
що хтось комусь приписує, яка
різниця? Час розставить усе по
своїх місцях. Це мене хвилює
найменше. Тільки би не перетворилося це на казенний ритуал. Тільки би горіла вона — свіча народної пам’яті.

Композитори за написання
музики на вірш про Голодомор
вимагають гроші
■ Розкажіть трохи про архів-музей Мейса у Києво-Могилянській академії.
— Бібліотека різнопланова.
Тут представлені першодруки
фундаторів державності США,
книги з історії індіанців, зокрема, одна з них написана його
близькою подругою, за яку її
куклукскланівці засудили до
смерті. Є велетенський том, написаний прадідом Джеймса.
Є просто стародруки XVIII—
XIX століть. Втім осердя цієї
книгозбірні складають книги з
проблем геноцидознавства: публікації фундаторів теорії геноциду і тоталітаризму, основні
документи ООН...
І, звісно, основна частина —
документи і книги з історії Голодомору 1932—1933 років в
Україні. Свідчення очевидців,
дослідження науковців, документи, документи... Нинішні «опоненти» досі називають
Мейса «голодоморним фантазером», «міфотворцем Голодомору». Тоді сідайте, як запрошував Джим, поруч з убитими,
закатованими і замордованими
голодом українськими селянами і самі зробіть висновки. І
вже справа совісті кожного, на
чий бік він стане.
■ Ще недавно — коли при
владі була проросійська влада — видавництва не бралися видавати спадщину Джеймса Мейса. Ситуація змінилася.
Зовсім скоро вийде друком чергова, підготовлена вами, книга його праць. Що нового з них
дізнаються читачі?
— Свого часу Джеймс у своїх
політологічних статтях гостро
порушив питання, які з такою
незбутньою силою актуалізували Майдан. Маю на увазі насамперед Майдан інтелектуальний.
Досі ніколи з часів української
незалежності не лише історики,
політологи, політики, а й практично вся українська спільнота
так глибоко не поринала в дискусії щодо структурних змін у
державі, необхідності системних перетворень політичного
і державного устрою України.
Сьогодні ми констатуємо народження зрілого політичного суспільства, сходження на
політичну арену української
політичної нації, спроможної
не лише заявити про свої права
і свободи, а й захистити їх.
Про необхідність такої загальноукраїнської дискусії постійно говорив Джеймс Мейс,
постійно підкреслював, що лагідним словом «злагода» українські політики прикривають власну неспроможність повернутися лицем до проблем,
які мають явну тенденцію до
загострення. Здається, на той
час він написав майже все, що
так чи так стосувалося питань
державного будівництва. Про
необхідність децентралізації
влади і ресурсів, про тінізацію
українських еліт, українську клептократію, свободу преси, мовне питання, енергетичну пастку, в яку Українська держава послідовно себе заганяє,
відмовившись від реальних реформ, від поступу по шляху мо-
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дернізації. Про проблеми малого і середнього бізнесу, про
проблему олігархату, яка набуває системного характеру і
загрожує насамперед великому бізнесу, який через тісну
пов’язаність із владними структурами, зрощення з державною
бюрократією може виявитися
першою жертвою соціальних
катаклізмів, що неминуче виникнуть через тотальний грабунок народу. Саме великий бізнес, застерігав Джеймс Мейс,
хоча би з інстинкту власного
самозбереження, мав би всіляко сприяти народженню й утвердженню середнього класу.
Та, здається, не було жодного гостроактуального питання,
яке б так чи інакше не зачепив
Джеймс Мейс у своїх статтях і
колонках у газеті «День», журналах «Політична думка», «Сучасність», інших періодичних
виданнях. Джеймс Мейс пробивав стіну байдужості західних
політиків та інтелектуалів, щоб
донести очевидну істину: доля
не лише України, а й Європи,
цілого світу вирішується тут, у
цьому складному геополітичному вузлі. Що намагання політиків Заходу використати Україну в ролі буферної держави між
демократичною Європою та імперською Росією приречені на
провал.
Я завжди мріяла про концептуальну книгу Джеймса
Мейса, де було би вміщено найважливіші його статті, особливо ті, які через тi чи іншi обставини не були опубліковані за
його життя. Тому довелося відмовитися від чергової публікації його маленьких шедеврів
— колонок у газеті «День». За
ними я відсилаю читачів до книги «Ваші мертві вибрали мене».
Я зосередилася на підборі тих
його праць, які актуальні саме
нині, прицільно б’ють по сірих
зонах політики, економіки,
культури. Бо коли ми говоримо про свободу преси в Україні
як про самоочевидне завоювання останнього Майдану, аналізуємо підводні течії української медійної політики, то одразу натикаємося на проблему
довіри, яка, в свою чергу, детермінована всезагальною кризою
некомпетентності, непрофесійності тих, які пишуть, озвучують, і тих, які читають, слухають, дивляться. І справа навіть
не у висновках Джеймса Мейса, для нас нині важливішi, як
не парадоксально, не відповіді,
які формулює автор, а запитання, які він ставить.
■ Ви написали вірш, у якому
є слова: «Вдовину, сирітську,
нетлінну// Запалюй свічу, Україно,// Запалюй свічу!». Ви
казали, що чуєте, як вони звучать у пісні. Нікому з композиторів не пропонували написати
музику?
— Пропонувала. Вони мені:
давай гроші. На тому все і закінчилося.
■ Чи погоджуєтеся з позицією Вахтанга Кіпіані: «Історію можна подавати у багатьох жанрах. Скажімо, у Франції видали комікси італійського
художника Іґорта про Голодомор. Є комікси про вбивство
Бандери, які малювали у Бельгії українці. Треба мати всю
палітру форматів: від науковоісторичних розмов у студії до
класичного документального
кіна і легких жанрів»?
— Треба. Але у своєму прагненні розширити палітру треба
керуватися вiдчуттям совісті
і міри. Надто ця тема болюча.
Надто страшна. Вона торкається кожного, навіть якщо він про
це ще не знає. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

Я ВАМ ПИШУ...
Ніна ДЯЧЕНКО
Київ

■ КОПАЙТЕ ТУТ!

Кредит на навчання
як стимул до
майбутньої кар’єри,
або Досить плодити дипломованих
безробітних
Марія ГЕВКО
Київ
Ніколи не писала в різні «інстанції» чи, тим більше, в газети, а
тут не втрималася. Останнім часом
скрізь точаться дискусії навколо
питання безкоштовної освіти, стипендій, шкільних обідів. Вирішила висловити і свою думку з цього
приводу. Як кажуть у народі: нате
і мій глек, бо я теж Настя...
На початку 90-х, коли країна потонула в мороці безробіття,
безгрошів’я, дикої інфляції, наша
сім’я переживала не найлегші
часи: чоловік втратив роботу, мені
довелося перекваліфіковуватися
на бухгалтера (моя спеціальність,
здобута в університеті, виявилася
нікому на той час не потрібною).
Виживали як могли, але для нас
був один пріоритет — дати достойну освіту єдиній дитині. Відмовляли собі в усьому, щоб перевести сина зі звичайної районної
школи в хорошу гімназію, оплата навчання в якій дорівнювала
моїй місячній зарплаті. Потім був
університет, за який також довелося платити: це зараз можна подавати документи в кілька вишів
ще й на кілька факультетів — кудись та й поступиш! А тоді не було
ніяких ЗНО, жодних варіантів —
або подаєш документи, складаєш
іспити і тебе зараховують на «бюджет», або пропонують контракт.
І все... Ми вибрали контракт, щоб
не втрачати рік. Серед моїх знайомих були народні депутати, високі чиновники, так от: їхні діти всі
навчалися на «бюджеті», ще й отримували стипендії. І це при тому,
що не всі з них були відмінниками
чи якимись унікумами, та й батьки їхні могли оплатити навчання
своїх нащадків у будь-якому виші,
але для чого, якщо можна влаштувати діток за державний кошт?!
Те ж саме відбувається й сьогодні. Ви подивіться, на яких іномарках приїжджають на навчання студенти КІМО (Київський інститут
міжнародних відносин. — Ред.)!
Серед них що, є діти пересічних українців, які можуть купити своїм
чадам такі машини? Чи, може,
батьки цих «мажорів» платять за
їхнє навчання? А їм іще й стипендію виплачують, якої цим діткам
вистачає, щоб попити хіба що кави
в якомусь пафосному закладі!
Ви скажете, що на Заході теж
безкоштовна освіта, але це далеко
не всюди і далеко не так. Ось моя
подруга, скажімо, в тих-таки 90-х
навчалася в Берлінській консерваторії безкоштовно, але без жодної
стипендії. Тож для оплати житла,
харчування їй доводилося важко
працювати у вихідні дні, а іноді й
уночі.
Інший приклад: США — одна
з найбагатших країн світу, але
там немає безкоштовних університетів! Якщо ви складаєте іспити
з визначним результатом — тільки тоді вам можуть запропонувати стипендію для навчання, і це
за умови, що ви й надалі показуватимете такі ж визначні успіхи
в навчанні. Моя подруга виїхала у
США в ті ж буремні 90-ті, її донь-

