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❙ Пакуємо пакети і дружно здаємо.
❙ Фото з сайта kievpravda.com.
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ІнФорУМ

«Усе речове майно, особливо зимовий формений одяг і взуття, в першу
чергу повинно бути доставлено в бойові частини, які знаходяться в районі
проведення АТО і на полігонах».

■ УТИЛІЗАЦІЯ

ПАКЕТна
справа
Київська влада
запровадила прийом
поліетиленових «кульків»
по 1,5 гривні за кілограм
Тарас ЗДОРОВИЛО
Приємною новиною стала експериментальна ініціатива підприємства «Київміськвторресурси», яка може докорінно змінити на краще екосистему столиці й області. Як повідомило керівництво
підприємства, відучора в Києві понад 100
пунктів почали приймати поліетиленові
пакети по 1,5 грн. за кілограм. Пунктами прийому стали зелені фірмові кіоски
«Київміськвторресурсів». Приймають
кольорові, білі та прозорі поліетиленові
пакети, як iз ручками, так і без (мити їх
не потрібно, проте основна вимога — аби
там не було залишків їжі).
Нагадаємо, що виробництво пакетів
iз поліетилену почалося лише в середині ХХ століття, відтоді «кульки» стали невід’ємним атрибутом, без якого зараз важко уявити наше життя. «Поліетиленовий бум» призвів до того, що в усьому
світі стали щорічно виробляти мільйони
тонн цієї «тари». Безумовно, зручна у побуті, вона, однак, встигла за півстоліття
засмітити майже все довкілля.
В Україні через відсутність екокультури на всіх рівнях поліетиленова катастрофа набула особливо загрозливих масштабів. За статистикою, на людину на добу
припадає понад кілограм відходів. Наразі
в Україні накопичилося більше 36 мільярдів тонн сміття, й левова частка припадає
саме на поліетилен. Усе це «добро» складується на майже 40 тисячах полігонів та
звалищ — це 2% від загальної площі нашої держави. Три чверті полігонів — несанкціоновані, 25% iз них узагалі не відповідають санітарним нормам. Кожного року у столиці продукується більше
мільйона тонн сміття. На добу виходить
близько 3 тисяч тонн, і все це «добро» не
вмістити й у 15 тисяч сміттєвих баків.
Усі ці відходи необхідно утилізувати. І найрозповсюдженіший спосіб — через полігони (яких катастрофічно ще й не
вистачає) — не є виходом, адже такий метод небезпечний (особливо це стосується
накопичення пластику та поліетилену),
не кажучи вже про те, що хімічні сполуки самі нікуди не зникнуть. Тож найперспективнішим методом, який здатний
значно покращити ситуацію, можуть
стати сортувальні станції та заводи з переробки сміття. Щоправда, їхнiх потужностей вистачає лише на утилізацію десятої частини всіх відходів, тож підприємства подібні до столичного «Київміськвторресурсу» треба створювати по всіх
містах і містечках України й нарощувати їх потужності. Адже, нагадаємо, зараз у нашій державі утилізують лише 5%
побутових відходів, тодi як, скажімо, у
Швеції ця цифра сягає 90%.
Найпростіший спосiб позбутися поліетиленових відходів — їх спалення. Однак
при цьому в атмосферу виділяється багато різних токсичних речовин, що згубно
позначається на довкіллі. Тому сьогодні
усе більшого поширення набувають інші
методи утилізації, або, як зараз модно
говорити, рециклінгу поліетилену, які й
використовуватимуть на столичному підприємстві.
У результаті досить складної переробки
поліетилену на виході отримують вторинну сировину, яка придатна для повторного використання. Наприклад, iз неї можна
виготовити поліетиленові труби, плівку та
багато інших корисних речей. ■

Степан Полторак
міністр оборони України

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Активізацію бойовиків на Донбасі, нарощування ворогом вогневої присутності на лінії фронту в
Генштабі ЗСУ пояснюють наближенням чергової зустрічі представників Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланованої на 9 листопада. Мовляв, бойовики хочуть використати зустріч
у Мінську, щоб натиснути на Україну.
«Завжди перед подібними
подіями бойовики нарощують свої
обстріли, збільшують їхню інтенсивність, застосовують диверсійні
групи», — каже заступник речника Генштабу ЗСУ Владислав Волошин. І додає, що подібне посилення обстрілів відбулося й після зустрічі «нормандської четвірки».
«Це робиться для того, щоб
здійснювати психологічний тиск
на українську сторону. Адже після зустрічі в «нормандському
форматі» Росію примусили піти
на певні поступки», — вважає пан
Волошин.
І дійсно, за даними штабу АТО,
минулої доби бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Постріляти перед Мінськом
Ворог підвищив інтенсивність вогню на лінії фронту
через наближення чергового раунду Мінських перемовин
Найінтенсивніші перестрілки між
бойовиками так званої «ДНР» і захисниками України відбуваються
в промзоні міста Авдіївка, під окупованим Донецьком.
При цьому окупанти випустили по «промці» майже 40 мін.
Утім на всіх ділянках фронту, де
відбувається порушення режиму
тиші (гаряче і поблизу Широкиного, що під Маріуполем), українські вояки не дивляться ворогу в
зуби, а відкривають вогонь у відповідь.
Згідно з даними української розвідки, щонайменше один
російський найманець загинув у
бою з українськими воїнами. Тоді
як за минулу добу жоден з українських військових не загинув
і не був поранений. ■

■ ДО РЕЧІ
На трьох ділянках розведення сил у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте та Петрівське досі
не вилучено та не огороджено вибухонебезпечні предмети, а також не забезпечено безпеку та надійний доступ
спостерігачів ОБСЄ.
Як повідомляє місія ОБСЄ, доступ спостерігачів на
всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим,
однак їм удалося здійснити частковий моніторинг.
Наприклад, на окупованому боці річки Сіверський
Донець, у районі залізничного мосту спостерігачі помітили вантажівку «Урал», повністю завантажену колодами, на борту якої були бойовики «ЛНР». Утім наблизитися спостерігачі не змогли, бо територію навколо було
заміновано.
Спостерігачі не змогли наблизитися й до окупованого Первомайська з боку селища Золоте, оскільки бойовики «ЛНР» перекрили дорогу бетонними плитами та протитанковими загородженнями — «чеськими їжаками».

■ КРИЛА

«Мрія» для Пекіна
«Антонов» демонструє свої літаки на міжнародній
виставці y Китаї

❙ «Мрія» підкорює світ.
Олена КАПНІК
Україна — одна з небагатьох країн, що володіює повним циклом створення авіаційної техніки і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та
пасажирської авіації. За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвинутих держав,
a тому літакобудування та
конструювання ракет стали чи не єдиною галуззю,
яку нашій країні не соромно
показати світові. Вчора державне підприємство «Антонов» у рамках одного з найбільших у Південно-Східній
Азії авіасалонів China Air
Show’2016 представило свої
літаки і програми кооперації
на міжнародній авіавиставці в Китаї. Протягом виставкового тижня українські
авіабудівники представлять
стендові моделі літаків Ан-

178, Ан-132 і Ан-158, а також проведуть низку зустрічей iз метою розширити
спектр співробітництва між
Україною та Китаєм в авіаційній сфері. У прес-службі підприємства кажуть, що
співпраця з Піднебесною є
одним із пріоритетних напрямів їхньої роботи, адже
наразі «Антонов» розробляє відразу кілька спільних
із китайськими партнерами
програм.
Основу цих програм становлять підписані наприкінці серпня угоди української
компанії та китайської корпорації AICC про транспортні літаки Ан-178 вантажопідйомністю до 18 тонн
та найбільший у світі вантажний літак Ан-225 «Мрія»
вантажопідйомністю 250
тонн. Наразі дві компанії ведуть переговори про можливості розгорнути серійне виробництво Ан-225 на тери-

торії Піднебесної.
Розробку проектної документації з добудови другого
літака Ан-225 «Мрія» планують завершити вже до кінця
року. Крім того, до послуг
китайських замовників зараз — парк літаків транспортної компанії «Авіалінії
Антонова». До слова, цього
року виповнилося 60 років,

як «Антонов» співпрацює з
китайськими підприємствами. За цей час український
лідер літакобудування брав
участь у створенні низки
крилатих машин у Китаї. Серед спільних українсько-китайських проектів — розробка регіонального реактивного літака ARJ21 і транспортного літака Y-8F600.
Днями на міжнародному авіакосмічному салоні
«Авіасвіт-ХХІ» державне
підприємство «Антонов»
показало нову модель безпілотного літального апарата. Spectator — перший
український безпілотник,
який вироблятимуть серійно. Український літальний
апарат утричі дешевший
за західні аналоги, a тому
його автори планують не
тільки задовольнити потреби українського ринку, a й
вийти далеко за межі країни. Сучасні безпілотники
Spectator розроблені студентами КПІ й вироблені ВАТ
«Меридіан» ім. С. П. Корольова, що входить до складу
ДК «Укроборонпром». Безпілотники вітчизняного виробництва компактні й малопомітні, мають низький
рівень шуму. Апарат здатний підніматися на висоту 2
км та розвивати швидкість
до 120 км/год. Безперервний політ може тривати до
двох годин. Літальний апарат не вимагає спеціальних
стартових майданчиків та
будь-яких додаткових пристроїв для роботи. Він може
злітати навіть iз руки. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ…
Днями Верховна Рада списала «Антонову» борг на півмільярда
гривень. Депутати реструктуризували облігації, випущені його попередником ДП «Київський авіазавод Авіант» у 2009 році. За законопроект
проголосували 285 народних депутатів.
Як повідомляється в пояснювальній записці, борг ДП «Антонов» станом на 1 серпня дорівнював 1,27 мільярда гривень, виплатити таку суму підприємство не в змозі. Тому депутати дозволили
компанії погашати заборгованість рівними частинами впродовж 10
років, починаючи з першого кварталу 2017 року. З моменту набрання чинності цим законом пеня і штрафні санкції нараховуватися не
будуть, а вже нараховані (566 мільйонів гривень) — скасовуються.
Таким чином, «Антонову» потрібно буде заплатити 706 мільйонів
гривень основного боргу.

ІнФорУМ
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■ НАПЕРЕДОДНІ

■ ШАНА

Хвиля рідного кіно

Кобзарів у світі
побільшало

У Тернополі відбудеться перший
Всеукраїнський форум, присвячений
популяризації українського
кінематографа

У Румунії відкрили пам’ятник
Тарасу Шевченку
Катерина БАЧИНСЬКА

Світлана МИЧКО
Завтра у Тернополі стартує безпрецедентний для
регіону за масштабом і насиченістю захід, спрямований на популяризацію вітчизняного кінематографа в
цілому та максимальну активізацію власне місцевого
потенціалу в цій галузi — І
Всеукраїнський форум «Кінохвиля», що триватиме аж
до 12 листопада.
Упродовж десяти днів
тернополяни зможуть побачити більш як півсотні українських фільмів найрізноманітніших жанрів, від
чорно-білого німого ретро
— до цьогорічних прем’єр.
Окреме місце займають у
програмі форуму докумен-

тальні стрічки, присвячені
найактуальнішим проблемам українського суспільства, такі, як «Серце мами
Гонгадзе», «Заробітчанський шлях», «Мова», «Українські шерифи». А також сучасна анімація, яку
представлятиме, зокрема,
і перший в Україні мультфільм про УПА «Воїни
лісу». Треба зазначити, що
всі фільми кінофоруму демонструватимуться безкоштовно, за винятком лише
передпрем’єрного показу
стрічки «Гніздо горлиці».
У програмі кінофоруму
— ціла низка так званих інформаційних панелей, кожна з яких присвячена тій чи
іншій проблемі українського кінематографа. Ось, для

прикладу, теми деяких з
них — «Сучасне українське кіно. Рецепт успіху: держава, ринок, глядач?»,
«Особливості урбаністичного кіно», «Кіно як зброя.
Кінограмотність», «Кіно
як засіб культурної ідентифікації», «Кіноблогерство, кінокритика — чи існують вони в Україні?». Будуть проведені також цікаві
майстер-класи під керівництвом визнаних фахівців — з акторської майстерності, зi створення фільмів
за допомогою сучасних гаджетів, з написання кіносценаріїв, з навичок розпізнавати пропаганду і маніпуляцію в кіно та медіа тощо.
Відбудеться під час «Кінохвилі» і кілька конкурсів,

■ БЮРОКРАТІЯ

«Заблукали» у двох котлах
У сільській школі на Черкащині досі немає тепла
Людмила НІКІТЕНКО
У селі Велика Яблунівка
Смілянського району тамтешні учні — на додаткових канікулах. Бо в школі
немає тепла.
Аби більше сотні школярів не мерзли на уроках,
їм продовжили канікули.
А все тому, що у школі замінили газові котли, а документи на їх підключення — поки що у стадії підготовки.
У навчальному закладі
кажуть, що старі котли,
котрими було оснащено котельню тільки у 2005 році,
школу повністю влаштову-

вали, бо гріли добре.
«Котли були потужні,
для чого їх було замінювати, не можу зрозуміти», —
це підтверджує «УМ» і голова сільської ради Тетяна
Комнатна.
«Нам вистачало навіть
одного котла, бо він добре
обігрівав приміщення. Ми
рідко другий включали»,
— пояснює ситуацію директор Великояблунівської
школи Олександр Іщенко.
І додає: чому виникла ідея замінити ці котли,
він не знає. Вирішувалося
нагорі. Мова про їх заміну
зайшла на початку літа. У
Смілянській райдержад-

міністрації та в районній
газовій службі вирішили, що в школу треба поставити економніші котли,
ніж ті, які є. Словом, зробили проект реконструкції, старі котли демонтували, закупили нові і бригада
ПП «Кодрад» ці котли поставила.
«Роботу виконали якісно, от тільки оформлення
документації не було вчасно зроблено. Тож наша
школа досі без тепла», —
бідкається директор.
Як пояснює начальник
відділу освіти Смілянської
райдержадміністрації Ірина Хроменко, реконструю-