ка вже там закінчила школу. Так
от, для того, щоб навчатися в університеті, дівчина взяла кредит
у банку (батьки не встигли за ті
кілька років перебування в Америці відкласти необхідну суму
на освіту доньці). Акцентую увагу: кредит дали студентці, а не її
батькам, тим самим мотивуючи
молоду людину до здобуття хорошої освіти, високої кваліфікації,
щоб згодом, уже будучи фаховим
спеціалістом, можна було безпроблемно виплатити кошти, витрачені на освіту. І тому американські
студенти не б’ють байдики впродовж 5-6 років навчання, а справді гризуть граніт науки, щоб стати професіоналами. Свої канікули
вони проводять не на дорогих курортах, оплачених із батьківської
кишені, як це роблять діти пострадянської еліти, а працюючи на
бензозаправках, у «макдональдзах» чи деінде, щоб забезпечити своє проживання в навчальний
період. Тому й виходять із них, як
кажуть, люди. У нас же процвітає
непотизм, коли можновладці, користуючись своїм службовим становищем, прилаштовують своїх
чи діток таких же, як і вони, високопосадовців на «хлібні» місця. А потім ми дивуємося, чому
не йдуть реформи, процвітає корупція. Якось почула по радіо, як
один слухач-додзвонювач сказав:
«Я закінчив юридичний, але суддею не став, бо моя мама — лише
медсестра...» От вам і вся правда
про нашу жорстоку дійсність!
До того ж за роки незалежності
в Україні як гриби після дощу
з’явилася купа університетів, академій, коледжів, які тільки формально мають ці гучні назви, дипломи ж цих закладів цінуються на
ринку праці не більше, ніж справка з ЖЕКу. І тиняються випускники цих вишів без роботи, бо не
потрібні державі у такій кількості
економісти, юристи тощо, та ще й
із такою кваліфікацією. Зате катастрофічно не вистачає, особливо у сільській місцевості, лікарів,
учителів. То, може, повернутися
до тих часів, коли держава «замовляла» у вишах необхідних фахівців, виплачувала їм стипендії під
час навчання, але і вони повинні були відпрацювати певний час
за державним розподілом. Ось таким має бути бюджетне навчання.
А не хочеш відробляти таку «панщину» — йди на контракт.
У такий важкий для країни
час, думаю, не слід розкидатися
бюджетними коштами, випускати
армію дипломованих безробітних,
а якимось чином оптимізувати
кількість вишів, тим самим підвищивши авторитет тих, які залишаться. Та й про виплату стипендій теж варто подумати — платити
лише тим, хто справді показує достойні результати. Ви скажете, а
як же сільська молодь, їм же важко буде вижити без стипендій? Але
ж якось училися Іван Франко, Михайло Ломоносов, Улас Самчук і
сотні інших талановитих вихідців
із села. Талант завжди проб’є собі
дорогу, бо в нього є вища мета, а
без неї — й освіта ні до чого... ■

Я скучаю за каннами,
київськими каннами, такими
великими і величними. Раніше їх так багато було по місту:
на клумбах і роздільних смугах доріг вони квітли в другій
половині літа, бо на розквіт
йшло чимало часу. Такі великі розкішні квіти личили місту, бо Київ — величне місто.
У перекладі з грецької
«канна» означає «очерет», і
справді — стебло канни схоже на цю рослину. Латиною ж
канна означає трубку, а стародавня легенда розповідає, що
квіти канни виросли на місці
багаття, в якому один індійський вождь спалив згорнутий
у сувій вампум із мирним договором, спровокувавши криваву війну, і яскраво-червоні
пелюстки канни виглядають,
як язики того багаття або пролита у тій війні кров. І справді, якщо канни дуже розкішні, високі і їх багато, то самі
квіти серед листя горять, ніби
вогняні язики.
Я бачу ці квіти біля
поліграфкомбінату «Україна», що по вулиці Дегтярівській. Там вони ростуть одним
рядочком, височенні, з великими червоними квітами,
і кожного дня бачу, як біля
них клопочеться робітник, а
поряд росте розкішна клумба троянд. І думаю: ми таки
можемо виростити прекрасні квіти, створити з них живі
квіткові композиції на тлі бетонних споруд. І ця совкова
сіра вулиця без ознак осучаснення стає малесеньким острівцем великої краси, і жоден
перехожий не залишиться

■ КРАСА — НЕ РОЗКІШ

Я скучаю за каннами
Нефестивальні роздуми з нотками
ностальгії
байдужим до цієї картини
взаємин людини з природою.
А другим острівцем для
канн є територія біля Будинку меблів на Печерську. Там
вони ростуть у бетонних вазах — таке розміщення, та ще
й на підвищенні, стає ще вишуканішим. Шкода, що таких місць у столиці мало. От,
приміром, клумби з троянд у
деяких місцях Києва зяють
пусткою — кущі викопали! І
це злодійство живуче: квіти
завжди крали. Але ж можна
висаджувати, скажімо, чорнобривці чи герань — ці квіти дешеві і їх ніхто не буде викопувати, а цвітуть вони все
літо і аж до пізньої осені.
Цікаво, що чим більше
відкривається інформації
про красиві місця за кордоном, тим прикріше за наших
міських квіткарів, які вже ніколи не встигнуть заквітчати
Київ так, як це роблять у європейських столицях.
Кажуть, що Київ — дуже
зелене місто. Дійсно, коли піднятися на висоту пташиного
польоту, то наше місто видасться великою зеленою оазою.
А от внизу подекуди краса
відсутня: кущі не підрізані,
трава не підстрижена, повно недопалків. Якщо, скажімо, проїхатися мікрорайоном

Відрадний — від станції метро «Берестейська» до вулиці Василенка (колись — промисловий район), — то можна
побачити запущеність і неохайність. Їдеш ніби не Києвом, а якимсь пустирем. Тут
тобі і сміття під парканами, і
бур’яни, і зарості кущів, а от
біля приватних фірм — усе
навпаки: росте самшит, дерева і кущі підрізані, акуратні,
все підметено.
Серед позитивних рис моїх
співвітчизників є пристрасть
до прикрашання своїх осель
і дворів. Люди самостійно
облагороджують свої двори клумбами, поливають-доглядають. І молоді жінки, і
пенсіонерки з ентузіазмом
борються із запущеністю комунальних територій. І двори
стають кращими — одомашненими і затишними. Люди
прагнуть краси, довершеності, охайності. Це досягається великою постійною працею. А де ж наші комунальні
служби, «Зеленбуд»?
Я сумую за каннами, з великими листками темно-зеленого кольору, темно-пурпуровими, червоно-бронзовими і
навіть фіолетовими квітами.
Читала, що в Португалії канни ростуть, як бур’ян. Дай
Боже й нам таких бур’янів! ■

Неначе писанка село... Троєщина. Цей столичний «спальний» масив виник на території колишнього села, яке й подарувало свою назву житловому району. Проте колоритні мотиви сільської ідилії можна подибати не лише в назвах вулиць
— Радунська, Лісківська, Пухівська, — а й у прибудинкових абрикосових садках, пишних кущах бузку, різнокольорових
клумбах. А ще — у «малих архітектурних формах», які створюють самі жителі району, таким чином прикрашаючи його,
щоб «розбавити» типові забудови бетонних споруд.

❙ Фото Ірини КОСОНОЦЬКОЇ.

Пита баба в депутата,
Хмурить брови гнівно:
«А скажіть-но мені, пане,
Як жити на гривню?
В мене пенсія мізерна,
Дітки без роботи, —
Веде далі мову баба
Про свої турботи. —
Скоро холоди настануть,
Що будем робити,
Чим за воду, газ і світло
Будемо платити?»
Це питання депутату
як у горлі кістка.
«Ви, — говорить він, — бабусю,
Така популістка.
Як немає у вас грошей,
Ну то Бог із вами,

■ ПОЛІТПАРНАС

Зустріч із депутатом,
або Баба-популістка
Володимир КАЇРА,
Темрюк, Володарський район, Донецька область
Не купуйте газ, вугілля,
Топіть кізяками!»
Баба плюнула тихенько
На таку відмову:
«Піду кізяків прохати

В нашої корови».
...Наостанок, «любі друзі»,
Хочу вам сказати:
Може, варто обирати
Корів в депутати? ■
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■ СИЛЬНІ ДУХОМ

У житті вкрай мало неможливого!
Особлива черкащанка Анна Харченко здобула вищу освіту та сертифікат психолога в Україні,
а тепер поїхала навчатися в університеті Вестерн Мічиган
Людмила НІКІТЕНКО

Більше 10 років тому журналістська робота звела мене з
черкащанкою Анною Харченко.
Тоді юна дівчина, котра займалася кінним спортом, одержала важку травму й опинилася
в інвалідному візку. І хоч як
важко було їй на душі, вона не
виглядала розгубленою і будувала плани на майбутнє. Тепер
можна сказати: їй усе вдалося.
І нинішнє життя Анни може стати прикладом того, як не треба
занепадати духом. Ні за яких
обставин.

«Не здатися важким
обставинам мені тоді
допомогли мої рідні»
Сьогодні Анну Харченко у
Черкасах добре знають. І поважають. Незважаючи на ті випробування, які послала дівчині доля, вона не замкнулася
у чотирьох стінах, а веде активний спосіб життя. Аня небайдужа до всього, що відбувається у рідному місті, й має багато
друзів серед тих, хто прагне змінювати життя малої батьківщини на краще.
«Не здатися обставинам мені
тоді допомогли рідні — батько
Олег В’ячеславович, мама Лілія
Анатоліївна та бабуся Надія Миколаївна», — розповідає «Україні молодій» Аня. І додає: —
Втішаюся, коли помічаю у своєму характері щось від кожного
з них, а ще від прабабусі Анни,
на честь якої мене й назвали».
Саме дорогі їй люди, уточнює
Анна, стали тією опорою, котра
була їй так потрібна. Вони вислуховували, розраджували, підказували. Були поруч під час
двох важких операцій, котрі довелося перенести.
Аня пригадує, як батько
щодня привозив додому інструктора з лікувальної фізкультури, а бабуся допомагала їй робити вправи. По кілька годин
поспіль і щодня. Рідні вселяли
надію і боролися за її майбутнє
разом з нею. І результат не забарився. Аня стала почуватися
краще. Не лише фізично, а й душевно. Вона зрозуміла, що зможе побороти обставини і змінити своє життя.
На це пішло чотири роки.
Аня вступила на заочне відділення біологічного факультету
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Тоді турботлива бабуся переконала її, що треба вибиратися за межі квартири й відвідувати лекції. На інвалідному
візку це було непросто. Але Аня
впоралася. За минулі роки вона
здобула вищу освіту та сертифікат психолога у методі «позитивна психотерапія та діалогова модель, гештальт-терапія».
Тепер Анна Харченко каже,
що її мрії здійснилися. У неї є
освіта, є робота. При цьому вона
ніколи не плачеться, скільки
сил, здоров’я і нервів їй це вартувало. Більше того, вона взялася допомагати й іншим людям з
особливими потребами.
Аби реалізовувати такі свої
задуми, створила та очолила благодійний фонд «Наддніпрянський». Свою активну позицію
вона проявляла на офіційних

❙ Черкащанка Анна Харченко тепер навчається у США.
❙ Фото з особистого архіву.
міських заходах, у виступах на
телебаченні та друкованих ЗМІ.
Вона стала голосом людей на інвалідних візках, який не давав
громаді міста закривати очі та
відмахуватися від їхніх буденних проблем.
Серед добрих справ, які реалізувала Анна Харченко, можна пригадати організаційну підтримку фондом «Наддніпрянський» акції «Серце до серця», на
зібрані кошти під час якої було
придбано обладнання для Черкаської обласної дитячої лікарні, організацію екологічних заходів зі збереження довкілля,
новорічних благодійних балів.
«Зібрані на балах кошти
були спрямовані на купівлю обладнання у хірургію обласної
лікарні, придбання спортивного інвентаря школі-інтернату, створення зони відпочинку,
допомозі родині, постраждалій
у ДТП, на закупівлю розвиваючих ігор для школярів», —
пригадує Анна. А ще, уточнює,
ми зібрали свідчення очевидців
про пережите під час створення
Кременчуцького водосховища і
видали цікаву історичну збірку
«Незатоплена пам’ять».
Разом iз Коаліцією молодіжних громадських організацій
Черкаської області «Молода
Черкащина», яку очолює Вікторія Феофілова, Аня взялася
за проект «Рух для всіх». Аби
добитися комфортних умов пересування містом для тих, хто
рухається за допомогою інвалідного візка, Аня разом з іншими
активістами домоглася виділення владою міста коштів (а за два
роки ця сума сягнула 800 тис.
гривень) на облаштування пандусів та занижених бордюрів на
переходах черкаських доріг.

«Коханий мій — із доброю
душею і великим серцем»
Ще однією перемогою стало
те, що в місті з’явилися два тролейбуси із заниженими сходами і навіть спеціальне соціальне таксі для черкащан з особливостями здоров’я.
У тандемі з «Молодою Черкащиною» фонд «Наддніпрянський» працював і над новим про-

ектом — «Доступне працевлаштування для молоді з особливими потребами».
Не так давно Аня порушила питання і про медичні проблеми жінок з інвалідністю.
Тож завдяки спонсорству адвокатської компанії нині в жіночих консультаціях встановлено
спеціальні гінекологічні крісла
з гідравлічним підйомом. Вони
розміщені у жіночих консультаціях міських пологових будинків по вулицях імені Чехова
та Конєва. Там також обладнали пандуси і спеціальні кнопки виклику, при натисканні на
яку до жінок виходять працівники поліклініки й допомагають дістатися до лікаря.
Але Аня не зупинилася й на
цьому. У 2012 році вона започаткувала приватну психотерапевтичну практику і як психолог-психотерапевт бралася за
розв’язання сімейних конфліктів, пов’язаних із насиллям у
сім’ї.

міцною, що розірвати її не так
просто. На це, зазначає, впливають і співзалежні стосунки,
коли тиран вважає себе всесильним і переконаний, що дружина нікуди не подінеться. Тому в
хід, наголошує Анна Харченко,
йдуть погрози та шантаж, обмеження спілкування з подругами. І все це чоловік хитро прикриває турботою, мовляв, «ти ж
не хочеш втрапити в якусь халепу».
Якщо дружина мириться з
таким станом речей, констатує
Аня, то не забаряться й побиття. А після, коли немає друзів,
втрачено роботу, знижується й
самооцінка. Тож нерідко, наголошує, жінка починає вважати
себе винною. А тут іще й родичі
радять постійно, навчитись домовлятися з чоловіком.
«Якщо в сім’ї є насилля,
найперше необхідно фізично дистанціюватися від агресора. Йдіть до подруги, до мами.
Живіть певний час окремо, аби
все прояснити. І важливо звертатися до психолога. Окремо й
обом», — закликає жінок Анна
Харченко.
Вона тепер теж заміжня. Має
чоловіка. Два роки минуло, як
вони з Дмитром Толоконніковим побралися. І тепер щасливі
у шлюбі.
«Ми познайомилися через
спільних друзів на одному з концертів. Чоловік мій із доброю душею і великим серцем. Мій коханий — найщиріший мій друг»,
— зізнається про особисте Аня.
Вона називає своє заміжжя
найпотужнішим і найкращим
союзом, який може бути. І вірить, що ці взаємні почуття —
на все життя.
А людям, котрі мають обмежені можливості, Анна Харченко радить частіше себе запитувати: «Що мене робить щасливим?». І, відповідаючи на це запитання, старатися робити певні
кроки для того, щоб організовувати своє життя комфортніше.
«Це реально. По собі знаю.
Адже багато всіляких обмежень

Людям, котрі мають обмежені можливості, Анна
Харченко радить частіше себе запитувати: «Що
мене робить щасливим?». І, відповідаючи на це
запитання, старатися робити певні кроки для того,
щоб організовувати своє життя комфортніше.
«Часто жінки воліють мовчати про насилля у своїй родині. А
якщо і звертаються до психолога, то погоджуються на одну-дві
консультації, а тоді не приходять. І знову з’являються, коли
жахіття повторюється», — ділиться досвідом зі своєї практики Анна Харченко.
Вона пригадує, як одна з таких жінок рік ходила до неї на
терапію і все-таки зважилася на
розлучення, потім змогла відсудити у домашнього агресора
квартиру, поправила здоров’я і
знайшла у собі сили працевлаштуватися та повернутися до активного життя.
«Це дуже надихає, коли можеш допомогти!» — говорить
Анна. Адже, пояснює, зв’язка
жертви та агресора є наскільки

для себе ми визначаємо самі», —
вважає Аня.

«Недавно вивела для себе
формулу успішних проектів
та мрій»
«У житті вкрай мало неможливого. В останні пару місяців
укотре переосмислила свою інвалідність — як я її переживаю,
як до цього факту ставлюся,
чи приймаю себе», — веде далі
Аня.
Вона щиро зізнається, що
не раз задумувалася про страждання, які розділилися для неї
на дві категорії. Те, що неминуче, що є данністю і виникає від
психічного болю. І те, що створюється в деякому сенсі «штучно». Наприклад, пояснює Анна,
системою чи самою людиною че-

рез своє ставлення до болючої
ситуації або факту.
«І коли вдається пережити неминучий біль від того,
що відбулося, й помітити, що
є в житті ще щось, окрім суму
за втраченим, то відбувається
справжнє диво. Інвалідний візок стає індивідуальним аксесуаром, який підкреслює твою
тендітність і привносить у життя комфорт», — говорить Анна
Харченко. Якраз тоді, уточнює
вона, приходить розуміння
фрази, що біль неминучий, але
страждання — особистий вибір
кожного.
«Недавно вивела для себе формулу успішних проектів та мрій,
котрі здійснюються. Виглядає це
приблизно так: мрія, дія, результат», — наголошує Аня.
Вона пригадує, як пару
років тому почала задумуватися і мріяти про здобуття освіти
за кордоном. І буває ж так, усміхається дівчина, що буквально
відразу на очі потрапило оголошення про черговий прийом заявок на стипендію ім. Фулбрайта. Тож вона як випускниця українського вишу могла отримати таку стипендію для навчання
на магістерському рівні в одному з університетів США. Така
перспектива радувала, вселяла
надію і спонукала до дій, до нової своєї мрії.
Шлях був довгим — попередня велика за обсягом заявка англійською мовою, співбесіда, два іспити і майже півтора
року мрій, чекання, сподівання
і віри. Адже на стипендію було
440 претендентів, а місць усього
20.
«За цей період часу я встигла помріяти, розчаруватися, не
раз думала, що все дарма. Словом, пережила цілу палітру душевних почуттів», — згадує пережиті хвилювання дівчина.
А потім їй прийшло запрошення на навчання. Так Аня
Харченко стала лауреатом стипендії ім. Фулбрайта. Вона потрапила у число тих двох десятків щасливчиків, котрі мріяли
навчатися у США.
В кінці минулого місяця разом із чоловіком Дмитром (і навіть із домашньою улюбленицею
кішкою Маргошею) Анна поїхала навчатися в університеті Вестерн Мічиган, у магістратуру
факультету практичної психології.
«Такого зеленого міста зі свіжим повітрям і будиночками,
котрі органічно вписані у мальовничий ліс, важко собі уявити. Білки, борсуки, косулі тут —
звичайне явище. Уже полюбила Каламазу!» — так захоплено
Аня тепер відгукується про містечко, в якому вона житиме наступні два роки.
А тим часом заснований нею
фонд «Наддніпрянський» вона
передала у надійні руки. Його
тепер перейменовано у благодійний фонд «Анна» і ним керує
переселенка з Донбасу Анна Тарапата. Організація опікуватиметься жінками у потребі. Зокрема тими, які постраждали від
домашнього насилля.
«Я рада, що фонд нині у хороших руках і добрі справи у Черкасах будуть продовжуватися»,
— підсумовує Анна Харченко. ■
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ПОСТАТЬ

«Він писав нам нашу історію і творив нам нашу історію».
Іван Крип’якевич
український історик (1886-1967)

■ ДО ДАТИ

Писав історію «не таку»
Радянська влада намагалася стерти ім’я Михайла Грушевського
— державотворця, історика, особистості
Оксана ЯСНИЦЬКА

29 вересня за новим стилем 150
років тому народився Михайло
Грушевський — відомий історик,
громадський діяч і політик. «Він
писав нам нашу історію і творив
нам нашу історію», — писав про
нього Іван Крип’якевич. Одна зі
сторінок життя цього Великого
Українця — львівська. Тому варто завітати у будинок, де мешкав професор Грушевський, а
згодом почав діяти Львівський
державний меморіальний музей, щоб iще більше дізнатись
про життя і творчий шлях цього
незламного генія. Тут представлені предмети побуту, державна
атрибутика й неоціненні праці
— усього понад 25 тисяч одиниць зберігання. Про них і Михайла Грушевського розповідає
головний зберігач фондів музею
Олеся Миронівна Ванчура.

❙ Будинок-музей Михайла Грушевського у Львові.
■ ДОВІДКА «УМ»

❙ Михайло Грушевський з родиною.
їхні рішення перебувати там
не перетиналися?
— Я особисто не знаю, де зафіксовано, хто кого запрошував. Що стосується Івана Франка, то він часто туди їздив. На
той час Карпати були Меккою,
куди з’їзджалися поети, письменники.