■ ДОСЛІДЖЕННЯ

Атракціон небаченої... бідності
Згідно з даними Держслужби статистики, 94 відсотки
мешканців Миколаївщини впевнено називають себе
бідними людьми
Ірина КИРПА
Відзначимо, що більшості з опитаних респондентів для того, щоб не відчувати себе бідними, вистачило
б на місяць суми від двох до
трьох тисяч гривень на кожного з членів родини і тільки
11 відсотків побажали мати
суму, в п’ять разів більшу
(від дев’яти до десяти тисяч
гривень на місяць).
Більшість мешканців
Миколаївської області вважають свій дохід настільки
низьким, що змушені відмовляти собі буквально у
всьому, а на їжі — істотно

економити. І все одно, кожному десятому мешканцю
південного регіону грошей
не вистачає навіть на харчі. До найбідніших категорій населення традиційно
потрапили пенсіонери, безробітні та інваліди.
Дослідження, проведене фахівцями Держслужби статистики України, показало, що лише 1,6 відсотка населення Миколаївщини задоволені своїм життям
та можуть дозволити собі
щомісяця відкладати певну суму грошей на депозит. Зате відразу 56 відсотків усіх опитаних людей

відзначили, що їхнє фінансове становище в поточному році «погіршилося» або
«швидше погіршилося».
При цьому люди визнали,
що живуть від зарплати до
зарплати, отож їхній рівень
життя не дозволяє їм робити
суттєві заощадження.
Незважаючи на це, згідно з даними все того ж головного управління статистики у Миколаївській області, середня зарплата по
південному регіону постійно зростає і вже у вересні поточного року становила 5100 гривень. Можливо,
депресивним Миколаївсь-

зокрема, на кращий кіносценарій, на кращі короткометражки про найболючіші проблеми сьогодення та про Тернопіль, на кращі твори мистецтва, на які
надихнув форум.
Як повідомив журналістам ініціатор проведення кінофоруму, заступник
міського голови Тернополя
Леонід Бицюра, захід відбудеться за підтримки Державного агентства з питань
кіно, Національної спілки
кінематографістів України, Міністерства культури
та Інституту мистецтв імені
М. Рильського. А його продовженням має стати запланований у Тернополі на наступний рік повноцінний
кінофестиваль. ■
вати шкільну котельню вирішили через те, що на двох
старих котлах, потужністю
по 100 кВт, треба було ставити комерційний вузол обліку газу, як того вимагала
газова служба. Бо без такої
заміни котельню не запустили б. Це виливалося у 400
тис. грн. Тож вирішили замінити на два нові котли по
64 кВт із звичайними, не комерційними, лічильниками.
І це обійшлося дешевше — у
100 тис. грн.
«Перед реконструкцією
була створена спеціальна комісія, куди увійшли
районні фахівці та газовики, які й вирішували,
який краще варіант вибрати для економії газу», —
пояснює пані Ірина.
І додає, що наразі кожен
день починається з питання
тепла у Великояблунівській школі, і сподівається —
найближчими днями школа буде з теплом. ■
кий регіон роблять заборгованості із заробітної платні,
які також ростуть із кожним
місяцем і станом на жовтень
уже перевищили 84 мільйони гривень. Серед найбільш
постраждалих від неплатежів — працівники суднобудування. На даний час відомо, що роботодавці Миколаївщини не розрахувалися
з 3,7 тис. працівників, кожному з яких не виплачено
понад 16 тисяч гривень.
А ось за даними іншого
муніципального дослідження, проведеного групою Рейтинг спільно з International
Republican Institute, більш
як 70 відсотків мешканців
півдня України визнали,
що основна причина поганого життя в їхнiх регіонах —
корупція та кумівство у вищих ешелонах влади. Саме
ця причина змушує багатьох мешканців Херсона і
Миколаєва залишати насиджені місця та їхати зі свого
регіону на заробітки за кордон або в інші міста України. ■

У румунському місті Сігету Мармацієй
повіту Марамуреш відкрили пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Сприяли встановленню бюсту поета члени Союзу українців
у Румунії. Ця громадська, неурядова, неконфесійна організація ще з 1989 року займається проблемами та розвитком українців у Румунії. Вона працює автономно від державних
і політичних установ і веде свою діяльність
згідно з положеннями Конституції Румунії,
а також зважаючи на міжнародні документи
у частині прав національних меншин. Отже,
всі фінансові витрати й організаційна робота з
відкриття пам’ятника українському класику
лягли на плечі Союзу українців у Румунії.
У церемонії відкриття взяв участь міністр
закордонних справ України Павло Клімкін. У
ході одноденного робочого візиту до Румунії
Клімкін також зустрівся з міністром закордонних справ Румунії Лазарем Коменеску.
«Під час зустрічі було обговорено питання
двостороннього співробітництва, зокрема аспекти транскордонної та регіональної співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського державного кордону та проблематики національних меншин, а також
подальшої підтримки Румунією євроінтеграційних зусиль України», — зазначили у пресслужбі МЗС України.
Цікаво, що саме в цьому містечку ще з
1997 року працює україномовний ліцей,
де навчаються як українці, так і ті, хто бажає вивчити українську мову. На відкритті пам’ятника були присутні і представники
української діаспори у Румунії, і ті, хто вирішив підтримати ініціативу Союзу українців
у Румунії. Ведучим заходу став український
поет, співак і громадський діяч Володимир
Гонський. «Для мене це була велика честь
вести таке дійство», — написав він у соціальній мережі. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Повернули статус-кво: депутати
скасували підвищення окладів
Після великого суспільного обурення Верховна Рада
скасувала підвищення заробітної платні депутатам. Профільний комітет рекомендував Раді прийняти відповідну
постанову 5323 «Про висновки та пропозиції до проекту
Закону України про Державний бюджет України на 2017
рік». За цю постанову проголосували 264 депутати.
Таким чином, Верховна Рада внесла зміни до своєї попередньої постанови щодо державного бюджету і виключила з неї пункти 3 і 4, якими підвищувалася заробітна
плата народним обранцям. Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів
народних депутатів, і з 1 листопада зарплати членів парламенту мали зрости до 25 «мінімалок», що дорівнює 36
тисяч 250 гривень. Тепер зарплата членів парламенту залишиться на колишньому рівні.

Зураб Аласанія подав у відставку
Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади, повідомляє «Медіапорт». «Я йду
у відставку зараз. Можливо, хоча б таким чином вдасться привернути увагу до проблем iз бюджетом Євробачення і бюджетом майбутнього «суспільного». Ця відставка —
не спроба шантажу влади, а припущення, що у перехідний
період компанію має очолити людина, більш компромісна,
гнучка, здатна домовлятися і задовольняти часто протилежні запити учасників процесу», — заявив Аласанія.
Він також зазначив, що бюджет Євробачення вписаний у бюджет НКТУ на 2017 рік. «Тобто від 1,2 млрд. грн.,
передбачених законом на розвиток «суспільного мовлення» в 2017 році, держава відбирає 450 млн. грн. витрат
на Євробачення, 250 млн. грн. відбирає у вигляді плати
за трансляцію, 149 млн. грн. відбирає податками, і ще 46
млн. грн. комунальними платежами забирає місто. Ще 112
млн. грн. апріорі йдуть на міжнародну діяльність (Олімпіади, чемпіонати світу тощо)», — зазначає директор НТКУ.
Він також додає, що в підсумку лишається 193 млн. грн.
коштів, які необхідно розподілити «на перебудову 32 застарілих морально, фізично і технічно підприємств», а це
є критично малою сумою. ■
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ПРАВО

«Скажімо так, не все гладко з проектом «Стіна». Необхідно провести
ще дуже багато роботи: фактичний огляд, вивчення кошторисної
документації, проведення експертиз, ревізій»
Наталія ЛЕБІДЬ

Електронні декларації чиновників, котрі тепер доступні для вільного перегляду та ознайомлення,
лишають по собі гнітюче враження. Брендові годинники, раритетні авто, предмети антикваріату,
оберемки квартир та будинків,
цілі валізи «кешу»… Особливо
вражають тонни готівки, яку можновладці тримають чомусь не на
банківських рахунках (як це заведено в усьому цивілізованому
світі), а просто в хаті. Очевидно,
багато хто перебуває на «низькому старті», будучи готовим тікати
з цієї країни за першої ж потреби.
Одночасно стають зрозумілими
й шляхи надбання усіх цих статків. Один iз них точно пов’язаний
iз довгобудом, якому пішов уже
третій рік і якому присвячена ця
публікація.

Від Коломойського
до Гройсмана
Як відомо, ідея стіни на кордоні з Росією народилася на початку війни. У 2014-му за побудову огорожі взявся було олігарх і тодішній представник
виконавчої влади Ігор Коломойський. Але з відстороненням із посади дніпропетровського «губернатора» тема захисного валу на кордоні з Росією
зійшла на пси. Точніше, її підхопив та творчо розвинув уряд
Яценюка, взявши цей клопіт зі
стіною на себе.

голова НАБУ

■ ПОЛІТИЧНИЙ ДОВГОБУД

Кому війна, а кому — «Стіна»
На проекті захисного валу на кордоні з Росією дехто добряче нагрів руки
■ А ТИМ ЧАСОМ...

Рахували — плакали…
Дивовижні речі відбуваються останнім часом із проектом
побудови захисного валу на україно-російському кордоні. Перевіривши цей проект із точки зору корупційної складової,
директор НАБУ Артем Ситник
зазначив, що «не все гладко з
проектом «Стіна». Необхідно
провести ще дуже багато роботи: фактичний огляд, вивчення кошторисної документації,
проведення експертиз, ревізій...
Поки що ми бачимо певні невідповідності, але говорити про
шкоду та винних осіб ще рано».
Перекладачи езопову мову
Ситника на звичайну українську, можна дійти висновку, що
на цьому проекті таки добряче
нагріли руки. Хто саме? Про це
історія поки що мовчить, бо, як
каже той таки Ситник, «там за
кожну ділянку відповідали різні люди, і є досить велике коло
людей, яких треба відпрацювати, і відповідно прийняти рішення». Мабуть, логічно було б на
час слідства взяти паузу й дочекатися його фіналу, а вже потім
вирішувати, що далі робити з
тим довгобудом, на який перетворився цей проект. Однак парламент чекати не хоче (мабуть,
вкрадено ще не все).
За повідомленням з-під куполу, «Верховна Рада пропонує
уряду знайти кошти на збільшення видатків на реалізацію
проекту «Стіна». Так, принаймні, радить Бюджетний комітет.
У висновках останнього йдеться про потребу частково врахувати 263-ту поправку депутата фракції «Народний фронт»
Максима Бурбака, котра пропонує покрити недофінансування
бюджету на суму понад 2,7 мільярда гривень. Що ж, це непоганий «куш», і поки НАБУ чухає потилицю та дуже неквапно
гортає матеріали справи, ці мільярди можна досить вдало «освоїти». Так, як це було зроблено
з попередніми коштами.

Артем Ситник

❙ Мережі жартували над автором «Стіни» Яценюком.
❙ Карикатури на Гройсмана, мабуть, попереду.
Останнім було обіцяно чимало: планували і протитанковий рів, і колючий дріт під напругою, і вишки спостереження, і датчики руху — словом,
усі ті технологічні прийоми,
які зазвичай використовують
при побудові подібних споруд,
мали бути застосовані й цього
разу. Загалом фортифікаційні
споруди повинні були покрити
2295 км сухопутно-морського
кордону з Росією. Окрім досягнення суто військових цілей,
реалізація цього проекту мала
б принести українській владі й
репутаційні зиски. Адже це був
перший інфраструктурний проект подібного штибу та подібного масштабу.
Влада виграла б дуже багато, якби зуміла довести його до
логічного фіналу. Втім, проект «Стіна» так і лишився політичним довгобудом. А пробле-

Кінцевий кошторис
При цьому, однак, достатньої кількості коштів для реалізації проекту «Європейський
вал» не знайшлося ані в бюджеті-2015, ані в бюджеті-2016.
У листопаді 2014 року прикордонники оцінили вартість облаштування кілометра державного кордону в рамках даного проекту в середньому — 3,7 млн.
грн. В цілому, за словами голови Державної прикордонної
служби Віктора Назаренка, для
облаштування всього кордону
України з Росією, Білоруссю та
Молдовою урядом мало б бути
передбачено видатків у розмірі
8 млрд. 362 млн. грн.
Очікувалося, що в 2014 році
буде виділено 96 млн. грн., у
2015 році — 2 млрд. 668 млн.
грн., а в 2016 році — 5,5 млрд.
грн. Утім кошторис відразу «зарубали» ледь не вдвічі. За за-

Більшість експертів одностайна в тому, що
фінансування об’єкта «Європейський вал» слід було
б нині переглянути й більшу його частину спрямувати
на розвиток сучасних технологій спостереження
за кордоном. Альтернативою «Валу» міг би
стати розвиток галузі з побудови висококласного
спостережного обладнання на кшталт безпілотників.
ма 400 км кордону по лінії розмежування між Донецькою та
Луганською областями з нашої
сторони і «ДНР» та «ЛНР» із
боку сепаратистів так і лишилася нерозв’язаною. Тут українська влада й справді звела «стіну»
— тільки не ту, про яку йшлося
спочатку.
16 лютого 2016-го, незадовго до своєї відставки, Арсеній
Яценюк відзвітував на одній з
урядових нарад про те, що проект «Європейський вал» (так
охрестив «Стіну» Коломойського Арсеній Петрович) готовий лише на 20%. І це при
тому, що фортифікації планували завершити ще до кінця 2015-го. Але якщо Яценюк
побачив готовність споруд на
20%, то тодішній голова Луганської військово-цивільної
адміністрації Георгій Тука оцінив її рівно в нуль відсотків.

думом, фінансування проекту здійснюватиметься з трьох
джерел — з бюджету, міжнародної допомоги та позабюджетних коштів. Згодом «здачу
під ключ» новенького державного кордону відтермінували
аж до 2018 року.
Але у 2014 році левова частка коштів надійшла не з Держбюджету, а по лінії міжнародно-технічної допомоги. Попри
це прикордонники просто не
встигли витратити всю суму:
отримавши замість запланованих 96 млн. грн. цілих 235 млн.
грн., до кінця 2014 року вони
зуміли використати лише 163
млн. грн.
У 2015 році ситуація з фінансуванням була дещо кращою, втім далекою від тих запланованих цифр, які Кабмін
обіцяв виділити на укріплення
кордону на сході країни. Так,

Хоч ця тема дещо з іншої «опери» і вимагає окремого дослідження, не можна не
згадати, що поки парламент вимагає додаткового фінансування «Стiни», уряд повідомляє про збільшення удвічі мінімальної заробітної платні. «З 1 січня 2017 року
жоден громадянин України не отримуватиме менше, ніж 3 200 грн. Це стосується не
тільки недержавного, а й державного сектору», — повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає ці рішення «проривом,
справжньою реформою оплати праці та потужним кроком для легалізації економіки та додаткових надходжень до Пенсійного фонду». Після засідання уряду він пояснив, що означатимуть нові норми для підприємців, одержувачів субсидій, працівників державного сектору та загалом, що означатиме таке рішення для української
економіки.
За словами Розенка, підвищення мінімального доходу громадян збалансоване
і кошти на нього є, зокрема, за рахунок зменшення видатків на дотації до пенсійного Фонду. Павло Розенко зазначив, що в недержавному секторi економіки є два місяці для підлаштування під нові норми, адже разом зі збільшенням мінімальної зарплатні зростає і сума сплати Єдиного соціального внеску.
Павло Розенко також підкреслив, що уряд категорично не схвалює переведення
бюджетних працівників на зменшену ставку, навпаки, заробітну платню «бюджетникам» збільшуватимуть. Він додав, що спочатку підвищуватимуть найнижчі ставки, а
зарплатня керівного складу зростатиме повільніше.
Віце-прем’єр-міністр також запевнив, що ці зміни не вплинуть на зростання інфляції, адже вони підтверджені розрахунками. «Бюджет буде збалансований. Це не
інфляційні кошти, це не надруковані кошти. Це кошти, які дає економіка, які зафіксовані у державному бюджеті, тобто це планові виплати, які жодним чином не призведуть до збільшення цін чи збільшення інфляції в Україні».
Прожекти Гройсмана-Розенка мають чимало вразливих місць, їм «УМ» присвятить окрему публікацію. Але вже зараз зрозуміло, що на бюджет, чия дохідна частина поки що навіть не виконана, ляже чимале навантаження. Чи вдасться його витримати — покаже час.
минулого року було передбачено всього 300 млн. грн. від раніше заявлених 2,6 млрд. грн, а
роботи з проекту проводилися
лише в межах Чернігівської та
Харківської областей.
Зрозуміло, що коштів на реалізацію проекту в державній
скарбниці просто нема. Тому й
роботи ведуться абияк або ж не
ведуться зовсім. З усього «громаддя» планів на кордоні вирили лише протитанковий рів та
встановили стіну-сітку з колючим дротом нагорі. Решти елементів безпеки, зокрема, найелементарнішого — контрольнослідової смуги — все так само
відчайдушно бракує.

Чому не вийшло
Тим часом якісним облаштуванням українського кордону влада мала б зайнятися ще
в далекому 1991 році. Це краще
вплинуло б не лише на національну безпеку, а й на економічні реалії. Адже захищений
кордон унеможливлює чи принаймні ускладнює потоки контрабанди та нелегальної торгівлі наркотиками, зброєю, запобігає нелегальній міграції.
Але навіть інцидент 2003
року довкола острова Тузла не
відучив українську владу думати про Росію як про братній народ. За роки незалежності українська влада не приділяла достатньої уваги облаштуванню
кордону з Росією саме через те,
що не бачила в сусідній державі
потенційного ворога. А дарма.
Відтак виправляти ситуацію доводиться тепер. Але робиться це
не надто розумно.
Більшість експертів одностайна в тому, що фінансування об’єкта «Європейський вал»
слід було б нині переглянути й
більшу його частину спрямувати на розвиток сучасних технологій спостереження за кордоном. Альтернативою «Валу» міг

би стати розвиток галузі з побудови висококласного спостережного обладнання на кшталт
безпілотників. Та поки кошти
в прикордонну службу не вкладено, фортифікації на кордоні з
Росією мають більше моральне,
аніж практичне значення, демонструючи здебільшого психологічне прагнення українців
відгородитися від агресивного
сусіда.
У сухому залишку маємо на
сьогодні таке: сучасними технологіями стеження ніхто не опікується, «Вал» як такий не будується, а чиновники всіх рівнів
та відомств зайняті розпилюванням держбюджету. Сам же
проект день у день вкривається
шаром усе нових і нових скандалів. Один iз найсвіжіших полягає в тому, що 14 спостережних вишок, які закупив Кабмін
ще у 2014 році, виявилися бракованими.
А тим часом Норвегія недалеко від північного пункту перетину кордону з Росією Ніркенес будує свій власний паркан.
Його почали зводити нещодавно, але вже до кінця поточного місяця планують завершити. Норвегія не воює з Росією,
проте їй не сподобався потік біженців, котрий рушив iз території РФ через так званий «арктичний маршрут».
Міграційні проблеми, без
сумніву, є дуже серйозними,
проте їх неможливо порівняти
з тим збройним нападом, який
здійснила Росія на територію
України. І все-таки у норвежців
захисна стіна з’явиться раніше,
ніж у нас. Інтуїція підказує й те,
що якість її буде вищою, ніж у
нашого «Європейського валу».
Напевно, й тамтешні урядовці
є також якіснішими — принаймні за їх правління держава не
почувається настільки «оголеною». Чого, на жаль, не скажеш
про нас. ■
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■ БОРОТЬБА

Клінч у потоках бруду
За тиждень до президентських виборів розрив у
рейтингах Клінтон і Трампа став зменшуватися

❙ А так мило все розпочиналося...
Ігор ВІТОВИЧ
Такої брудної виборчої кампанії
Америка ще не бачила. Кадидати у президенти від Республіканської та Демократичної партій говорять не про нагальні для країни проблеми, а продовжують
виставляти на публіку брудну білизну
конкурента.
Черговим таким елементом кампанії стало отримання ФБР ордера на

вивчення електронних листів, які можуть мати стосунок до розслідування,
пов’язаного з використанням Хілларі
Клінтон особистого поштового сервера
на посаді державного секретаря, повідомляє «Голос Америки». У зв’язку з
цим демократи стверджують, що вибір
моменту для оголошення розслідування був продиктований політичними мотивами. Слідчі ФБР ще кілька тижнів
тому знали, що електронні листи, вияв-

лені в ході розслідування іншої справи,
можуть бути пов’язані зі справою про
листування Клінтон, але повідомили
про це лише за 11 днів до президентських виборів.
Трамп одразу скористався заявою
ФБР, побачивши в ній нові докази на
підтвердження однієї з центральних
тез в його кампанії, що Клінтон довіряти не можна. Виступаючи в Нью-Мексико, він сказав, що розслідування стосовно листування Клінтон є «найбільшим скандалом iз часів Вотерґейту».
«Голос за Хілларі — це голос за те, щоб
наш уряд здався корупції, хабарництву, кумівству, які загрожують збереженню нашої Конституції», — сказав
він на одному з передвиборчих мітингів у Колорадо.
Утім мільйони американців із найрізноманітніших штатів уже проголосували достроково. Як вплине оголошення ФБР на явку виборців, поки що
незрозуміло, проте опитування показують, що боротьба між Клінтон і Трампом стала напруженішою ще до заяви,
зробленої в п’ятницю. Сам скандал та
блискавична реакція на нього з боку
кандадита-республіканця призвели
до того, що в деяких штатах уже намітилися тенденції до зміни симпатій виборців. Повідомляється, що в окремих
регіонах рейтинг Трампа дещо покращився. Попри те, що Клінтон все ще випереджає Трампа в опитуваннях, дехто з демократів побоюється, що внаслідок скандалу їхня кандидатка може в
останні дні перед виборами втратити
довіру в очах виборців. Подані позавчора результати соціологічного опитування, що його провела соціологічна служба Ipsos на замовлення агенції
«Рейтер», свiдчать, що перевага Клінтон над Трампом зменшилася до п’яти
відсотків, хоча ще тиждень тому вона
вимірювалася двозначною цифрою. ■

■ ГЕНДЕР

Вона працює
На плечах слабкої статі — більше
роботи й обов’язків
Олег БОРОВСЬКИЙ
Жінки працюють у середньому на 39 днів більше
за чоловіків на рік. Про це
йдеться у звіті «Глобальний
гендерний розрив» Світового
економічного форуму (СЕФ).
Тобто щодня прекрасна половина працює на майже 50
хвилин більше, ніж сильна
стать. Жінки також виконують багато неоплачуваної
праці. У звіті також зазначено, що на подолання економічної нерівності між статями може знадобитися аж 170
років.
Економічна нерівність
у світі на цей час є найбільшою з 2008 року. Хоча чоловіки виконують на 34%
більше оплачуваної роботи, ніж жінки, останні все
ж мають більше неоплачу-

ваної роботи на кшталт домашніх обов’язків, догляду
за дітьми і турбот про старших людей.
Узявши до уваги ці фактори, СЕФ порахував, що за
рік жінки працюють на понад місяць більше, ніж чоловіки. В Індії, Португалії
та Естонії цей розрив сягає
понад 50 днів на рік. От вам
і слабка стать! На жаль, відповідних даних по Україні у
звіті немає. А шкода, вони,
припускаю, були б цікавими. Адже українки до традиційних хатніх справ мають іще й дачу-сад-город,
тож навіть вихідні та відпустки проводять у буденних клопотах.
Лише в шести країнах чоловіки працюють більше за
жінок. Три з них — скандинавські країни, де відпустку

❙ Робочий рік жінки на більш як місяць довший, ніж у чоловіка.
з догляду за дитиною можна поділити між чоловіком
і жінкою. «Розділена декретна відпустка може бути
позитивною, бо вона дозволяє родинам планувати
своє життя, поєднати дітей
і кар’єри, а також розділити
відповідальність», — сказала у розмові з Бі-Бі-Сі аналітик СЕФ Весселіна Ратчева.
Оплачувану декретну відпустку значно частіше надають жінкам, ніж чоловікам. Водночас ефект тривалої декретної відпустки неоднозначний. У країнах, де
вона перевищує два роки,

зокрема подекуди в Східній
Європі, жінки менш активні на ринку праці.
Дехто з економістів вважає, що інвестиції у неоплачуваних працівників, які
зайняті доглядом, можуть
сприяти економічному зростанню. За даними Міжнародної конфедерації профспілок, якщо в сектор догляду інвестувати 2% ВВП
країни, кількість зайнятих
працівників може зрости від
2,4 до 6,1% залежно від країни. Для США, наприклад, це
означало би 13 мільйонів нових робочих місць. ■
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Старий кінь
борозни не
зіпсує
Ліван святкує обрання
президента, якого не мав...
понад три роки
Ігор ВІТОВИЧ
Після непростої епопеї, що тривала 29 місяців, ліванські
законодавці
нарешті доМішель Аун: і у 81 рік можна
сягли згоди
стати президентом.
щодо виходу з
глухого кута і
з 46-ї спроби зібрали необхідний кворум
для голосування за нового главу держави, повідомляє «Євроньюз». Ним став відомий уже не одне десятиліття ліванський політичний і військовий діяч 81-річний Мішель Аун. Головним завданням
нового президента буде консолідація всіх
політичних партій країни та населення,
яке поділене за релігійним принципом.
Ліван залишився без глави держави у травні 2014 року, коли добігла кінця каденція його попередника Мішеля
Сулеймана. Керманича країни тут обирає парламент. Аун забезпечив собі просту більшість голосів після кількох раундів голосування. За нього проголосували
83 депутати з 127 присутніх на сесії. Ліванський парламент нараховує загалом
128 депутатів. Мішель Аун до обрання
президентом був лідером «Вільного патріотичного руху», найбільшого християнського блоку парламенту Лівану. За
віросповіданням він є християнином-маронітом. Його підтримала впливова шиїтська ісламістська група «Хезболла», зазначає Бі-Бі-Сі. Але вирішальне слово
все ж залишалося за сунітським парламентським блоком «Рух майбутнього»,
який рішуче виступав проти кандидатури Ауна. Суніти змінили думку і вирішили підтримати Ауна після того, як було
досягнуто домовленості, що лідер сунітів
Саад Харірі займе посаду прем’єр-міністра.
Ліван має складну, але багато в чому
справедливу систему розподілу влади між представниками найбільших
релігійних груп країни. Президента завжди обирають iз числа християн-маронітів, прем’єр-міністра — від мусульман-сунітів, а спікера парламенту — від
мусульман-шиїтів.
Оглядачі розглядають обрання Ауна,
вже не молодого відставного генерала,
який iз 1988 по 1990 роки був прем’єром
країни, перемогою проіранського стрижня на Близькому Сході, що посилює позиції в країні шиїтського руху «Хезболла»
та його союзника — президента Сирії Башара Ассада. У своїй першій промові вже
як президент Аун присягнув захищати
Ліван від «регіональних вогнищ», що є
чітким натяком на конфлікт у Сирії. ■

❙
❙

■ НОВИНИ ПЛЮС
Канада старіє і запрошує
іммігрантів
Канада у 2017 році має намір прийняти не менше 300 тисяч мігрантів задля послаблення економічного тиску на
населення, яке старішає. Про це заявив
міністр з питань імміграції країни Джон
Маккаллум. Умовна квота збереглася на
рівні поточного року, хоча минулого тижня була озвучена пропозиція підняти її до
450 тисяч, повідомляє агентство «Франс
Пресс». Маккаллум також анонсував подальше збільшення іммігрантських квот.
Результати 2016 року, за його словами,
«на 40 тисяч вищі за історичну норму».