Два сусіди — генії
■ Пані Олесю, цьогоріч вшановуємо 150-річчя від дня народження історика. Що вдалося зберегти з часів проживання тут Михайла Грушевського,
після реконструкції?
— Зберігся сам будинок.
Коли відбувалися в 90-х роках
ремонтні роботи, ми відновили
первісне пофарбування в кожній кімнаті. Щоправда, з часом
щось стерлося, щось відпало.
Але все було відновлено.
■ Поряд iз вашим музеєм —
музей Франка. Ці два генії тривалий час сусідствували, ще довше — співпрацювали. Побутує
думка, що Грушевський недолюблював Франка. Чи це так?
— Дуже часто чую таку думку. В музеї збереглась візитка,
де Грушевський запрошував у
гості Франка. Уже ця візитка,
власне, спростовує такі твердження. Насправді це все тягнеться ще з радянських часів,
позаяк Грушевський був заборонений, його вважали буржуазним націоналістом, який творив «неправильну історію».
■ Грушевський і Франко навіть у Криворівні разом iз родинами перебували. Хто кому радив їхати на Гуцульщину? Чи

Реалізація дитячої мрії
■ За життя Михайло Грушевський написав сотні праць.
Однією з найвідоміших є «Історія України-Руси». Хоча її
шлях до читачів теж був тернистим, чи не так?
— Ще з дитячих років Грушевський пише у своєму щоденнику, що його мрія — це написати справжню історію України. «Історія України-Руси»
писалася у Львові. У 1898 році
виходить перший том, усього їх
десять. Грушевський писав цю
працю все життя, правда, не
довів до кінця. Але, не зважаючи нi на що, він поставив собі
ціль і йшов до неї. Всього написано більше двох тисяч творів.
■ Чому для радянської влади було принциповим стерти
з пам’яті людей значення Михайла Грушевського як державотворця?
— Михайло Грушевський
був стертий не лише як державотворець, а й як історик, як
особистість. Усе тому, що писав
історію «не таку». Коли він повернувся з еміграції, починається гоніння. Від нього вимагали
марксистського висвітлення історії, але він не погоджувався з

цим, адже це перекреслювало
його концепцію, схему раціонального викладення історії.
Також радянській владі було
вигідно стерти Грушевського
як людину, яка мала відношення до творення незалежної Української держави.
■ Дуже багато загадок донині існує навколо смерті відомого діяча. Що насправді сталося?
— Це загадка. Всі шляхи
ведуть до сусідньої держави,
відповідно, всі можливі дані
сховані в тих архівах. Були
версії, що його могли отруїти,
але офіційно це не доведено.
Офіційно вважається, що йому
зробили операцію і він помер.
Немає ще тих документів, які б
довели, що Михайла Грушевського отруїли.

«Знову всі шляхи ведуть
до сусідньої держави»
■ За батька і за себе довелося розплачуватись доньці Катерині — її засудили і відправили
в ув’язнення. Чи є нові дані про
останні роки життя Катерини
Грушевської?
— У нас працював науковець Василь Горинь, який досліджував біографію Катерини,
він висловив свою думку з приводу її заслання. Це вже було
десять років тому. Чогось нового немає, бо всі шляхи, знову ж
таки, ведуть до сусідньої держави. Ми знаємо, що вона похована в Новосибірську, що нема
могили. Всі дані, які у нас є, ми
використовуємо. Зараз науков-

■ СПАДЩИНА

Святині пам’яті про Голокост
У Львові презентували проект «Простір синагог»
Ірина ІСАЄВА
Нещодавно у Львові
для широкої публіки
було відкрито меморіальний проект «Простір синагог». Це чи не перший
випадок в Україні, коли
проект було зреалізовано
міською адміністрацією у
співпраці з партнерами, а
не організовано винятково громадськими організаціями.

Муровану синагогу в
місті спорудив у 1592—
1596 роках італійський архітектор Павло Щасливий. Фундатором будівлі був багатий
львівський купець та голова єврейської міської
общини Іцак Нахманович (Ісаакбен Нахман).
Це була друга міська синагога у Львові. Вона стала центром суспільного
життя середньовічного

єврейського кварталу та
однією з найгарніших
синагог Східної Європи.
Під час німецької окупації 14 серпня 1941 року, а
також протягом кількох
наступних днів низку синагог у Львові було підпалено. Тоді ж горіла й «Золота Роза». Пізніше її остаточно доруйнували гітлерівці. Останні 70 років
ця територія була занедбаною пусткою, з якою

Вілла Михайла Грушевського у Львові була побудована у 1902 році архітектором
Мартином Заходним. У тому ж році родина заселяється в нову оселю. Прожили Грушевські там із 1902 по 1914 рік. Проте 1914 рік — це умовна дата, позаяк це рік початку Першої світової війни. Певний час родина жила на два будинки: у Львові і Києві.
У 30-х роках у будинку неподалік Стрийського парку у Львові жила родина Філарета Колесси. Із 40-х років у цьому місці запрацював музей Івана Франка. Народний
комісаріат за ініціативою Спілки радянських письменників прийняв таке рішення.
Спочатку директором було призначено Петра Франка, сина Каменяра.
У 1998 році почали створювати Державний меморіальний музей Михайла Грушевського. Розпочались реставраційні роботи. Було відновлено пофарбування стін.
Разом з будинком збереглися двері, кахель і плитка на веранді, а також ліпнина.
Також частково збереглась бруківка, яка веде від брами до будинку-музею. Було
розроблено експозиційний план музею, автором якого стала Марія Магунь, заслужений працівник культури, директор музею. Офіційне відкриття відбулося 22 серпня
2000 року.
Наразі музей — це 6 екзпозиційних залів, які відтворюють життя і творчість
Михайла Грушевського.
На території музею є яблуневий сад, де росте близько семи десятків дерев. У
1999 році президенти країн Центральної Європи висадили тут яблуні.
ці намагаються щось нове дослідити, адже є можливість більше
працювати в архівах, у наукових установах.
■ Грушевські походять від
козацького роду Груш. Іще
більше століття тому першим
почав досліджувати родове дерево Марко Грушевський. Чи
вдалося щось нове розкопати в
останні роки?
— Я знаю, що наші київські
колеги досліджують родоводи,
вони видають праці з цього приводу. Ми ж більше спрямовані
на галицьку родину Грушевських. Незабаром вийде другий
том листування Михайла і Катерини Грушевських, там буде
родинне листування по Марії
Сильвестрівні, по дружині.
Прямих нащадків Грушевських немає, але є велика родина по лінії Марії Грушевської, вона мала багато сестер і
братів. Власне, вже їхні діти та
племінники дали нам багато матеріалів для музею.
■ Хто з родичів Михайла

межували літні столики
сусідніх ресторанів. Пізніше її обгородили високим парканом.
Ідея відновити синагогу побутувала від перших років незалежності
України. На археологічні дослідження, проведені біля уламків споруди, було витрачено близько 120 тисяч гривень. 8
років тому Львівська міська рада оголосила архітектурний міжнародний
конкурс на облаштування меморіального простору в кварталі євреїв. Перемогу в конкурсі здобув
Франц Решке, архітектор
із Берліна.
Наразі презентовано
перший етап: законсерво-

Грушевського останнім часом
відвідував ваш музей?
— Галицька родина завжди
присутня на всіх наших заходах. Це Микласевичі, Савицькі, Тишовницькі, Калитовські, Бальки, Мучульські, Левицькі та інші. Всі вони — нащадки по лінії Марії Грушевської.
Вони завжди є почесними гостями, ми акцентуємо на них увагу. Саме завдяки їм ми маємо
унікальні експонати, які вони
зберігали, не знаючи, що саме
вони зберігають. Адже говорити про це в радянські часи було
заборонено. Серед таких експонатів є рукописи, старі фотографії, особисті речі, речі побуту,
наприклад, столове накриття.
■ Що треба робити, щоб більше популяризувати особистість
Грушевського?
— Наприклад, відвідувати
музей. Ми завжди запрошуємо,
розповідаємо. Люди переважно
дякують, адже дізнаються більше про особистість Михайла
Грушевського, про рідних. ■

вані руїни «Золотої Рози»,
помаркований фундамент
єврейського будинку навчання Бейт Гамідраш і меморіальну інсталяцію під
назвою «Увіковічнення».
Інсталяція налічує 39 стел,
кожна з яких має своє значення. Софія Дяк, директорка центру міської історії, розповіла: «Двадцять одна стела має тексти.
Це тексти, які були написані євреями, чия доля
була пов’язана з містом.
Десять стел — це фотографії, а решта стел — пусті. Вони символізують те,
що майбутнє є відкритим і
воно залежить від нас, а також те, що будь-які тексти
і джерела є селекцією».
Роботу над другим ета-

пом планують розпочати
наступного року — візьмуться за площу перед
«Золотою Розою», де планують створення відкритого громадського простору для проведення некомерційних заходів. Крім
того, вимостять контури
першого поверху синагоги.
Цей новий громадський простір у Львові є місцем вшанування жертв
Голокосту у Львові та, що
важливо, місцем діалогу
— між сучасниками та
минулим. І нехай якомога більше таких символів
зневаженої та занедбаної
історії трансформуються
в спільну спадщину міста. ■
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Високі
ноти — 27
На концертах «Київ Музик Фесту» можна почути
оркестр, яким диригує Микола Лисенко
Ольга ПРИНДЮК

Під такою назвою у столиці з 1 до 9 жовтня проходитиме «Київ Музик Фест» — один
із наймасштабніших і найповажніших фестивалів в Україні. Форум було засновано
ще у 1990 році. Його ініціатором і першим директором був видатний український
композитор Іван Карабиць. Концепцію «Київ Музик Фесту» можна визначити гаслом: «Українська музика в контексті світової». Відтоді щороку восени, у вересніжовтні, найкращі концертні майданчики Києва гостинно відчиняють двері для шанувальників музики.
До речі, символічно, що нинішній фестиваль розпочнеться 1 жовтня — у Міжнародний день музики.

❙ Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського. Диригент Ігор Андрієвський.
❙ Фото Юрія ШКОДИ.

Вражаюча статистика
Оргкомітет запланував аж 24 заходи: 5 симфонічних, 5 хорових концертів, 8 камерних — 4 за участю камерних
оркестрів, 2 ансамблеві проекти і 2 збірні камерні імпрези, 3 презентації нотних видань і компакт-дисків академічної музики, рок- і ф’южн-альбомів сучасних українських композиторів,
моноопера, майстер-клас виконавця
світового рівня, концертний нон-стопмарафон.
У фестивалі звучатиме музика майже 100 композиторів. Буде представлено
музичну культуру 11 країн: Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Латвії, Литви,
Польщі, Росії, США, Угорщини, України, Франції. Виконуватиметься понад
150 творів різних жанрів, серед яких 35
світових прем’єр.
Організаторами 27-го (!) «Київ Музик
Фесту» традиційно є Національна спілка композиторів, Міністерство культури України. Форум також підтримують
іноземні представництва, фонди, амбасади, різні громадські, державні, духовні та інші установи.
«Фестиваль «Київ Музик Фест» розвивається — пропонує широкий спектр
жанрів, стилів, тем, форм: від духовної
музики, класики, серйозних, змістовно глибоких творів до сучасних наймодерновіших опусів, а також рок-, джаз,
ф’южн-композицій. Найвибагливіший
слухач зможе віднайти у програмі щось
цікаве й нове для себе», — розповідає
«Україні молодій» музикознавець Ольга Голинська.

Карабиць, Скорик, Сильвестров…
Відкриття і закриття фестивалю за
участю флагмана українського симфонічного виконавства, Національного
заслуженого академічного симфонічного оркестру України (головний диригент
— Володимир Сіренко), як завжди, стануть своєрідними домінантами форуму.
У програмах — твори класиків жанру:
Бели Бартока (Угорщина), Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, Івана Карабиця, Лесі
Дичко, а також провідних українських
композиторів Ігоря Щербакова і Сергія
Пілютикова. Спеціально на концерт-відкриття із Великої Британії приїздить
видатний, усесвітньо відомий музикант
українського походження, альтист Андрій Війтович.
Дуже цікавою обіцяє бути імпреза Симфонічного оркестру Українського радіо (головний диригент Володимир
Шейко). Її особливість — це вечір світових прем’єр, серед яких Концерт № 4
для скрипки з оркестром Євгена Станковича, Симфонія-концерт для скрипки з
оркестром Ганни Кузіної (солістка Богдана Півненко), композиція Івана Небесного «Вже котрий це до тебе лист...»
на вірші Василя Стуса (солістка Тамара Ходакова), «Листи» молодого автора Сергія Вілки, «Адажіо і фуга BACH»
композитора з Іспанії Юліана Печеного,

Одним із найяскравіших на форумі
буде проект Володимира Рунчака за
участю Київського камерного оркестру.
Звучатимуть твори польських класиків
Вітольда Лютославського, Кшиштофа
Пендерецького та українських авторів
киянина Володимира Рунчака й луганчанина (тепер харків’янина) Сергія Турнєєва.
Традиційно ексклюзивні програми
представлять на фестивалі Ансамбль
класичної музики імені Бориса Лятошинського (художній керівник Валентина Іконник-Захарченко), Ансамбль
нової музики «Рикошет» (художній
керівник Сегій Пілютиков) і камерний
ансамбль Sed Contra. «Рикошет» продемонструє (вперше в історії фестивалю) музично-хореографічний шоу-проект «Танці народів світу», а Sed Contra
— проект Sound. Voice. Silence. Твори
для читця і камерного ансамблю», здійснений спільно (так само вперше у «Київ
Музик Фесті») з Новим театром на Печерську.

Вхід вільний

❙ Микола Лисенко, правнук відомого українського композитора, диригує Державним академічним
❙ естрадно-симфонічним оркестром України.
симфонічні варіації «Екзерсиси за Генделем» Володимира Птушкіна.
Подарунком для меломанів стане приїзд Полтавського симфонічного
оркестру (головний диригент Віталій
Скакун), який минулоріч тріумфально
виступив на фестивалі. Цього року колектив так само гратиме разом із солістом, скрипалем Антоном Скакуном
(Бельгія—Україна). У подальшому оргкомітет планує запрошувати оркестри з
інших областей України.

Хорові імпрези
Хорова музика завжди була візиткою України, адже є утіленням духовного світу співочої української нації. Концерти відомих хорових колективів на
фестивалі викликають незмінний інтерес у слухачів. Із п’яти таких імпрез три
присвячено духовній музиці й проходитимуть у храмах — Михайлівському Золотоверхому соборі, Лютеранській церкві святої Катерини та Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Два з цих
концертів — авторські: знаних майстрів
жанру Віктора Степурка (Хор студентів
Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра, керівник Зоя Томсон), і
Вікторії Польової (Муніципальний камерний хор «Київ», керівник Микола
Гобдич).
Любителі дитячих голосів насолоджуватимуться звучанням Хору хлопчиків і юнаків Мукачівської хорової
школи (керівник — директор і засновник закладу Володимир Волонтир), а
також дівочого хору Київської середньої спеціальної музичної школи імені Миколи Лисенка (художній керівник і диригент Юлія Пучко).

Академічний камерний хор «Хрещатик» (художній керівник Павло Струць)
готує для фестивалю дві програми — з духовних і світських творів. У одному з концертів разом із цим колективом виступить
Хор студентів Київського національного
університету культури і мистецтв (художній керівник Наталія Кречко).
Вельми цікавими, як і зазвичай,
обіцяють стати програми Національного ансамблю солістів України «Київська
камерата» (головний диригент Валерій
Матюхін). У них заплановано чимало
прем’єр і сюрпризів.

Цілковито самостійний блок заходів
становитимуть презентації. Йдеться
про видання видавництвом «Гроно»
книжки Михайла Степаненка «Статті. Дослідження. Спогади» і партитури твору Лесі Дичко «Червона калина», компакт-дисків із записами літургій Лесі Дичко, а також компакт-дисків
рок-альбому Сергія Зажитька й Сергія Пілютикова «Двічі народжений» і
ф’южн-альбому «Музика української
землі» Івана Тараненка.
«Важливо також, що вхід на всі заходи фестивалю, який сприяє популяризації сучасної української академічної
музики, окрім спеціально зазначеного у
програмі концерту, — традиційно вільний»,— зазначає Ольга Голинська. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
О сеньйорита!
1 жовтня у столичній «Кінопанорамі» пройде
вечір італійського короткометражного кіно від фестивалю La Guarimba. У програмі — ігрові, документальні й анімаційні фільми, які є лауреатами міжнародних кінофестивалів у Торонто, Сараєво, Венеції,
Мілані та Загребі.
Фестиваль La Guarimba дуже близький по духу
Київському міжнародному фестивалю короткометражних фільмів (KISFF). Італійські фільми особисто презентує арт-директор фестивалю La Guarimba
Джуліо Віта, з яким можна буде поспілкуватися після сеансу.

Краматорськ накриє «Океан»
5 жовтня у Краматорську гурт «Океан Ельзи» відіграє безплатний концерт. На запрошення
жителів міста музиканти виступлять на стадіоні
«Авангард». Співатимуть як пісні нового альбому
«Без меж», так і старі композиції ОЕ.
Нагадаємо, раніше музиканти зіграли безплатний концерт у Маріуполі.
Із благодійними виступами на Донбасі вже по-

бували Сергій Жадан і «Собаки в космосі» та інші
гурти.

Бурлюк піде з молотка
12 жовтня у Київському центрі сучасного
мистецтва відбудеться аукціон, на якому представлять роботи класиків і сучасників українського мистецтва. Торги проходитимуть у новому
форматі й поєднають тихий та живий аукціони.
Ставки можна буде зробити, починаючи з 7 жовтня, коли відкриється передаукціонна виставка.
Після цього проведуть живий, традиційний аукціон.
Серед лотів — твори художників радянської
епохи, таких як Давид Бурлюк, Микола Глущенко, Сергій Шишко, Іван Труш. А також роботи метрів сучасного живопису — Максима Мамсікова,
Олега Тістола, Олександра Харченка, Таїсії Галаган, Олександра Ройтбурда, Михайла Деяка та інших.
За словами організаторів аукціону, стартова
вартість представлених творів буде у 2-4 рази...
нижчою за ринкову.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

«Українська національна лотерея». Зміни до Умов випуску та проведення лотереї тото «ФОРТУНА ЛАЙВ»
«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора
№ 140 від 28 вересня 2016р.