Очікується, що мінімум половина новоприбулих шукатиме роботу або ж інвестуватите у канадський бізнес. Решту мають
скласти члени їх сімей, біженці та прийняті з гуманітарних міркувань люди.

Росіяни бояться війни із
Заходом
Росіяни починають боятися війни iз
Заходом. Дослідження на цю тему провів Аналітичний центр Юрія Левади. Згідно з його результатами, понад половина
громадян Російської Федерації схвалює
участь своєї держави у військових діях,
але не на власній території. Понад поло-

вина росіян остерігається, що загострення відносин Москви із Заходом може призвести до війни. При цьому понад половину росіян позитивно ставиться до участі
своєї країни у військових діях у Сирії. Це
означає, що учасники опитування готові
воювати руками своїх військових, але на
чужій території. В іншому опитанні «Левада-центру» — 53% росіян підтримують
ідею встановлення пам’ятника царю-тирану Івану IV Грозному в Орлі. Не схвалюють встановлення пам’ятника 19% опитаних, ще 27% респондентів не визначилися з відповіддю. На думку 49% учасників
опитування, Іван IV приніс країні більше

хорошого, ніж поганого. Протилежної точки зору дотримуються 13% респондентів.
Пам’ятник царю відкрили 14 жовтня на набережній Оки в Орлі.

Китай показав новітній
винищувач J-20
Перший демонстраційний політ новий військовий винищувач Chengdu J-20
(Ченду J-20) здійснив у Чжухаї під час
найбільшого в Китаї авіасалону. Літак,
який отримав назву «Чорний орел», називають винищувачем п’ятого покоління. Він «невидимий» для радарів і матиме потужну ударну ракетну зброю. Рані-

ше китайський уряд зазвичай тримав
у секреті свої оборонні розробки, тож
така публічна презентація стала справжньою подією у світі військових технологій. Аналітики порівнюють Chengdu J-20
з багатоцільовим американським винищувачем F-22 Raptor і вважають, що він
просто скопійований з американського
оригіналу. Крім того, важливе місце у
Чжухаї відводиться цивільним літакам,
які представляють виробники з усього
світу. Серед них — український «Антонов», що привіз до Китаю моделі транспортних літаків Ан-178 та Ан-132, а також
пасажирського Ан-158. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Епоха дорогої нафти, на яку так
сподівалися Росія, Венесуела,
Нігерія та ряд інших держав, не
розпочалася. До речі, цілком
прогнозовано. Останній діалог
країн-членів ОПЕК у Відні пройшов на дуже високому організаційному рівні, атмосфера була
діловою, розмови цікавими, а
страви вишуканими. І все! Домовитися про зменшення квот
на видобуток сирої нафти, що
могли би стабілізувати ціни,
сторонам не вдалося. А отже...

■ ЧОРНЕ ЗОЛОТО

■ ДО РЕЧІ

«Конклав» в ОПЕК
Нафтовидобувні країни вкотре не зуміли скоротити обсяги
видобутку — і таким чином стабілізувати ціни.
Вартість бареля далі падає

«Ну зменшіть хоча би хтонебудь!»...
Першою спробою країнвидобувачів
активізувати
ринок була неформальна зустріч членів ОПЕК в Алжирі.
Там члени делегацій попередньо домовилися знизити видобуток до 32,5-33 мільйонів
барелів у день. Іншими словами, зменшити виробництво на 200-900 тисяч барелів
у день. Аби реалізувати домовленість і була скликана зустріч в останні дні жовтня у
Відні, де розташована штабквартира організації. Саме
тут країни-учасники організації мали вирішити, хто з
них і наскільки погодиться
зменшити видобуток.
«Було багато розмов, але
ніхто ні про що не домовився. Цей факт підштовхує ринок нафти до зниження», —
сказав агенції «Рейтер» старший ринковий аналітик брокерської компанії OANDA в
Сінгапурі Джефрі Халлі.
Як повідомляють учасники зустрічі, найбільшу непоступливість продемонстрували Іран та Ірак, які категорично відмовилися зменшувати видобуток. Окрім того,
Тегеран і Багдад не погоджуються з оцінками, які мають бути використані як точки відліку під час розрахунку
квот на кожну країну. І пропонують свої показники, які
є вищими, за запропоновані в
ОПЕК.
Відмовилися скорочувати видобуток й країни, які
не входять в ОПЕК. Так, відмовою відповіли членам картелю Росія і Бразилія. Росія
пого джується тільки на заморозку власного видобування, рівень якого становить
нині 11,11 мільйона барелів
за добу. При цьому офіційно в
російському міністерсті енергетики ситуацію не коментують. «Наша країна сьогодні
перебуває не у тому становищі, щоби зменшувати виробництво підприємств», — сказав представник міністерства
енергетики Бразилії.
Тепер учасники ОПЕК та
інші нафтовидобувні країни зроблять ще одну спробу
скоротити видобуток «чорного золота» — на наступному засіданні, яке відбудеться 30 листопада у Відні. Але
вже сьогодні аналітики ринку практично не вірять, що
вдасться домовитися. Адже
назагал ситуація зi скороченням у галузі не змінилася: країни-видобувники хотіли би зменшити рівень виробництва і сприяти підвищенню цін, але кожна з них хоче,
аби зменшував інший. Адже
існує загроза, що як тільки
ти покинеш якийсь із ринків
збуту, то його одразу ж займе
конкурент. А конкуренція на
будь-якому ринку найбільше
загострюється у період його
падіння. У тому числі й на нафтовому.

❙ Принцип «Своя сорочка до тіла ближче» активно сповідують усі нафтовидобувні країни. У тому числі й Росія.
■ А ТИМ ЧАСОМ
Обхід закритий!
Росія й надалі намагається обійти нашу країну, транспортуючи свої вуглеводні на Захід. Нещодавно у Стамбулі було вже
вдруге підписано угоду між Москвою та Анкарою про спорудження «Турецького потоку», який має вступити у дію вже до
кінця 2019 року. Приблизно у цей же самий час мають бути завершені третя і четверта черга газогону «Північний потік». 2019-й,
нагадаємо, рік — коли завершується дія десятирічної українсько-російської угоди про транзит «блакитного палива».
Аналітики, втім, зауважують, що у Москви не все так гладко — й обійти Україну з флангів їй буде дуже непросто. «Турецький потік» уже одного разу починали будувати — і скасували. «Тоді, ще до збитого російського винищувача турецькими ВПС, протиріччя між двома країнами полягали у величині
знижки на російський газ: Туреччина вимагала більше, ніж мог-

Російська — у лідерах
падіння
Ринок оперативно відреагував на відсутність успіху віденської зустрічі. Вже зранку
в понеділок, коли стало відомо, що діалог у столиці Австрії
завершився нічим, грудневі
ф’ючерси нафти марке Brent
упали на 0,5%. До 49,46 долара за барель. Нафта WTI опустилася до 48,51 долара за «бочку». Найбільше подешевшала російська нафта Urals — до
47 доларів за барель. До речі,
російська сировина за тиждень
втратила 3,5% своєї вартості.
І, як допускають аналітики, це може бути тільки початком. Навіть, незважаючи на
те, що вчора на відкритті торгів Brent і WTI трохи подорожчали, надалі експерти прогнозують падіння. Так, аналітики
Goldman Sachs Group стверджують: якщо й зустріч наприкінці листопада завершиться з
такими самими, тобто нульовими, результатами, то вже «під
ялинку» ринок отримає барель
за ціною, нижчою 40 доларів.
«Відсутність прогресу з реалізації квот на видобуток і
зростання протиріч між виробниками ОПЕК знижують
ймовірність досягнення компромісу 30 листопада», — сформулювали в аналітичній записці Goldman, яку оприлюднила
агенція «Блумберг». Тож відсутність конкретики тільки посилила апатію учасників ринку, і їхній песимізм впливає на
вартість бареля.

ла запропонувати Росія», — каже президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар. Тепер, на його думку,
«Турецький потік» входить у стратегічне протиріччя з планами
Туреччини постачати газ до ЄС з інших джерел, у тому числі
Туркменістану й Азербаджану. Рамкову угоду у Стамбулі підписали, на його думку, з урахуванням великого бажання Володимира Путіна, але зрозуміти готовність сторін можна буде лише
через кілька місяців.
Сказане повною мiрою стосується й «Північного потоку».
Адже європейські країни чудово розуміють, що Росія використовує газ як політичну зброю. Але навiть якщо Захід надасть свою
згоду на цей проект, то в жодному разі Москва не зуміє збудувати два газогони одночасно. Й у кращому разі, на думку Михайла
Гончара, зможе диверсифікувати український транзитний шлях
не раніше 2022 року.

«По суті, це розкол і високі
шанси зриву будь-яких угод за
сценарієм, який ми спостерігали у квітні із Саудівською
Аравією та Іраном у головних
ролях. Слова «якщо скорочувати, то скорочувати всім» тільки
підтверджують складність ситуації», — написала старший

аналітик російського «Форекс
Клубу» Олена Афанасьєва.
Тим часом, намагаючись
знизити видобуток, країни
ОПЕК, навпаки, ... підвищили його. За даними Goldman
Sachs, у жовтні рівень виробництва сирої нафти зріс — і
становив 32,4 мільйона ба-

Поверніть — і розпишіться!
Україна вирішила оприлюднити ще
частину своїх претензій до Росії. Цього разу в традиційній сфері — енергетики. Вітчизняний Антимонопольний комітет вимагає від компанії «Газпром» сумарно 172 млрд. гривень,
включаючи штраф і пеню за несвоєчасну його сплату.
«За прострочення 140 днів нараховувалася пеня в розмірі 180,5 млрд.
гривень. Водночас, згiдно зi ст. 56 Закону «Про захист економічної конкуренції», розмір пені не може перевищувати розмір штрафу, тому Антимонопольний комітет подав позов про
стягнення 85,966 млрд. гривень штрафу й 85,966 млрд. гривень пені», —
сказав представник АМКУ.
Як відомо, позов у Господарський
суд Києва було подано 5 жовтня: Антимонопольний комітет оштрафував
«Газпром» на 85,966 млрд. гривень
за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного
газу через українську газотранспортну
систему в 2009—2015 роках.
релів на день. Нездатність домовитися всерйоз непокоїть
керівництво ОПЕК. Генеральний секретар цієї організації Мохамед Баркіндо офіційно, на сайті ОПЕК, попередив
країни-члени, що може статися, якщо ті не зуміють домовитися. «Якщо не буде реалізована алжирська домовленість, це
призведе до затягування процесу ребалансування ринку і буде
супроводжуватися подальшим
погіршенням фінансової ситуації, у тому числі скороченням
інвестицій вже третій рік поспіль. Така ситуація не має прецедентів», — написав Баркіндо.
Чи матимуть вплив його
громи і блискавки — ми зможемо побачити вже через місяць. А тим часом індустріально розвинені країни отримують
вигоду від дешевого енергоносія — нарощуючи свою економіку, і ставлять на місце малорозвинені країни-вискочки,
які уміють заробляти лише на
експлуатації власних надр.
До цього переліку, втім, не
належать країни Перської затоки тощо, які свого часу зуміли диверсифікувати прибутки
— і нині чи не найменше потерпають від низьких нафтових цін. ■

■ НАШІ ГРОШІ

Долар: стабільно і трохи нижче
Нова методологія НБУ не знизить курс гривні до головних
світових валют. Експерти очікують 25,40 до кінця тижня
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Національний банк України змінив порядок
розрахунку курсу гривні до іноземних валют.
До цього моменту офіційний курс розраховувався як середньозважений курс продавців і покупців, який склався за даними підтверджених
угод на міжбанківському валютному ринку. Він
віддзеркалював угоди між банками, банками і
їх клієнтами, банками й НБУ, НБУ й клієнтами. Тепер же курс визначатимуть лише угоди
між банками, а також банками й НБУ.
Експерти вбачають тут як переваги, так і недоліки. З одного боку, це перехід на міжнародні стандарти. Мінус ситуації, що розрив між
офіційним і ринковим курсом може зрости. А
це — посилення впливу «чорного ринку» валютних операцій.
Утiм на курс валют нововведення від НБУ не
вплине. Більшу вагу на формування курсу могла мати подія минулого тижня, коли Національний банк перерахував у державний бюджет пер-

ший транш свого прибутку за 2016 рік. Ідеться
про 10 млрд. гривень із 38 мільярдів, які заробив регулятор. «Новина про цю операція виявилася нейтральною для формування курсу, —
сказав старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб. — Адже, по суті, йдеться про переміщення
грошей з однієї державної кишені в іншу, а не
про емісію, створення «нових» грошей, які могли би спричинити тиск на валютний ринок і цінову стабільність».
Експерти не вбачають жодних суттєвих загроз для гривні — ні упродовж найближчого
періоду, ні навіть до кінця року. «Єдиний виняток — сценарій різкого посилення долара до
всіх світових валют через можливе зростання
ставок. Цей процес, звичайно, не обійде й гривню», — сказав Іосуб. За його прогнозами, до кінця нинішнього тижня наша національна валюта продовжуватиме підсилюватися, щоправда,
незначними темпами. «До вихідних офіційний
курс долара, який визначає НБУ, може знизитися до 25,4 гривнi», — сказав аналітик. ■

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА 2016

■ РЕЙДЕРСТВО

Перетворити воїна на маріонетку
Використовуючи пільги АТОвців при отриманні землі,
активізувалися рейдери на Черкащині
Юлія ФОМІЧОВА

Кому війна, а кому мати рідна.
Спритні ділки на Черкащині
віднімають поля у підприємців і фермерів, які роками
обробляли орендовані паї,
сплачуючи податки, дбаючи
про місцеві села. Тотальний
перерозподіл
сільгоспугідь
відбувається за рахунок маніпуляцій із законом про першочергове виділення земельних
ділянок учасникам АТО.