ЗМІНИ
до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото
«ФОРТУНА ЛАЙВ»
І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото
«ФОРТУНА ЛАЙВ»:
1. Пункт 3.1.6. Підрозділу 3.1. «РЕЄСТРАЦІЯ ІГРОВИХ ВАРІАНТІВ В ЛОТЕРЕЙНІЙ СИСТЕМІ» Розділу
3 «ПРАВИЛА ГРИ» Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФОРТУНА
ЛАЙВ» викласти в наступній редакції:
«3.1.6. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні варіанти
результатів подій:
1) Перемога першої сторони змагання — у лінії
позначається «1».
2) Нічия — позначається «Х».
3) Перемога другої сторони змагання — позначається «2».
4) Перемога першої сторони змагання або нічия
— позначається «1Х». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб перемогла перша сторона або відбулася нічия.
5) Перемога першої сторони або перемога другої
сторони змагання — позначається «12». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб одна
із сторін перемогла, тобто щоб не відбулася нічия.
6) Перемога другої сторони змагання або нічия
— позначається «Х2». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб перемогла друга сторона або відбулася нічия.
7) Перемога учасника змагання з урахуванням
фори — позначається «Ф1» або «Ф2», що означає
фору, яка надається першій або другій стороні змагання відповідно. У лінії, для наочності, фора іноді
дається суміщеною з коефіцієнтом виграшу: «Ф1К1».
Фора — початкова перевага чи відставання (відставання позначається знаком «-») однієї із команд
(спортсмена), виражена у голах, очках, геймах, або інших значеннях кінцевого результату, яка надана учаснику змагання Оператором, з метою урівняти їхні шанси на перемогу. Надана учаснику змагання Фора додається до відповідного кінцевого результату події.
Якщо розрахований таким чином результат на користь
обраної гравцем сторони змагання, то результат події
вважається виграшним; якщо ж розрахований таким
чином результат є перемогою протилежної сторони,
то результат події є програшним; якщо отриманий з
урахуванням Фори результат — нічия, то коефіцієнт
виграшу по такому результату буде рівний «1».
8) Гандикап. Азіатський гандикап. Гандикап
(фора) — це ігровий варінат на подію (матч), в якій
один з учасників починає гру з умовною перевагою
(форою), яка виражається в голах (очках, балах і тому
подібне, залежно від виду спорту). Гандикап (фора)
може бути, як мінусовим значенням, так і з плюсовим. Мінусове значення на фаворита, плюсове — на
аутсайдера. Наприклад: ставка на перемогу 1-ої команди з форою -1 означає, що ставка виграла, якщо
матч закінчиться перемогою першої команди з різницею в 2 і більше м’ячів (2-0,3-1 і таке інше), виплата призу із коефіцієнтом «1» — якщо перша команда виграє з перевагою в 1 м’яч (1-0,2-1,3-2 і т.і.).
Ставки на гандикап і азіатський гандикап в ігрових варіантах «Наживо» розраховуються наступним чином. Усі ставки в ігрових варіантах «Наживо» (азіатський гандикап) встановлюються на основі
голів, що забиті в залишок основного часу поточного
матчу. Усі голи, що забиті раніше, до того часу, коли
зроблена ставка, не враховуються.
Фора (-0,25) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору 0, а інша половина ставиться на фору -0.5. Розраховується ця ставка
наступним чином: при перемозі — повністю виграш;
при нічийному результаті — половина суми повертається, а половина програється; при будь-кому іншому результаті — програш усієї ставки.
Фора (-0,5) — це ігровий варінат на команду, де
при перемозі — виграш ставки, при будь-яких інших
результатах — програш.
Фора (-0.75) — це ігровий варінат на команду,
де половина суми ставиться на фору -0.5, інша половина на фору -1. При перемозі в 1 гол одна половина
ставки виграє, інша йде на повернення; при перемозі
в 2 голи і більше ставка виграє повністю.
Фора (-1.25) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору -1, інша половина
на фору -1.5. Розраховується наступним чином: при
перемозі в 2 і більше голів — ставка виграє повністю;
при перемозі в один гол — половина ставки виплачується із коефіцієнтом «1», інша половина програє;
при будь-якому іншому результаті — програш.
Фора (-1.75) — це ігровий варінат на команду, де

половина суми ставиться на фору — 1.5, інша половина на фору -2. При перемозі в 3 голи і більше ставка виграє повністю; при перемозі в 2 голи половина
ставки виплачується із коефіцієнтом «1», а інша половина ставки виграє; при будь-кому іншому ісході
— програш усієї ставки.
Фора (-2.25) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору -2.5, інша половина на фору -2. При перемозі в 3 і більше голів виграш
усієї ставки; при перемозі в 2 голи — половина ставки програє, половина виплачується із коефіцієнтом
«1»; при будь-кому іншому ісході — програш усієї
суми.
Плюсова фора:
Фора (0.25) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору 0, а інша половина
на 0.5. Розраховується так: при перемозі — виграш
усієї ставки, при нічийному результаті — половина
ставки виграє, а інша половина ставки виплачується
із коефіцієнтом «1»; при будь-якому іншому результаті — програш усієї ставки.
Фора (0.5) — це ігровий варінат на команду,
де при перемозі або нічиї ставка виграє повністю,
при будь-якому іншому результаті — програш усієї
суми.
Фора (0.75) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору 0.5, а інша половина
на 1. При перемозі і нічиї ставка виграє повністю; при
програші в один гол — половина ставки виплачується із коефіцієнтом «1», а друга половина програє; при
програші в 2 і більше голів — програш ставки.
Фора (1.25) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору 1, а інша половина на фору1.5. Розраховується так: при перемозі і нічиї — повний виграш ставки; при поразці в один гол
— півставки виграє, а друга половина виплачується
із коефіцієнтом «1»; при поразці в два і більше голів
— програш ставки.
Фора (1.75) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору 1.5, а інша половина на фору 2. При поразці в 3 і більше голів — втрата
усієї ставки; при поразці в два голи— півставки програє, а друга половина виплачується із коефіцієнтом
«1»; при будь-кому іншому результаті — виграш усієї
ставки.
Фора (2.25) — це ігровий варінат на команду, де
половина суми ставиться на фору 2, а інша половина на фору 2.5. При поразці в 3 і більше голів — програш усієї ставки; при поразці в 2 голи — півставки
виплачується із коефіцієнтом «1», а друга половина — виграш; при будь-кому іншому результаті —
виграш усієї ставки.
9) Тотал — позначається «Тот» — тотал, «Б»
— більше, «М» — менше, «1Б» — перша більше,
«1М» — перша менше, «2Б» — друга більше, «2М»
— друга менше. Тотал — результат події, який визначається кількістю забитих голів, очок, геймів тощо набраних (забитих, зіграних тощо) учасниками змагання
(Тотал). В Програмі тиражу Тотал визначається числом. Для того, щоб результат події був виграшним,
необхідно, щоб гравець, вгадав чи буде забито, набрано, зіграно тощо більше або менше значення даного в лінії тотала або рівно вказану кількість. Тотал
може бути індивідуальним для однієї із сторін змагання або загальним для обох сторін. При визначенні індивідуального Тотала враховуються тільки голи,
очки, гейми тощо набрані (забиті, зіграні тощо) одним із учасників. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором Лотереї значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».
10) Рахунок матчу — результат події у вигляді
точного рахунку змагання. В Програмі тиражу Рахунок матчу визначається числовими значеннями, що
відповідають результатам відповідних сторін змагання. Наприклад «1-0» відповідає результату події, за
яким перша команда забила 1 гол, а друга забила 0
голів. Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб гравець вгадав точний рахунок змагання.
11) Тайм-Матч — результат події у вигляді поєднаного результату першої половини змагання та всього змагання. Для виграшу по ставці на такий результат гравець повинен вгадати одночасно результат
першої половини змагання та всього змагання у вигляді перемоги або нічиї. У лінії програми тиражу для
позначення цих результатів використовуються початкові літери: П — перемога, Х — нічия, при цьому на
1-му місці ставиться результат 1-ї частини, а на 2-му
— всього змагання. Наприклад, П2П1 означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та перемогу 1-ї

команди (П1) у матчі, а П2Х означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та нічию (Х) у матчі. У ігрових варіантах Експрес та Система забороняється обирати більше одного результату тайм-матчу.
12) Порівняння результативності таймів (періодів,
чвертей, геймів, сетів, інінгів та іншої частин змагання) — результат події, який полягає у визначенні тайму (періоду, чверті, гейму, сету, інінгу або інших частин змагання), в якому було набрано (забито, зіграно
тощо) більше голів, очок, геймів тощо. Для виграшу
по ставці на такий результат гравцю необхідно вгадати, який з таймів/періодів/чвертей тощо матчу виявиться найрезультативнішим або в яких таймах/періодах/чвертях буде однакова результативність. У лінії
програми тиражу для позначення вказаних результатів використовуються символи «<» — менше, «>»
— більше, «=» — рівність у поєднанні із значеннями таймів. Наприклад, результат «1>2» означає, що
перший тайм є більш результативний ніж другий, а
«1=2» означає що обидва тайми є однаково результативними.
13) Результат події у різних відрізках часу —
визначення будь-якого із вищезазначених результатів подій у різних відрізках часу змагання — таймі,
періоді, чверті, геймі, сеті, інінгі та іншої частин змагання, які розраховуються в межах визначених хвилин, на підставі офіційних статистичних даних. При
чому, часовий відрізок з 1-ої по двадцяту хвилину
означає проміжок часу з 00:00:01 по 00:20:00. Часовий відрізок з 21-ої хвилини означає проміжок часу
з 00:20:01 до фактичного закінчення матчу.
14) Результат учасника — результат події, який
полягає у визначенні факту досягнення учасником
певної стадії змагання (наприклад, 1/8, 1/4, 1/2, фіналу, і т.д.), або яке місце посяде учасник у змаганні
(групі, підгрупі і т.д.), або чи пройде в наступне коло
(раунд). Якщо вихід учасника в наступний раунд з
будь-яких причин скасовано пізніше, скасування до
уваги не приймається, і виплата буде здійснюватись
за результатами матчів, що відбулися. Під час гри на
«прохід» в наступний раунд, в разі перенесення терміну на наступні дні або зміни поля (нейтральне поле),
ставки залишаються дійсними. Якщо «прохід» команди, яка вийшла в наступний раунд, з будь-яких причин скасовано пізніше, скасування до уваги не приймається, і виплата здійснюється за результатами матчів, що відбулися. Якщо один із матчів не відбувся, був
перерваний або не завершений впродовж 25 годин від
дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу,
то за всіма ігровими варіантами на нього, включаючи ставку «прохід», виграші підлягають виплаті із коефіцієнтом виграшу «1», а з ігрових варіантів Експрес
та Система виключаються». Якщо жоден із матчів не
відбувся, то виплата призів за ігровими варіантами
на такі матчі здійснюється з коефіцієнтом «1», а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються».
Якщо заявлений у змаганні учасник з будь-якої причини (травма, відмова тощо) не може завершити або
взяти участь у змаганні (якщо воно на цей момент не
призупинено), ігрові варіанти на результат цього учасника вважаються дійсними: виграють, якщо результат
досягнутий, і програють, коли результат не досягнутий
(якщо не вказано інше).
15) Результат учасника у визначений проміжок
часу (тайму, періоду, овертайму тощо) під час змагання або у проміжок часу до закінчення змагання.
У даному ігровому варіанті пропонується передбачити результат протистояння команд за певний проміжок часу, який розпочинається з моменту розміщення ставки і закінчується із закінченням визначеного
проміжку часу (тайму, періоду, овертайму тощо) або
усього змагання без урахування поточного рахунку на
момент розміщення ігрового варіанту.
16) Парна/непарна загальна кількість голів або
очок у матчі. Для виграшу по ставці на такий результат гравцю необхідно вгадати відповідну загальну
кількість забитих (набраних) голів або очок у матчі
— парну або непарну кількість. При загальному рахунку в матчі 0:0 — результат визначається як парна
кількість».
II. Прикінцеві положення
1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які
виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають виконанню на раніше діючих умовах. Всі умови
Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.
Генеральний директор

Бочковський А.С.

■ САМООРГАНІЗАЦІЯ

Долаємо
виклик
У Львові
обговорюватимуть
проблеми переселенців
Дар’я БАВЗАЛУК
У місті Лева стартував 9-й Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ), який триватиме до 2 жовтня. «Вже 9 років у Львові
проводимо міжнародний всеукраїнський
суспільний форум. Цього року ми обрали
нову тему для обговорення — «Міграція:
виклик для України», говоритимемо про
переселенців. Але хочу, щоб під час форуму ми не лише визначили проблематику, а й сформували візію та напрацювали
практичні рекомендації щодо допомоги й
реалізації потреб переселенців», — розповіла координатор ЕСТ Ірина Кітура.
Важливу роль у наданні підтримки
та захисті прав вимушених переселенців відіграють громадські організації,
волонтери, благодійні фонди, Церква та
державні установи. Тому до участі запрошено провідних експертів з України і з-за
кордону, представників волонтерських
рухів, церковних ініціатив, громадських
організацій, благодійних фондів, влади
та ЗМІ, а також українців, які були змушені покинути свої домівки через військову агресію Росії.
У межах заходу, зокрема, презентують
програми допомоги вимушеним переселенцям, будуть організовані візити в центри внутрішньо переміщених осіб. Важливою підтемою осіннього форуму буде, власне, інтеграція переселенців. Чимало часу
присвятять і ролі церков та релігійних громад у роботі з переселенцями, а також подоланні наслідків війни. Організатори наголошують, що поняття «мігранти» включає у себе такі категорії людей: внутрішньо
переміщені особи (ВПО), вимушені переселенці, іммігранти, емігранти.
Проведення всеукраїнського суспільного форуму відбувається щороку за
ініціативи Інституту екуменічних студій
УКУ, за підтримки Українського католицького університету, Львівської міської ради, Львівської обласної ради та адміністрації, Національного університету
«Львівська політехніка». ■

■ ТРАГЕДІЯ

Лікуватися
треба
Мати штовхнула дитину з
п’ятого поверху
Тарас ЗДОРОВИЛО
Жахлива трагедія сталася 26 вересня на Львівщині в містечку Новий Калинів Самбірського району. За нез’ясованих обставин 39-річна жінка з вікна
власної квартири викинула свою дев’ятирічну дитину, а потім вистрибнула й сама. І хоча дівчинка та її
горе-мати вижили (підстрахували гілки дерев і мотузки для білизни біля будинку), але обидві перебувають
у реанімації у край важкому стані. Медики, котрі борються за їхнє життя в районній лікарні, дають досить невтішні прогнози.
Того, що дійде до такого, сусіди не очікували,
хоча розповіли, що дещо раніше жінка вже намагалася вчинити суїцид, а ще не раз викидала речі з квартири. Що стало каталізатором страшного вчинку дорослої жінки — побутові умови чи інші причини, слідство
намагається з’ясувати.
У департаменті з питань цивільного захисту
Львівської ОДА повідомили, що жінка перебуває на
психіатричному обліку з діагнозом «шизофренія».
Залишається питання, чому тоді дитина не перебувала з батьком, який проживає за іншою адресою. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

СПОРТ
Томас Тухель
головний тренер ФК «Боруссія» (Д, Німеччина)
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«Ми двічі відігрувалися в протистоянні з командою світового класу.
У першому таймі ми взагалі створили більше моментів, ніж «Реал».
Загалом, «Боруссія» показала бойовий дух і заслужила нічию».

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Спільна справа розумних голів
Свій дебют у Суперлізі чемпіон Англії розпочав із двох перемог, а чинний переможець ЛЧ зазнав перших очкових втрат
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Процедуру захисту титулу найсильнішого клубу Європи мадридський «Реал»
розпочав зі скромної перемоги — 2:1
— над португальським «Спортингом».
Водночас у другому турі групового раунду ЛЧ-2016/2017 підтвердити свій фаворитський статус «вершкові» не змогли — розійшлися миром із віце-чемпіоном Німеччини, дозволивши «Боруссії» з
Дортмунда зрівняти рахунок за три хвилини до завершення основного часу. «Ми
заслуговували на більше. Важко прийняти нічийний результат. Хоча, в цілому,
не так усе й погано», — відзначив головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан.
До Німеччини на зустріч із колективом Томаса Тухеля мадридці прибули не в найкращому моральному стані. І
справа не тільки в невдалому завершенні поєдинку внутрішньої першості проти
скромного «Лас-Пальмаса», в якому «реалісти» змогли витиснути лише нічию.
Під час цього двобою посварилися ключові постаті «королівського» клубу. Зідан замінив Роналдо, котрий, до слова, в
шести матчах прімери відзначився лише
одного разу, а той, у свою чергу, у вельми
емоційній формі продемонстрував тренеру свою незгоду з його рішенням.
«Усі гравці, не лише Роналдо, зляться, коли їх замінюють. Ми думали про
наступний матч з «Боруссією», і я прийняв таке рішення заради блага самого футболіста. Така реальність, розуміє
це Кріштіано чи ні. Можу сказати, що я
— не дурень, і Кріштіано — розумний, і
ми тут працюємо заради спільних інтересів», — пояснив французький «коуч»
«реалістів».
Григорій ХАТА
Удало пройшовши кваліфікацію чемпіонату Європи 2017
року, з відчуттям добре виконаної роботи гравці національної збірної можуть повністю
переключитися на клубні змагання, які в п’ятницю стартують в Україні. У новому сезоні
в українському баскетболі знову буде лише одна суперліга.
Після річного розбрату всі найсильніші вітчизняні клуби знову гратимуть під одним «дахом».
Торік на старт сезону
вийшли дві незалежні колони: одну з них очолювала Федерація баскетболу України з
її новим президентом Михайлом Бродським; покровителем
другого ешелону була фінансова група «Приват».
Не знайшовши спільної
мови, конфліктуючі сторони
провели два незалежних турніри. Нагадаємо, що найсильнішою командою чемпіонату
України, котрий пройшов під
егідою ФБУ, став южненський
«Хімік», який у фіналі переміг новостворене «Динамо». А
перемогу в «приватівській» суперлізі, перегравши у «золотій»
серії «Будівельник», відсвяткував «Дніпро».
Щоправда, довгограючого
конфлікту у принципових опонентів не вийшло. «Дуже сподіваюся на те, що всі негаразди в
українському баскетболі залишилися в минулому. Із «Приват-лігою» закінчено, Коломойського вже не цікавить на-

❙ Після сварки Зідана та Роналдо «Реал» не зміг втримати перемогу в Дортмунді.
❙ Фото з сайта УЄФА.
Під час їхньої гри проти німецьких
«бджіл» португальську зірку вже ніхто
не чіпав. Свою справу Кріштіано начебто й зробив, забивши загалом 95-й м’яч
у Лізі чемпіонів, утім довести до переможного завершення поєдинок із «жовто-чорними» мадридська команда все ж
не змогла, втративши концентрацію в
найвідповідальніший момент.
Утім, як відзначив Зідан, нічого катастрофічного не сталося. Після гостьового побачення з головним конкурентом
у боротьбі за перемогу в квартеті «Реал»
зберіг лідерство. При цьому їхня повторна зустріч, що відбудеться на «Сантьяго Бернабео», матиме статус заключної
у квартеті, тож наразі усе в «пульці», як-

то кажуть, перебуває «під контролем»
чинного переможця Суперліги.
Після сенсаційного тріумфу «Лестера» в англійській прем’єр-лізі повторення їхнього феноменального успіху на
батьківщині чекати не варто. До нового
сезону англійські гранди підійшли у всеозброєнні. Нині в боротьбі за Кубок АПЛ
на Туманному Альбіоні перебуває практично весь тренерський цвіт світового
футболу. Гвардіола очолив «Манчестер
Сіті», Антоніо Конте запросили до «Челсі», Юрген Клопп чаклує над «Ліверпулем», а Жозе Моуріньйо взяв під крило
«Манчестер юнайтед».
Не дивно, що на тлі такої конкуренції «Лестер» завбачливо переключився

Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 2-й тур. Група E. ЦСКА (Росія) — «Тоттенхем» (Англія) —
0:1, «Монако» (Франція) — «Байєр» (Німеччина) — 1:1.
Турнірне становище: «Монако» — 4, «Тоттенхем» — 3, «Байєр» — 2, ЦСКА — 1.
Група F. «Боруссія» (Д, Німеччина) —
«Реал» (Іспанія) — 2:2, «Спортинг» (Португалія) — «Легія» (Польща) — 2:0.
Турнірне становище: «Реал», «Боруссія»
(Д) — 4, «Спортинг» — 3, «Легія» — 0.
Група G. «Лестер» (Англія) — «Порту»
(Португалія) — 1:0, «Копенгаген» (Данія) —
«Брюгге» (Бельгія) — 4:0.
Турнірне становище: «Лестер» — 6, «Копенгаген» — 4, «Порту» — 1, «Брюгге» — 0.
Група Н. «Севілья» (Іспанія) — «Ліон»
Франція) — 1:0, «Динамо» (Зг, Хорватія) —
«Ювентус» (Італія) — 0:4.
Турнірне становище: «Ювентус», «Севілья» — 4, «Ліон» — 3, «Динамо» (Зг) — 0.
з внутрішньої на міжнародну арену, де
в дебютному розіграші Ліги чемпіонів
команда Клаудіо Раньєрі демонструє
пристойний результат. Відзначимо, що
з усіх команд-учасниць групового етапу ЛЧ, які у вівторок зіграли свої поєдинки другого туру, лише чинному чемпіону Англії на старті турніру вдалося
уникнути очкових втрат. «Нам була необхідна перемога, і ми її досягли. Було
важко, але ми провели матч із високим рівнем концентрації, не втративши пильності. Ми зіграли з характерним для «Лестера» бойовим духом», —
сказав після перемоги над «Порту» (1:0)
італієць Раньєрі. ■

■ БАСКЕТБОЛ

І знову — разом
Після року чвар та конфліктів в Україні відновлюється єдиний пул
найсильніших чоловічих баскетбольних клубів
■ ФЕМІДА
На нещодавній зустрічі президентів клубів суперліги обговорювалося
питання впровадження системи відеоповторів для суддів. З огляду на існування таких новацій у провідних європейських чемпіонатах — в Україні також хочуть втілити подібну практику.