Схема в теорії
Є фермер. Давно орендує державну чи громадську землю.
На законних підставах. Коли
закінчується термін оренди,
він знає, що має першочергове
право на продовження договору. Цілком законне. Він подає
документи до відповідного органу.
Є чиновник. Працює, скажімо, в місцевому держгеокадастрі. Він отримує від фермера документи і затримує оформлення документів. Місяць, другий,
третій. Тим часом у прискореному порядку цю саму землю з порушенням усіх процедур отримує інший підприємець. Як?
Є учасники АТО. Їм держава гарантувала першочергове
право отримати земельну ділянку сільськогосподарського
призначення розміром два гектари. На таку саму ділянку мають право всі без винятку громадяни України, однак отримати її по факту нереально. І тут
з’являється привілей для учасників АТО. Люди, які прагнуть
скористатися цим привілеєм
для власної вигоди, починають
сприяти одночасному отриманню землі АТОвцями у певному
місці. І одразу ж викуповують
у них права на оренду цієї землі. В усіх одразу. І байдуже, що
до цього та земля перебувала в
оренді у інших фермерів. Нерідко — навіть для того, щоб надалі здати її в суборенду за завищеною ціною.
— Я подав документи на
землю сільськогосподарського призначення, не сам, — побратими підбили, за компанію.
Я взагалі не хотів із цією тяганиною зв’язуватися. Як і має
бути, десь через місяць приходить відповідь: землі немає,
з’явиться — повідомимо. І буквально через пару днів виходять
на мене люди: земля є, в Кіровоградській області, якщо одразу продаєте її нам, то давайте домовлятися. Приведете ще
десятьох таких, як ви, — отримаєте процент... Всі, хто мене
знає, в курсі, що я не за дрібний
клапоть землі воював, а за всю
Україну, тому послав тих ділків
куди подалі, аби не брати участі
у брудних схемах, — розповідає
черкащанин Богдан.
За такою схемою відібрали
землю у фермерів кількох сіл
на Смілянщині. Формально її
надали учасникам АТО. Номінально — відбулося рейдерське
захоплення землі з використанням доброго імені тих, хто воював. Однак щоб схема була повною, бракує кількох ланок у
ланцюгу. Потрібнi ще як мінімум три суб’єкти: підприємець,
зацікавлений у тому, щоб віджати землю, чиновник, який

❙ Справедливо, що захисники України отримують земельні ділянки.
❙ Ганебно, що їхніми заслугами маніпулюють земельні гендлярі.
відбере землю в одного підприємця і віддасть іншому, посередник, який знайде АТОвців,
збере докупи їхні заяви та оформить їм землю там, де треба.

Схема на практиці
Віктор Сліпенко — голова фермерського господарства
«Вікторія» Смілянського району. До лютого 2015 року діяв
договір про оренду його господарством землі. Згідно з чинним законодавством, воно мало
першочергове право на продовження договору. Однак фермера позбавили цього права.
— Держземагентство чомусь
не подовжило нам договір. А
вже через місяць землю орендували нові фермери. Черкаський
господарський суд зобов’язав зі
мною укласти додаткову угоду.
Тоді тягнули-тягнули, і касація
завершилася ухвалою, що я мав
звертатися у Смілянську РДА, з
якою у 2005 році укладав угоду.
Пішов туди, а мені кажуть, що
в них уже три роки як ці повноваження забрали. Я звернувся у
Вищий господарський суд. Тим
часом цю землю уже передали
59 АТОвцям у приватну власність. Новий судовий розгляд
у Черкасах закінчився з таким
суддівським висновком: мовляв,
трапилася помилка, але оскільки земля вже перебуває у приватній власності, то можете судитися з АТОвцями. З АТОвцями судитися я, звісно, не буду...
— розводить руками Віктор Сліпенко. За його словами, фермери вітають те, що АТОвцям видається земля, але їм не байдуже, яка потім доля в цієї землі.
Подібна ситуація і в Ташлику, там-таки, на Смілянщині.
— На території нашої сільської ради є 150 осіб, які є працівниками соціальної сфери і які
не змогли скористатися правом отримати землю, — розповідає колишній сільський
голова села Ташлик, а нині депутат сільської ради, голова земельної комісії Леонід Шабратко. — Це право гарантоване їм
конституцією, але є й закон
про пріоритет учасників АТО,
які своєю кров’ю виборювали
нам мир на сході України. 65
заяв учасників АТО використали в нашому селі саме для рейдерського захоплення землі. Є
певна процедура, згідно з якою
заяви розглядаються за участю заявників. Однак в усіх заявах АТОвців один і той самий
номер телефону, на який відповідає один голос. Відстоюючи права мешканців села, ми
проводили акцію протесту у

Черкасах, однак зіткнулися з
небажанням зрозуміти потреби працівників соціальної сфери. У нашому районі 21 сільська рада. Ми пропонували задовольнити ці 65 заяв учасників
АТО, пропорційно розподіливши для них землю в кожному з
сіл. Однак нам не пішли назустріч. Ці учасники АТО не просто не мають стосунку до нашого
села, а навіть до району — вони
із Золотонощини, Чигиринщини, Драбівщини. А йдеться про
154 гектари місцевої землі. Заради того, щоб хтось її отримав,
нас зіштовхнули лобами.
Раніше землю у Ташлику
орендувало фермерське господарство «Козацький шлях».
Сплачувало податки до сільської ради, дбало про соціальну
сферу села. Однак Держгеокадастр не подовжив попередньої
угоди.
Свого часу, в 2004 році, Смілянська райдержадміністрація
уклала угоду з фермерським
господарством
«Козацький
шлях» на оренду 550 гектарів
землі. Згодом за рішенням сесії

кої районної ради Віктор Золотоверхий.
У «Козацькому шляху» говорять: ніхто не запропонував їм взяти в оренду землю в
АТОвців. Утім на це в чиновників свої погляди.
— Земля за межами населених пунктів — це земля державної власності, що нею розпоряджається Держгеокадастр.
Підстав для відмови в наданні учасникам АТО, які на сьогодні вже оформили у власність
землю біля Ташлика Смілянського району, у мене не було, —
роз’яснила ситуацію виконувач
обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області Оксана Сіроштан. — Так, відповідно
до статті 118 Земельного кодексу України, кожен громадянин
України може отримати земельну ділянку у власність. Чомусь
лише дізнавшись, що земельні ділянки виділили АТОвцям,
сільська рада Ташлика згадали,
що в них ще є незабезпечені землею люди. Вони мовчали роками! Договір оренди із сільгоспвиробником на цю землю закінчився понад два роки тому. Цей
користувач незаконно використовував поле. Можливо й були
надходження до сільської ради,
але той підприємець порушив
закон, і сільська рада, знаючи
про це, мовчала. Надходження
до бюджету сільської ради буде
припинене, незалежно від того,
хто взяв землю у власність. Додам, що раніше в Ташлику 270
жителів, зокрема й працівники
соціальної сфери, вже отримали
земельні наділи. Ташличани говорять, що лише в їхньому селі
виділили землю аж для 87 учасників АТО й нібито ті немісцеві.
Також прозвучали сумніви, чи
справді це учасники АТО. Тому
відповідаю: у пакет документів,
що потрібен для отримання землі, обов’язково входить довідка про участь в АТО. Землю
біля Ташлика отримали АТОвці з цього села та Смілянського
району, хоча, за законом, громадянин України може отримати землю будь-де, незалежно від
місця проживання.

■ ТІЛЬКИ ЦИФРИ
На Черкащині найбільше землі для учасників АТО виділено в Білозір’ї — 121,
Будищах — 215, Леськах — 56, Байбузах — 52. Ці села у Черкаському районі. А
також у Домантовому Золотоніського району — 43, в Ковалисі Смілянського району — 64, у Балаклії цього ж району — 54, у Богодухівці (Чорнобаївщина) — 53, у
Кузьминій Греблі (Христинівщина) — 75, у Пішках Корсунь-Шевченківського району — 76, а Жашківська міська рада надала землю 81 АТОвцю. До землевпорядної
служби Черкащини звернулися майже шість тисяч учасників АТО. Виділено земельні ділянки для більш як чотирьох тисяч.У Держгеокадастрі стверджують: і надалі
відшукуватимуть вільні землі, щоб забезпечити всіх АТОвців...
сільської ради основну частину землі розподілили між жителями села. Сім шматків поля
залишились, потрапивши в категорію земель історико-культурного призначення. У 2014
році договір оренди закінчився.
Його могли поновити або продовжити. У 2015 році дали дозвіл на виготовлення технічної
документації. На той час в оренді перебувало 22 гектари земель
історико-культурного призначення і 172 гектари — сільськогосподарського. Підприємство звернулося до держгеокадастру. Але вже запрацювала
схема, згідно з якою ця земля
була розподілена між учасниками АТО, котрі дали доручення
одній людині, яка передала ці
землі певній юридичній структурі. Хлопці з АТО, які отримали цю землю, навіть не знають,
де вона. Сільська рада Ташлика при цьому втратила 200 тисяч гривень щорічного податку,
— розповідає депутат Смілянсь-

Де шукати правди?
Аби добитися справедливості, у ФГ «Козацький шлях»
законним шляхом звертаються
в усі можливі інстанції. Адже
землю в оренду ТОВ «Степ»
поспіхом було передано зі значною кількістю порушень: незважаючи на чинну судову ухвалу про заборону вчиняти щодо
цієї землі будь-які дії, нотаріус
Юлія Починок ледь не опівночі
зареєструвала майнові права на
ці земельні ділянки без підписання охоронних документів,
як того вимагає чинне законодавство.
— Ми абсолютно законно
орендували землю, — переконаний голова ФГ «Козацький
шлях» Володимир Семинога.
— Те, що в Держгеокадастрі нам
вчасно не переоформили оренду, а потім не переоформили
взагалі, тепер видають за нашу
провину. Ми заслужили повагу
селян як соціально відповідальне господарство. І щиро радіє-
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мо, що Держгеокадастр дотримується хоча б деяких законодавчих актів і так оперативно
виділяє землю АТОвцям. Адже
в інших випадках, коли сільськогосподарські компанії за власної ініціативи виділяють землю
учасникам АТО, оформлення документів триває місяцями, а подекуди затягується на рік-півтора. І ми б залюбки допомогли оформити цю землю бійцям,
якби мали звернення від них. На
жаль, такого звернення не було,
хоча інформацію про нашу готовність ми передавали керівнику громадської ради при Держгеокадастрі Василю Шкуту.
І, звісно, ми б гарантували кращі умови та більший прибуток
нашим воїнам-патріотам.

Два бійці і треті сили
Поки на Смілянщині видають землю АТОвцям з інших
районів, 120 учасників АТО зі
Смілянщини досі без землі. Їхні
права відстоює АТОвець, смілянин Сергій Долотенко. Посередником між АТОвцями та
новими фермерами він називає
Василя Шкута, який очолює
громадську раду при Держгеокадастрі в Черкаській області:
— Шкут Василь Іванович запропонував у нас в районі видати землю цим людям: 26 осіб
місцевих, а 42 особи — не зі Смілянщини. Якщо люди з інших
районів, їм доводиться тільки
продавати землю, бо у віддалені
краї не наїздишся. Навіщо створювати штучно такі обставини,
щоб добросовісні люди страждали? — каже Сергій Долотенко.
Змушені отримати землю
на Смілянщині врешті продають її. Називають суми від півтори до чотирьох тисяч доларів
за два гектари.
Сам Василь Шкут ображається:
— Ситуація неоднозначна.
Нині діючі і колишні нардепи
правдами і неправдами під прапором АТО відстоюють свої бізнес-інтереси. Я сам ще землю не
отримав, зате видав уже близько тисячі осіб.
— Допомогли отримати? Чи
видали?
— Допоміг... А вони і кримінальні провадження проти мене
порушували, і запити слали, чи
я АТОшник, на Мінооборони,
перевіряли мене і прокуратура,
і СБУ, і поліція... Вони не знають, як законно отримати землю, то через підкуп намагаються це зробити. А АТОшники що
— вони мають право розпоряджатися своєю землею, як захочуть. Хочуть — продають. Кому
на лікування треба гроші, кому
на інші потреби... Моя справа
видати землю і простежити, щоб
кожен рік їм за пай заплатили…
І поки правоохоронні органи
перевіряють, хто АТОвець, а хто
ні, земельне рейдерство на Черкащині процвітає. «Хтось» видає землю воїнам, потім «хтось»
їх організовано віддає одному підприємцю, а тоді «хтось»
стає новим власником на землі. Прикриваючись тим, що це
земля для АТОвців «хтось» навіть землю історико-культурного призначення перетворює
на сільськогосподарську, на
що має право тільки Кабінет
Міністрів. «Хтось» виходить
вночі на роботу, щоб оформити
для цього документи. Якщо до
цього землю фермери орендували у держави, то, відмивши її
через «АТОшне»законодавство,
можна фактично передати її у
приватні руки. І навіть якщо
закон писався не для того, щоб
забрати землю в одних і віддати
іншим, то дуже добре для цього
згодився. ■
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■ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

Коли послуги цінніші за гроші
Як державі і родинам, де виховують неповносправних дітей, вийти із замкнутого соціального кола?
Лариса САМСОНОВА, Інститут суспільно-економічних досліджень

...На первістка в родині Машевських чекали з нетерпінням. Але народження донечки Світланки не принесло довгоочікуваної радості
— маля народилося зі складною патологією. Лікарі втішних прогнозів не давали, та батьки доклали неймовірних зусиль, аби їхня
крихітка жила. Тоді вони не здогадувалися, що то лише початок
довгої і нелегкої дороги, яку доведеться долати не один рік. А на
тій дорозі будуть і розпач, і безгрошів’я, і безвихідь... Мама Галина
вийти на роботу не могла — донечка потребувала постійного догляду. Батько крутився як міг — заробляв на недешеве лікування і
реабілітацію. А потім зламався — пішов із сім’ї. Тепер увесь тягар
відповідальності ліг на плечі Галини. «Якби не допомога батьків і
небайдужих людей, то й не знаю, чи впоралася б», — зізнається
жінка... Цю історію, де змінено імена й прізвища героїв, можна,
мов шаблон, приміряти до сотень сімей, де виховуються особливі
діти. Чи можуть долі таких родин складатися інакше? Можуть —
доводить іноземний досвід. Чому ж в Україні його запроваджують
із таким скрипом?