«Хімік» (Южний), «Черкаські
мавпи», «Миколаїв». Зауважимо, що, окрім дніпропетровського клубу, з «приватівської»
до «класичної» ліги також перебралися «Кремінь» та «Будівельник». До слова, в останніх у
столиці конкурентів не буде —
«динамівський» проект, схоже, був тимчасовим явищем,
покликаним заповнити в Києві
баскетбольний вакуум, що утворився після «переїзду» «Будки» в іншу лігу. Додамо, що місце найгіршої команди минулого
чемпіонату — «Інфізу» — посів
переможець вищої ліги, харківський «Політехнік». ■

■ ХРОНІКА
Гольф

❙ «Хімік» та «Дніпро» виглядають фаворитами нового сезону суперліги.
❙ Фото з сайта pobeda.od.ua.
віть футбол», — заявив улітку
Михайло Бродський.
Новий «об’єднавчий» турнір
розпочнеться матчем двох чемпіонів — «Хіміка» та «Дніпра». «Так сталося, що дві най-

сильніші команди останніх
двох років зустрінуться між собою у першому турі. Я радий такому жеребу. Команда сповнена бажання зіграти успішно.
Тим більше хлопці пам’ятають

прикру поразку позаминулого
року, коли вони «всуху» програли «хімікам» чемпіонську
серію. Тож ми серйозно налаштовуємося на цю гру. Думаю,
буде цікаве протистояння», —
відзначив президент «Дніпра»
Валерій Кондратьєв. За його
словами, після об’єднання український чемпіонат повертається на «топ-рівень». І дніпропетровський клуб розраховує
показати тут максимальний результат.
Загалом, у чемпіонаті країни візьмуть участь 11 команд
— «БІПА» (Одеса), «Будівельник» (Київ), «Волиньбаскет»
(Луцьк), «Дніпро» (Дніпро),
«Запоріжжя», «Кремінь» (Кременчук), «Кривбас» (Кривий
Ріг), «Політехнік» (Харків),

Свій 40-й день народження (29 вересня) головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко зустріне за
грою в гольф, у компанії не менш зіркових особистостей зі світу спорту, музики
та кіно. На турнірі «Райдер Кап» у США
збірна Європи, за яку, окрім Шевченка,
гратимуть, приміром, футболіст Алессандро Дель П’єро й тенісистка Мартіна Навратілова, протистоятиме господарській
команді на чолі з легендою плавання
Майклом Фелпсом та голлівудським актором Біллом Мюрреєм.

Волейбол
Не змігши кваліфікуватися на майбутній чемпіонат Європи за підсумками
групового турніру, жіноча збірна України
побореться за перепустку на континентальний форум у «плей-оф», де суперницями наших волейболісток буде збірна
Іспанії. ■
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«Цю війну син передбачав»
«УМ» побувала на батьківщині легендарного командира спецпризначенців Ігоря Гордійчука

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 29 ВЕРЕСНЯ 2016

■ РОЗРИВ

І знову — крах ілюзій
Ще одна голлівудська
парочка оголосила про
намір припинити стосунки
Зіна ЗЮЗІНА
Розлучення, як і сміх, можуть бути
заразними. І доки весь світ оговтується від новини про кінець родинної казки секс-символів Анджеліни
Джолі та Бреда Пітта, про припинення своїх стосунків повідомила
ще одна голлівудська пара — Наомі
Уоттс і Лів Шрайбер.
Як з’ясувалося, 47-річна Уоттс і
48-річний Шрайбер давно вже не
разом, хоча майстерно приховували це від публіки. Іще на початку вересня вони презентували на
фестивалі в Торонто драму The

Bleeder («Стікаючий кров’ю»), де обоє
зіграли головні ролі. І на Венеційському фестивалі вони були разом. І от
тобі маєш! «Ми прийшли до висновку, що для нашої сім’ї буде краще,
якщо ми перестанемо жити разом.
Але в наших серцях залишаються
любов, повага і дружба. Ми маємо намір і далі разом виховувати наших дітей, оточуючи їх любов’ю, турботою і
дружбою, але при цьому готові до нового етапу в наших стосунках. Ми розуміємо вашу цікавість, але просимо
представників преси пам’ятати про
наших синів і поважати їхнє приватне життя», — йдеться у спільній заяві пари для преси.
Пара познайомилася під час благодійного балу в Нью-Йорку в 2005
році. Актори не були офіційно одружені, тож і ділитимуть спільне майно, очевидно, без участі адвокатів та
суду. Однак за одинадцять років у них
з’явилося двоє синів: семирічний Семюел і восьмирічний Олександр. Саме
їхні почуття і намагаються тепер захистити від надмірної уваги актори.
Втім як не крути, а розлучення батьків для дітей — завжди трагедія. ■

■ ОТАКОЇ!

Як стати Бекхемом?
19-річний британець витратив 25 тисяч доларів
для того, щоб стати схожим на свого кумира
Ната НЕТУДИХАТА

❙ Наомі Уоттс.

Хто з нас у юності не хотів бути схожим
на свого улюбленця: і зачіску робили «під
зірку», і одяг діставали такий самий, і
аксесуари. А 19-річний британець Джек
Джонсон пішов іще далі — він заплатив
25 тисяч доларів пластичним хірургам
за те, щоб вони зробили його схожим
на знаменитого футболіста Девіда
Бекхема.
Результат роботи лікарів, м’яко
кажучи, не надто вражає. Чи то
вони пожаліли хлопця,
чи вся справа у
комплекції
(Джекові,
щоб бути
схожим
на свого кумира,
потрібно
було

б принаймні частіше бувати на стадіоні і
скинути щонайменше кілограмів 20-30), але
поки що на Бекхема в зовнішності Джонсона
натякає хіба що фарбоване волосся і зачіскабоб. Однак Джек не збирається зупинятися на
досягнутому і готовий заплатити ще 40 тисяч
для того, щоб схожість була більшою.
Найцікавіше, що сам Джек — офіційно
безробітний і живе лише на державну
допомогу. А гроші на операції він просто взяв
у кредит. Причому як їх повертати — не має
жодного поняття.
Фанат Бекхема, який став гостем
популярного шоу «Цей ранок» на британському телебаченні, викликав серйозні
дискусії з приводу морального і психічного
здоров’я молодих британців і їхньої схильності
до наслідування кумирів. Підсумком стало
прохання до батьків частіше звертати увагу
на поведінку їхніх чад і пояснювати їм, що
голова на плечах — не лише для зачіски. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9; удень +17...+19.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +7...+9; удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +22...+24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +11...+13; удень +22...+24. Моршин: уночi +11...+13;
удень +22...+24.
28 вересня температура води в Чорному та Азовському
морях бiля берегiв України становила 14-19 градусiв, у
Днiпрi бiля Києва — 14.

По горизонталі:
1. Заспокійливі ліки, без яких
Винниченко не рекомендував читати історію України. 4. Давньогрецький міфічний герой, який побував у
Колхіді в пошуках золотого руна. 6.
Біблійний текст, не визнаний офіційною церквою. 7. Гірське пасмо, яке
розділяє Європу і Азію. 10. Відома
в Україні болгарська сліпа провидиця. 13. «Очерет, ..., чорні брови в козака» (народна пісня). 14. Службова частина мови, яка передає емоції,
почуття. 15. Головна героїня драмифеєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
17. Прямокутна печатка. 18. Столиця Греції. 19. Збруя, ремені та інше
причандалля для запрягання коней,
собак чи оленів у віз чи сани. 20.
Передня частина взуття. 21. Пряма швидкісна дорога. 23. Ім’я екстрасенса, який у радянські часи з телевізора заряджав воду. 26. Південноамериканська країна. 27. Міський
або професійний жаргон. 28. Знак
наголосу на письмі.
По вертикалі:
1. Місто на Вінниччині, в якому,
зокрема, розгортаються події фільму
«Вогнем і мечем». 2. У слов’янській
міфології — богиня Наві, темної
ночі, страшних сновидінь, привидів,
хвороб. 3. Останній гетьман України

часів визвольних змагань. 4. Місто в Ізраїлі. 5. Поздовжня або поперечна частина простору монументальної споруди, розташована між
рядами колон, стовпів, арок. 8. Половецька княжна, яку князь Володимир узяв за дружину. 9. Макаронні вироби плоскої прямокутної форми. 10. Театральний несмак, штампи. 11. Історична область Франції.
12. Ім’я мами Андрія Малишка. 16.
Французьке місто. 21. Річка на Закарпатті. 22. Грузинський варіант
імені Олександр. 24. Столиця Перу.
25. Переможне закінчення шахової
партії.
Кросворд №116
від 28 вересня

■ ПРИКОЛИ

30 вересня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +8...+10; удень +22...+24.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №117

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+5…+10
+20…+25

+9…+16
+20…+25
Схід

хмарно

Центр

+5…+10
+20…+25

+4…+9
+14…+19

дощ
сніг

Південь +9…+14
+20…+25
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.

Лiкар — пацієнтові:
— Учені довели, що келих червоного вина замінює годину занять
у спортзалі!
— І де я можу поміняти абонемент у тренажерний зал на ящик
«Сапераві»?
***
— Ти так схудла! Це нова дієта?
— Так, морква, буряк і картопля.
— А що робила — варила чи
смажила?
— Копала!
***
Помер старий єврей. Родичі за-

телефонували його племіннику Ізі:
— Ізя, приїжджай, твій дядько
помер.
— Я не можу приїхати на похорон. Купіть йому що-небудь, а рахунок направте мені.
Через тиждень Ізі приходить
рахунок на 200 доларів, через тиждень — та сама сума, ще через
тиждень — знову 200 доларів.
Ізя дзвонить родичам покійного:
— Що ви купили дядькові?
Мені щотижня приходить рахунок
на 200 доларів.
— Ми взяли йому смокінг напрокат.
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