Не хлібом єдиним
Під час нещодавніх парламентських слухань «Права дитини в Україні: забезпечення,
дотримання, захист» дитячий
омбудсман Микола Кулеба заявив, що сьогоднішня вітчизняна система соцзахисту «не вирішує проблему бідності, інвалідності, насилля». За словами
Уповноваженого з прав дитини,
«соціальні послуги є недосяжними для більшої частини дітей
та сімей, а критично мала кількість соціальних працівників
не дає можливості вчасно виявити неблагополуччя і надати
допомогу дитині й сім’ї».
Непоінформованим
людям насправді важко збагнути
зміст «послання» Уповноваженого з прав людини. Що це за соціальні послуги, навіщо?.. В українській ментальності міцно
вкоренився принцип, що проблему вирішують гроші. Цього
ж принципу беззастережно дотримується держава та її інституції. Зібрали гроші, виділили
тим, хто їх потребує, і проблему
начебто вирішено. Та насправді гроші не завжди можуть вирішити проблему, перед якою
може опинитися людина. Так,
за них можна купити їжу. Та чи
тільки хлібом єдиним живе людина? Особливо якщо це людина з інвалідністю, яка потребує
догляду 24 години на добу? Або
якщо це дитина з інвалідністю,
а поряд з нею безпорадні та змучені всі члени родини?
У світі переважає інша логіка: не лише гроші вирішують
проблему, а й вчасно надані послуги: консультативні, психологічної підтримки, послуги доглядальників удома, послуги
денних центрів тощо. Люди з
давніх-давен надають одне одному різноманітні послуги. І
саме послуги допомагають долати ті чи інші труднощі у скрутні
моменти життя.

Держава платить,
а проблем більшає
Громадські об’єднання вже
не один рік проводять роботу
з популяризації ідеї широкого поширення соціальних послуг. Ще у 2003 році було ухвалено закон про соціальні послуги, існує низка державних стратегій та програм, спрямованих
на вирішення соціальних проблем. Щось наче робиться, але
звичайні людські проблеми не
вирішуються, а дедалі накопичуються. Чому? На те є декілька причин:
— сумнозвісний патерналізм

населення. Громадяни традиційно покладаються на державу у питаннях вирішення своїх
проблем;
— панівний популізм у політиці. До влади надто часто приходять «професійні обіцяльники»;
— незнання власних прав та
законів. А отже — брак відповідальності влади перед громадянами щодо їх виконання;
— відсутність у держави розуміння, що будь-яка допомога
повинна мати тимчасовий характер і має вирішувати конкретні проблеми, складні ситуації різними шляхами: іноді
грошовою допомогою, а частіше
якісною послугою;
— монополія держави на соціальні послуги. Держава не бачить інших, крім «своїх», надавачів послуг. Надає їх у територіальних центрах соцзахисту населення лише одиноким та
бідним безплатно та невеликій
частині тих, хто може за них заплатити і має родичів;
— необізнаність громадян
загалом про систему соціальних послуг, неусвідомлення
того факту, що саме вони іноді
цінніші за гроші.

Безпорадна сім’я
Останніми роками в Україні
поширився так званий волонтерський туризм дитячими будинками-інтернатами. Саме завдяки волонтерам гостро пос-

❙ Рідні дітей-інвалідів часто залишаються сам на сам зі своєю бідою.
❙ Фото з сайта misanec.ru.
сім’ї — тобто соціальної одиниці, адже вона веде замкнений спосіб життя, зосереджена
на внутрішніх проблемах. Відтак внутрішня напруга зростає,
сім’я починає відчувати нестачу коштів. Дитину віддають у
школу-інтернат, руйнується
сім’я, або відбуваються якісь
інші негаразди, хтось iз батьків починає зловживати алкоголем...

Дитячий денний центр догляду
Вихід із такої ситуації — дитячі денні центри догляду. Вони
поширені в багатьох країнах, і,
як переконалася автор цих рядків, дитина, незважаючи на ті
чи інші вади свого розвитку, в
них почувається щасливо. Вона
розвивається розумово, емоційно, фізично, має друзів, веде соціальний спосіб життя, росте,

не зневірюються у власних силах. Родина залишається міцною соціально відповідальною
одиницею. Вона відновлює свій
життєвий ритм.
Загалом в Україні функціонує 62 державнi центри денного догляду. Щоправда, дитячих
iз них — небагато. Також є і недержавні (комерційні), однак
їхня кількість наразі невідома.
Також є громадські організації,
які за кошти донорів надають ті
чи інші соціальні послуги.
Звичайно, це не безоплатна
послуга. Держава сама не здатна створити й забезпечити подальше функціонування десятків та сотень центрів такого
типу. Але вона може створити
умови, щоб, наприклад, розвивалася недержавна мережа дитячих денних центрів, й частково компенсувала витрати

Можна все життя платити людині пенсію за інвалідністю, а можна їй створити
умови, щоб вона змогла себе забезпечувати і жити, як звичайна людина.
тало питання, що ж це в нас за
країна така, якщо в ній така
кількість сиротинців? Чому
батьки воліють часто позбутися дитини? А може, не лише в
батьках справа, а, наприклад,
у тому, що запобiгання потраплянню дітей у дитячі будинки
не відбувається, що послуги на
рівні життя в громаді — відсутні... Таким чином волонтери
актуалізували питання створення й функціонування дитячих центрів денного догляду за
дітьми.
У багатьох випадках батьки, маючи дитину з ознаками
тієї чи іншої форми інвалідності, фізично прив’язані до
неї. Хтось із них кидає роботу, або сім’я наймає доглядача.
Часто в таких родинах панує
важка атмосфера. Дуже часто
така сім’я втрачає свій статус

дорослішає, складає своє неповторне уявлення про навколишній світ. За дитиною у таких центрах доглянуть, нададуть психологічну підтримку.
Але найголовніше — це сім’я,
яка не втратить свою функціональність. Зокрема, нещодавно
в Києві громадська організація
«Родина» організувала центр
денного догляду. Тут щодня
шість соціальних працівників
забезпечують надійний догляд,
навчання та безпеку 20 дітям віком від 4 до 11 років із тяжкими, комбінованими порушеннями розвитку.
Робота таких центрів орієнтована насамперед на допомогу
в доланні труднощів для усієї
сім’ї. Батьки, їдучи на роботу,
привозять сюди дитину зранку, а ввечері — забирають. У
них не опускаються руки, вони

сім’ї за користування цією послугою, так, як це реалізовано в
країнах Європи.
Тобто можна все життя платити людині змалечку пенсію за
інвалідністю й апріорі вважати
її бідною та немічною. А можна їй створити умови для того,
щоб вона змогла максимально
себе забезпечувати і жити, як
звичайна людина...
Сьогодні в Києві на 10 тисяч дітей з інвалідністю, з яких
одна тисяча має тяжку форму
неповносправності, функціонує
лише 10 центрів денного догляду (відділень медико-соціальної
реабілітації з органічним ураженням центральної нервової
системи) і 5 центрів соціальнопсихологічної реабілітації для
дітей та молоді, які, щоправда, більше налаштовані на консультативні послуги.

■ ДОВІДКА «УМ»
За офіційними даними, в Україні
налічується 151 тис. дітей з інвалідністю. Серед них 55 тис. — це діти,
які перебувають на навчанні вдома, а
10 тис. — позбавлені можливості навчатися взагалі.
Проте в ці 15 діючих центрів
діти зі складними порушеннями розвитку потрапити не можуть, є обмеження за діагнозами, а це означає, що їхні рідні й
надалі залишаються сам на сам
із бідою.
Уповноважений iз прав людини окремо звернув увагу на
соціальних працівників. У нас
справді їх дуже мало. Інший
важливий аспект — рівень їхньої підготовки. Адже працювати у таких закладах повинні
спеціально навчені соціальні
спеціалісти. Вони мають відчувати чужий біль, повинні поставитися до цього не формально, а вміти визначити проблематику й за можливості вирішити її.
Отже, ми маємо розуміти, що майбутнє — за послугами, що виходити зі складної
життєвої ситуації треба якнайшвидше. Різноманітні сервіси, або соціальні послуги, — це
невід’ємна частина соціального життя. Держава може стати
у центрі цього процесу: визначити потреби населення у послугах, підшукати надавача послуг (недержавного, приватного,
фізичну особу тощо), спланувати послуги в залежності від потреб і гарантувати якість їх надання. Така послуга, як денний
догляд, здатна врятувати сотні
сімей від розпаду чи негараздів і
має надаватися не лише дітям, а
й тим, хто подорослішав, стільки, скільки в цьому буде потреба. Це послуга, яка допоможе
забезпечити гідне ставлення до
людини, до її потреб, це, зрештою, задоволення її конституційних прав. ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Марія СУЛИМА

Цьогоріч у Києві ще в березні відбулася дискусія «Архітектурна спадщина Києва. Пошук оптимального рішення», у якій
взяли участь представники влади, відповідальні за збереження культурної спадщини і подальший розвиток міста, та громадські активісти. На ній був присутній і Сергій Груздо, в.о.
начальника Управління охорони культурної спадщини, який
запропонував кілька ідей щодо розв’язання проблемної ситуації, що склалася з архітектурною спадщиною в Києві. Тож
я вирішила поцікавитися в Сергія Миколайовича, чи вдалося
бодай якусь із них почати втілювати в життя.
Як виявилося, пан Груздо вже не працює в Управлінні охорони культурної спадщини — кілька тижнів тому звільнився за
власним бажанням. Тепер за виконувача обов’язків — Олександр Никоряк, який уже обіймав цю посаду 2014 року, але
недовго — через два місяці його змінив… Сергій Груздо.
Тепер же знову охороною пам’яток у столиці опікується пан
Никоряк.
На мої запитання відповідав Андрій Печінкін — заступник
начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів
культурної спадщини та археологічного нагляду. З’ясувалося,
що Андрій Віталійович навіть не чув про березневу дискусію,
його до неї не залучали. Він, зокрема, розповів, що нині в
КМДА хочуть знову створити Департамент культурної спадщини. Тобто повернути окрему структуру, яку ліквідували наприкінці 2014 року. Тепер знову потрібен час на процедуру
роз’єднання-створення, що забере час і, звісно, кошти. Тож
поки що чиновникам, які ділять майбутні посади, знову не до
об’єктів культурної спадщини.
Розмова з Андрієм Віталійовичем видалася цікавою, переважно говорили про найпроблемніші об’єкти Подільського району Києва.

В Україні не існує повного
переліку архітектурних
пам’яток

«У нас багато
будинків, чиї
власники невідомі»

■ На сайті Управління охорони культурної спадщини,
який нині чомусь не працює,
був перелік лише із 48 об’єктів
культурної спадщини Києва,
що перебувають у незадовільному стані. Невже їх лише 48?
— Сайт тимчасово не працює через технічні неполадки.
Я щороку складаю певний перелік об’єктів, які планую опрацювати, тобто 48 об’єктів —
це такий собі план на наступний
рік.
■ За яким критерієм ви обираєте ці пам’ятки?
— За критерієм суспільного
резонансу, якщо постійно звертаються мешканці з проханням ужити необхідних заходів.
Я виходжу на об’єкт і бачу, що
справді він потребує бодай консерваційних робіт. Включаю
цей об’єкт до плану роботи й поетапно опрацьовую.
■ Під час уже згаданої дискусії було сказано, що на сьогодні в Україні не існує ані
повного переліку архітектурних пам’яток, ані переліку
пам’яток, що перебувають у
занедбаному стані. Це правда?
— Так, правда. У Міністерстві культури є державний
реєстр, який досить пасивно заповнюють, у ньому мінімум інформації. Згідно з прикінцевими положеннями до закону про
охорону культурної спадщини,
певні об’єкти, що були визнані
пам’ятками за радянських
часів, теж є пам’ятками. Якщо
є рішення виконкому, постанова УРСР, то це теж пам’ятка.
Хоча її ще й не внесли в державний реєстр.
■ Що заважає створити повний реєстр?
— Я не знаю, чому в Міністерстві культури гальмується цей процес. Дуже часто
наші науковці знаходять щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, ми готуємо відповідну документацію і подаємо її в Мінкультури, аби там
пам’ятку взяли (або й ні) на облік у Держреєстр. Проте документація є, але рішень — немає.
Тобто маємо об’єкти, які виявлені ще 1990 року, але чому їх
досі не внесли в реєстр — на це
запитання відповісти не можу,
оскільки його треба ставити
Міністерству культури.

■ Сьогодні поговоримо про Поділ, оскільки його майбутнє обличчя викликає неабияке занепокоєння. Хотіла
поцікавитися долею будинків,
які вже давно
викликали
суспільний
резонанс,
але досі щодо них ріАндрій Печінкін.
шень немає.
Яка, приміром, ситуація з Гостинним двором?
— Нині триває судовий процес щодо розірвання договору
оренди з Укрпроектреставрацією. Підготовлено акт технічного стану, аби вони його надали суду, що цей об’єкт справді
потребує першочергових, протиаварійних робіт і що це справді пам’ятка. Проблема в тому,
що Гостинний двір мав подвійний статус: у Держреєстрі це
пам’ятка місцевого значення,
а за радянських часів це була
пам’ятка національного значення. Нині це вже знову пам’ятка
національного значення, бо за
остаточним рішенням суду попереднє судове рішення скасували. А відтак статус повертається. Уже є певні кроки, наскільки я знаю, депутатський
корпус виділив кошти на протиаварійні роботи, бо тунелі
метрополітену почали зазнавати певного пошкодження, замикань. Це було усунено.
■ Уже давно говорили про
те, що на Іллінській, 14/5 зняли табличку, на якій написано,
що це пам’ятка архітектури. Ви
за цим стежите?
— Це дуже проблемний будинок. Бо в нас немає інформації щодо його власника. На ньому висить номер телефону, але
коли там дізналися, що я інспектор, на дзвінки припинили
відповідати. Оскільки немає ані
власника, ані охоронного договору, то все, що ми змогли зробити, — це написали в правоохоронні органи і прокуратуру
— дайте нам інформацію, куди
нам звертатися, проте нам досі
не відповіли. Писали ми ще
2014-го.
■ Тобто кому його продали,
ніхто не знає?
— У нас є доступ до Державного реєстру речових прав та не-

«Не пам’ятаю, щоб когось притягли
до кримінальної відповідальності
за знищення пам’ятки»
Чому в Києві безкарно руйнують історичні об’єкти

❙ Навпроти Будинку з янголами виросла нова багатоповерхівка —
❙ будинок на вулиці Нижній Вал, 27-29.

❙

рухомого майна. Але цей реєстр
ведеться з 2012 чи 2013 року, а
до цього часу інформація відсутня. Тобто раніше передавали з комунальної чи державної
власності за рішенням районних рад, ми робили запит у департамент комунальної власності, у них такої інформації
немає. Можливо, там і було
рішення таких районних рад
щодо продажу з комунальної
власності у приватну.
■ І багато в нас таких будинків?
— Дуже багато. Об’єкти
культурної спадщини або в державній, або в комунальній,
або в приватній власності. Робимо запит — відповіді немає.

«Маємо дуже гнучке
законодавство»
■
Ще один проблемний
об’єкт — це будинок на Щекавицькій, 19/33, садиба кінця
XIX ст. Він уже кілька разів
горів, до речі…
— Ми неодноразово писали до ТОВ «Поділ-Інвест», що
ви порушуєте умови охоронного договору. На що отримували
пояснення, мовляв, вони не можуть розпочати реставраційні
роботи, бо їм Київрада начебто
не виділяє землю.
■ Не виділяє землю на що?
— У них у власності є будівля, а землі немає. І вони без землі начебто не можуть розпочати
реставрацію. Але відведення
землі передбачене на будівництво, а не на реставрацію. Будинок стоїть, реставруйте. Це
питання досить довго вивчала
подільська прокуратура, я ходив давати свідчення. Ми надсилали запити, поки що офіційної відповіді немає.
У нас дуже гнучке законодавство в плані того, що будинок на Щекавицькій 19/33

— це щойно виявлений об’єкт
культурної спадщини. У законі 2010—2011 рр. їх вважали
пам’ятками. Але після певних
поправок цей правовий статус
десь загубився і відповідальність
за порушення закону передбачена лише щодо пам’яток, а
не щойно виявлених об’єктів.
Тобто якщо в нас є випадки порушень на щойно виявлених
об’єктах, я одразу ж звертаюся до правоохоронних органів,
оскільки, згідно з 298 статтею
Кримінального кодексу, умисне знищення об’єкта культурної
спадщини, незалежно від статусу, тягне за собою кримінальну
відповідальність.
■ Когось вдалося притягти
до кримінальної відповідальності?
— Ми готуємо листи до правоохоронних органів, прокуратури, щоб вони відкрили кримінальне провадження. Але вони
як відкривають, так і закривають. Не пам’ятаю, щоб когось
притягли до кримінальної відповідальності. Такого не було.
■ Прокоментуйте, будь ласка,
ситуацію довкола будівлі Новікова (Верхній Вал, 28/12), так
званого Будинку з янголами.
— Згідно з інформацією,
що є в державному реєстрі, цей
об’єкт в арешті, підстава — рішення Шевченківського суду.
Було кримінальне провадження. Думаю, КМДА має робити певні запити, щоб повернути цей будинок до комунальної
власності.
■ Зате навпроти Будинку з
янголами виросла нова багатоповерхівка — будинок на вулиці Нижній Вал, 27-29.
— У них дуже серйозні юристи, 2015 року, під час робочої
наради в Київраді, вони нас розбили вщент. Усе через недосконалість нашого законодавства,
й обізнані юристи дуже добре
можуть усе обіграти. 2014-го,
2015-го ми надсилали пропозиції Міністерству культури, аби

■ ДО РЕЧІ
■ За кордоном є практика
створення сайтів, на яких можна
знайти повний перелік архітектурної спадщини, так само, як і переліки об’єктів, що потребують реставрації.
— Питання муніципального вебсайта вже опрацьовується, зокрема перебуває на розгляді у бюджетній комісії. Депутати проголосували
за те, щоб такий сайт був. На початку року була петиція Арсенія Фінберга, він хотів створити власний сайт,
але керівництво КМДА вирішило, що
потрібен муніципальний сайт. Коли
він буде створений — я вам сказати
не можу, бо потрібно провести певні
процедури — визначити розмір коштів, відповідальну особу тощо. Також
планують знову створити окремий
Департамент культурної спадщини як
у нормальних країнах. Але для цього
необхідне рішення КМДА, після цього процедура роз’єднання. Не все так
швидко.

воно звернулося до Кабміну
щодо внесення змін до закону.
В Управлінні нерухомої спадщини нам відповіли, що листа
не отримували. Ми намагалися ці пропозиції просунути через Верховну Раду, але депутатам це теж нецікаво.
■ Тобто ця новобудова функціонуватиме?
— Улітку в нас була нарада
в комітетах Верховної Ради, ми
це питання обговорювали. Директорові департаменту ДАБІ
ми рекомендували не вводити його в експлуатацію. У нас
були пропозиції — знести будинок. Бо в Європі в таких випадках будинки зносять і зводять по-новому. Насправді управління погоджувало проект
5-поверхового будинку, а не 13поверхівки. Ми мали погодження, щоб будинок відповідав архітектурному середовищу, щоб
не був вищим за об’єкти, які поруч, але… ■
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■ ВІДЛУННЯ

Я ВАМ ПИШУ...
■ СЛОВО — ЗБРОЯ

Дати
Суцiльний тарапунько-штепселiзм
відсіч
Допоки житимемо за законом Ківалова-Колесниченка?
хамам і
манкуртам
Віктор КОБЗАР
Світлогірське, Криничанський район,
Дніпропетровська область

Українцi не бажають
чути образи
й приниження
на свою адресу

Вельмишановні панове газетярі! Я
хотів би через Вашу газету задати кілька запитань нашій українській державній національній еліті, якщо вона, звичайно, є... Коли українська мова була
панівною в Україні-неньці? Вона й досі
на правах затурканої, змоскаленої наймички...

Коли з Конституції України, ст. 10,
буде викреслено назавжди два слова «...
російська мова», коли?! Коли Голова Верховної Ради України п. Парубій підпише постанову про припинення дії Закону
України «Про засади державної мовної
політики» від 03.07.2012 №5029 (закон
Ківалова-Колесниченка)? Де закони та
постанови про заборону зовнішньої реклами російською мовою тощо? Де рішення
Держтелерадіо і Нацради про припинення двомовності ведучих на радіотрансля-

ціях в етері та на всіх телеканалах? Коли
закінчиться цей тарапунько-штепселізм
совково-ватно-совєцький? Де закон про
меценатство, який би дозволяв вкладати
гроші українського бізнесу (якщо він ще
український) в українську мову, культуру, освіту?..
В офшори вкладають, починаючи з
перших осіб країни. Наші гроші працюють на чужі культури, мови, народи, армії!!!
Питання, питання, питання... ■

Геннадій КОЗАЧЕНКО, від імені
жителів Хмільницького району
Хмільник, Вінницька область
Шановна редакціє, прочитав
газету «Україна молода» №115
від 14 вересня 2016 р., публікацію Наталії Лебідь. Спасибі
тобі, донько України, бо прийшов час боронити від гидот,
хамів, пройдисвітів, манкуртів, яничарів нашу страдницьку Україну. Пихатий хам Володимир Зеленський перейшов
межу порядності, втратив почуття моралі й етики.
Його безглузді, убогі жарти ганьблять нашу країну,
спотворюють дійсність, засвідчують, насамперед: усе
має межу, тільки гонорова
дурість, «окультурена» Зеленським, — безмежна. Він у
своєму «95-му кварталі» поливає брудом, ганьбить честь
і гідність українського народу.
Тому настав час гидотну творчість, ворожу до України, яку
веде «95-й квартал», заборонити для показу в Україні.
У цьому цирку — немає
Батьківщини! Було б добре,
щоб правоохороннi органи відкрили кримінальне провадження щодо циркачів. ■

Чи чули ви що-небудь про концепцію «ідеальних міст» доби Ренесансу — забудови міста, коли кожному архітектурному об’єкту відводилося
певне розміщення відносно інших. Яскравим представником такої концепції в Україні є маленьке містечко Жовква на Львівщині. Один
із сучасних дослідників міста Микола Бевз звернув увагу на відповідність планувальної структури Жовкви теоретичній розробці
італійця П’єтро Катанео (1500—1572 роки). Містечко буквально «нафаршироване» пам’ятками архітектури: тут і Ринкова площа (сучасна
площа Вічева) із замком 1594 року, костелом Святого Лаврентія XVII століття, Василіанським (XVII—XX століття) і Домініканським (XVII—
XVIII століття) монастирями та ін. Високу художню цінність мають дві дерев’яні церкви та синагога в стилі Ренесанс. Словом, тут є чим
зайнятися туристам на вихідні.

Станіслав ОЛІЙНИК

■ ПОЛІТПАРНАС

Квота
Аркадій МУЗИЧУК
Київ
Якось вранці у метро
Василя спитав Петро:
— Квота, квота... —
щодня чую
У Верховній Раді.
— Це посадами торгують
Партії у владі.
— Як на ринку ми з тобою
Торгуємо салом?
— Ні, вони там між собою
Гризуться. Все мало...
Хочуть більше і повище.
А товар там всякий...
У одного — вітер свище,
Другий — лобуряка...
Але лізуть. Той — в Прем’єри,
Той в міністри, зами...
Наплодилось до холери,
І всі — з черпаками.
Ні один не просить плуга
Борозни прокласти.
Усі пнуться нам у «слуги» —
Там, де можна красти.
Отакі-то, Петре, справи,
Що у лівих, що у правих.
Головні у них турботи —
Виторгувать більше квоти. ■

■ ПОГЛЯД

— Чи воно вже «бацька» зі
своїм синочком Колею викопали картоплю?
— Нехай уже краще по господарству вовтузяться, ніж
як той харцизяка спецопераціями забовбав.
(З людських пересудів)

Почім сумління?

А що коли всі наші нещастя, біди, як і непереливки
суспільні, мають суб’єктивну
похідну? У когось там обмаль
сумління, непомірні амбіції
чи, чого доброго, котрийсь
слабує на шизофренію? Чи,
може, то розплата за відступництво від заповідей Господніх? Певна річ, ніщо під сонцем не стається просто так,
без мотивації чи причин. І
хтось таки в одвіті за содіяне. У тому, що ось уже чверть
століття борсаємося в колоніальній багнюці, винні
якщо не випадкові, то безвідповідальні керманичі. І чи не
нагадують, бува, своїми повадками великого комбінатора Остапа Бендера? Хіба що
за винятком Ющенка. І то все
їм зійшло з рук. Чи не тому,
що акули криміналітету не
тільки при краватках чи погонах, а й мантіях? А це новоявлений Генпрокурор нахваляється вивести всіх на
чисту воду. Дай то Боже! Тоді
Петро й Володька (даруйте за

панібратство) наче тут ні при
чому. Вони, якщо подумати,
наші годованці. Богатирі! Та
як тішаться, що ось-ось невільницькі ринки Європи стануть для нас доступнішими.
Невже не чуємо нарікань,
коли нарешті наведемо лад у
державі? Чи як покінчити з
нехлюйством, зухвальством?
І найперше — серед чиновників. Здавалося б, і наші обранці повинні бути конструктивними, відповідальними, а
головне — совісними. А вони
он скільки дров наламали. І в
яку копієчку нам обходяться.
Тоді які в нас перспективи
реанімації моральних засад?
Такий місцевий приклад: у
веремії декомунізації вирішили й мої односельці перейменувати центральну вулицю на
«Миру». Кажу, мовляв, наше
село віддавна козацьке. Заснував його козак Міхно ще
в XVII ст. Належало воно до
Лукімської сотні Лубенського полку. То чому б не назвати
її козацькою? І що ви думає-

Закрити школу чи лiкарню — великого
розуму не треба
те? Затюкали. Ніхто, виявляється, не хоче жити за лицарським Кодексом честі.
Усіх влаштовує громадянська кволість і смиренність —
мир. Та що там казати — Січеслава також не сприйняла
громада. Раболіпство-москвофільство у фаворі. А що на те
«Просвіта»? Їй і карти в руки
відроджувати національний
дух. У глибокому тилу зачекалася директив із центру.
Відтак помічаємо: де б не
відбувалося протиборство —
на фронті, економічних чи
політичних теренах, починається воно від душевних
поривань та морального вибору. Ми щоразу перед дилемою
великодушності чи ницості,
любові чи ненависті, ілюзій
чи прагматизму. І якщо ідеї
на плакатах та в нашій свідомості, мораль — у серці.
Укотре
переконуємось:
відродження нації починається від її духовного оздоровлення. Нам іще належить пройти
очищення — від просвітниц-

тва, через згуртованість до єдності. Якщо котрийсь Олег,
ласий до президентських регалій, звертається до нас улесливо «люди добрі», інший
— «шановна громадо» або «товариство», мусимо розпізнати,
хто вболіває за консолідацію
української нації по-справжньому. Ймовірно, будь-якому
громадянинові, аби бути успішним, окрім працьовитості,
достатньо законослухняності
та чистого сумління, слугам
народним — ще й належного
рівня державного мислення
і, звісно, відповідальності. А
воно як буває? Розкошелиться чолов’яга продпайком, наговорить три мішки гречаної
вовни, і така думка — свій.
Але ж даром лідерства наділяв Господь вибірково. Та й
фарисейство нині дивовижно
манірне.
Тим часом на нашому
порозі розбрат і війна, поневіряння і реформи. Скажімо, до реформи управлінського апарату начебто питань
немає. А ось адміністративно-територіальна багатьох
насторожує. Ну як так? Закривають школи, дитсадки,
скорочують медперсонал, а
то й ліквідовують ФАПи. Щоб
добратися до сільради, треба
буде згаяти цілий день. Прямуємо до руйнації села. Тільки для тих, нагорі, — то все
пусте. ■
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■ ЖИВА ЛЕГЕНДА

■ МНОГАЯ ЛІТА!

«Якщо маєш страх,
треба його перемогти»

Просто Марія
з непростою долею

У Києві презентували фільм про лідера кримськотатарського народу

Вдова дисидента Івана Геля
5 листопада відсвяткує 80-річчя

Марія СУЛИМА

У рамках кінофестивалю «Молодість» у Києві відбулася
прем’єра документального фільму про лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.
Як розповіла продюсер фільму
Таміла Ташева, ідея народилася в
березні 2014 року, у перші місяці
російської окупації Криму: «Тоді
ми зрозуміли велич цієї постаті.
Мустафа Джемілєв почав знову
вести народ за собою проти агресора, тож ми з подругою Ольгою
Морковою і вирішили створити
про нього фільм».

❙ Марія Гель iз правнуками.

Джемілєва зіграв
непрофесійний актор
Під час зйомок стрічки, що
так і називається «Мустафа»,
було записано понад два десятки інтерв’ю з людьми, які перетиналися з Джемілєвим. А ще
розповідь самого лідера кримськотатарського народу. За
словами журналіста Вахтанга Кіпіані, який також працював над фільмом, у стрічці використано лише один відсоток
того, що було записано. Також
реконструйовано окремі епізоди
з життя Джемілєва — зокрема
його перебування у в’язниці та в
Омській психіатричній лікарні.
Молодого Мустафу зіграв Максим Пасічник — непрофесійний
актор, відеооператор за фахом.
Автори картини зауважують, що фільм про Мустафу
Джемілєва — не як політика,
а передусім як людину. Людину, яка 15 років відсиділа в таборах. Як кажуть герої картини, лише за те, що «порушував проблему кримських татар;
щоб вони жили на батьківщині
— повноправно, повноцінно», втім, інкримінували йому
«особливо небезпечні злочини».
Людину, яка витримала одне з
найдовших протестних голодувань у світі — 303 дні — і завершила його лише після звернення Андрія Сахарова. «Навіть
якщо маєш страх, треба його
перемогти», — каже Мустафа
Джемілєв, який через страх не
витримати і зламатися під час
ув’язнення завжди мав при собі
лезо бритви. Стрічка про людину, «з якою вкрай складно говорити, бо воліє мовчати».
Унікальність постаті Мустафи Джемілєва ще й у тому, що
йому вдалося стати справжнім
лідером, провідником кримськотатарського народу, хоча, як кажуть самі кримські татари, вони
вкрай критичні люди і їхній народ не дуже жалує лідерів.
Хай як автори намагалися
насамперед розповісти власне
про самого Мустафу Джемілєва
«без політики», одначе оминути її не вдалося. У фільмі показано кадри, як кримські татари
на початку 90-х років поверталися додому, вручну обробляли
землю. Потім — уже кадри 2014
року, коли під вигуки «Крим —
це Україна» над Верховною Радою півострова чіпляють російський прапор. Кадри, як Мустафу Джемілєва не пускають до
Криму, коли «мету, що була досягнута, вкрадено».

Інф. «УМ».

❙ Мустафа Джемілєв під час прем’єри фільму.
«Сьогоднішній режим у Криму
мерзенніший, ніж радянський»
На прем’єрі в кінотеатрі
«Київ» був справжній аншлаг.
Подивитися фільм прийшов і сам
Мустафа Джемілєв, а також чинний голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Після показу глядачі мали
змогу поспілкуватися як з авторами стрічки, так і самим Мустафою Джемілєвим, а отже, дізнатися про його враження від картини з перших вуст.
— Так вийшло, що чомусь
Мустафа Джемілєв на першому
плані, але насправді після Другої світової війни, десь по смерті
Сталіна і до останнього часу, в національному русі кримських татар брали участь тисячі й тисячі
людей, — каже герой стрічки. —
Мабуть, наша в тому вина, що не
змогли своєчасно зробити літопис і відобразити їх усіх. А там
були люди, яких уже нема, вони
не вийшли з таборів.
А ще Джемілєв зауважив, що
національним рухом кримських
татар можна пишатися і насамперед через те, що за всі роки боротьби проти наймерзеннішого
режиму XXІ ст. не було пролито
ані краплини як своєї, так і чужої
крові. На підтвердження цього
згадав Джемілєв і слова Кофі Аннана, колишнього Генерального секретаря ООН, коли той 1998
року вручав йому Премію Нансена:
— У світі дуже багато національних проблем, дуже багато
беззаконня і відповідно дуже багато національних рухів. І лише
рух кримських татар нiколи, вiд
часу свого зародження і дотепер,
не вдавався до насилля, керуючись демократичними принципами, і домігся певних цілей. І в
цьому сенсі рух кримських татар
має слугувати взірцем для всіх національних рухів світу. Це слова
Кофі Аннана. Фільм загалом показав суть цього національного
руху, за що я вам вдячний і вітаю
вас із цим досягненням.
Лідер кримських татар додав,
що його народ боровся не лише за
повернення на Батьківщину:
— Ми виступали на захист євреїв, яких не пускали
до Ізраїлю, проти зловживання

психіатрією з політичною метою,
проти окупації Афганістану, проти введення військ до Чехословаччини — ми були скрізь, де порушували права людини. Ми не
концентрувалися лише на одній
своїй проблемі. Тоталітарні режими дуже бояться солідарності,
коли люди різних національностей з різними проблемами допомагають одне одному. Це для них
найстрашніше.
«А чи відрізняються режим
радянський і теперішній російський?» — поцікавився у Джемілєва один із глядачів.
— На жаль, великої різниці
немає, — відповів Мустафа-ага.
— Народ, що десятиліттями боровся за повернення на батьківщину, за демократизацію, знову
потрапив під режим, що за окремими показниками виявився гіршим за радянський. Тоді також
були цензура, обшуки під приводом пошуку забороненої літератури — термін цей давно вже
в Україні забутий — розквіт доносництва. Але найголовніше,
що їх відрізняє, — це те, що за радянської влади бодай процедура
вбивства людей була. Нині просто людей викрадають, а потім
знаходять трупи чи й взагалі нічого не знаходять. Сьогоднішній
режим у Криму мерзенніший,
аніж радянський.
Попри певні неточності, на
думку Джемілєва, фільм вийшов
вдалим. Похвалив авторів стрічки і Рефат Чубаров, а ще зауважив:
— У фільмі є люди — і їх дуже
мало, я лише трьох побачив, — які
зрадили нас. Тоді, 3 травня, вони
ще були з нами. Я знову себе спіймав на тому, що серед нас дуже
мало зрадників. Це багато в чому
завдяки Мустафі-ага, його стилю, характеру, який він демонстрував, нікому не нав’язуючи.
Він збирав довкола себе людей,
що були щирими й відвертими у
своїй боротьбі.
Після «Молодості» автори «Мустафи» планують повезти фільм на низку міжнародних
фестивалів. І сподіваються, що
на широкому екрані український глядач зможе побачити його
до річниці депортації кримських
татар — 18 травня. ■

У Ліни Костенко є такі
слова: «Україна — це супер, Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим
гартом. В умовах сучасного
світу їй нема ціни». Хочеться підписатися під кожним
цим словом. А також якнайповніше ці слова можна застосувати і до українського жіноцтва. Українські
жінки, незважаючи на «всі
види випробувань», які випадали на їхню долю впродовж багатьох поколінь, завжди вирізнялися особливим генетичним даром від
Бога — вмінням любити —
свою землю, коханих, дітей,
родину — самовідданно і назавжди. Талантом любити
попри складні випробування долі володіє й Марія Гель,
яку сердечно вітаємо з її 80літнім ювілеєм. Пані Марія
— вдова видатного громадського діяча, багатолітнього політв’язня совєтських
концтаборів, світлої пам’яті
— Івана Геля.
Марія Гель народилася
в селі Дрогоїв Перемишльського повіту (тепер Польща) і вже в дитинстві відчула всю антилюдяну сутність
страшного тоталітарного режиму, зазнавши примусового переселення родини під
час так званої операції «Вісла». Вже осівши в селі Верхня Білка поблизу Львова,
родина Войтовичів (дівоче
прізвище) знову зазнає переслідувань і утисків. Старший брат Марії — український партизан, член УПА,
був заарештований і засуджений до 25 років каторги
у Воркуті. Родина постійно перебувала під пильною
«увагою» НКВС.
Та вже на початку 60-х
Марія знайомиться зі своїм
майбутнім чоловіком Іваном Гелем — активним діячем руху шістдесятників,
і стає не лише його дружиною, а й вірною подругою
в боротьбі за волю України. Протягом майже двадцяти років Марія Гель достойно несла важкий хрест
дружини
українського
політв’язня, а після закін-

чення ув’язнення чоловіка
поїхала до нього на заслання в Комі АРСР, перебуваючи поруч зі своїм чоловiком
упродовж усіх п’яти років
у виснажливих північних
умовах.
Саме пані Марія дивом
вивезла на волю книжку
«Грані культури», написану чоловіком в одиночній
камері Мордовського концтабору. Ось як про це розповідала згодом дисидентка
і журналістка Раїса Мороз:
«Сидимо з Марійкою, дружиною Івана, в їхній хаті
на кухні та й згадуємо, ділимося спогадами про минулі
часи, про «вояжі» до концтаборів з малими дітьми й
пудовими харчовими торбами, про «шмони» та принизливі роздягання жінок догола наглядачами в пошуках
антирадянських документів
перед і після таких рідкісних особистих побачень...
А Марійка між іншим мені
каже: «Я капсулу з твором
Івана «Грані культури» все
одно вивезла попри ті роздягання й «шмонання». Я її
проковтнула, й доки не повернулася до Львова, нічого
не їла!»
...Після двох десятиріч тюрем і заслань родина
Гелів повертається до рідного Львова і відразу ж активно включається в організацію політичної діяльності
як Львівщини так і всієї
України. В 1991-му Марію
Гель обирають депутатом
Львівської міської ради.
Пані Марія стає активною
учасницею всіх найвизначніших історичних подій і рішень міської влади першого
демократичного скликання.
Вона і дотепер, у своєму вже
поважному віці, залишається активною громадянкою.
Та найголовніше, що пані
Марія завжди була та є люблячою і любимою мамою,
бабусею і прабабусею, яку
двоє чудових правнучат Юстинка та Іванко ніжно називають Мімою. Вона — проста українська жінка з непростою долею, особливість
її лише в тому, що поставила собі в житті дуже високу моральну планку і зуміла гідно її подолати, зберегти саме той безцiнний дар
— умiння любити. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталія КАПУСТЯНСЬКА

Цьогоріч вийшов друком фентезі-роман
письменниці Боісіди «Дивовиддя про
святих русалок». Андрій Курков назвав
історії, а їх чотири, «смачною детективною фентезі для молодих дівчат будьякого віку».
Отже, «клаптиковий» роман складається з чотирьох частин, які називаються
дивовиддями. Вже у першій iдеться про
конфлікт двох сестер-відьом, які покохали вродливого парубка Лодика... Утім,
послухаємо авторку із загадковим псевдонімом — Боісіда.

Святі русалки Боісіди
Міфологія у новому фентезі для дівчат

Сюжети приходять уві сні
■ Боісіде, чому вибрали міфологічну
тему?
— Так вийшло, що сюжети творів
приходять до мене уві сні. Вибирати не
доводиться — що мені сниться, про те й
пишу. Виникає інше запитання: чому
мені ввижаються доволі незвичні архетипні образи, інопланетні пейзажі,
міфічні звірі? Певно, маю непогану фантазію.
■ Як саме народжувались сюжети чотирьох оповідей?
— Це дуже правильне слово — «народжувалися». Воно висловлює радість
та смуток, розкриває усі творчі муки,
які доводиться переживати авторові.
Над книгою я працювала більш ніж півтора року. Кожну історію пропустила
крізь призму душі. Мої історії розповідають про чотирьох міфічних дівчат: відьму Гаїну, польову русалку ЛьоНику, черепашку-єфладу та неповносправну дівчинку Ярину.
Кожна оповідь розкриває складні психологічні проблеми. В оповіданні «Характерник» iдеться про проблему дорослішання, про насилля в родині
та напружені стосунки між батьком та
сином. Найважче мені як авторові давалося зобразити персонаж батьковбивці.
Історія складна, але дуже повчальна. У
повісті «Цикорієвий мак» маємо іншу
проблематику. Тут ідеться про розпусність та духовний аскетизм. Як не розгубити духовну цнотливість у світі, де кохання вважається вадою? Але головна
героїня русалка ЛьоНика обирає правильний шлях, і це рятує її долю.
У третій та четвертій історіях iдеться
про проблему самотності та пошук власного «я». Юна дівчина, яка не може ходити, закохується в озерного парубка,
який живе під водою. Дивний союз не
пророкує нічого доброго... Принаймні
так вважають родичі дівчинки. До того
ж Озерич закоханий у легковажну бджолину повітрулю...
■ До речі, у вас є улюблений персонаж?
— Улюбленим є той персонаж, про
якого пишу зараз (сміється). Гадаю,

❙ Письменниця Боісіда.
❙ Фото Олени ЛЕГЕДИ та Марини ХАЙЛО.
для будь-якого автора найважливішою
є та праця, над якою ще потрібно працювати і працювати.
■ А русалки бувають святими?
— Якщо люди бувають добрими
та злими, то чому русалки не можуть
(сміється)? У слов’янській міфології ці
персонажі дуже суперечливі. А у моїй
книзі — ще дивніші, бо вони не зовсім
фольклорні, радше, інтерпретовані, трохи осучаснені та олюднені. З одного боку,
покровительки полів та водойм повсякчас піклуються про природу, прихильно ставляться до дітей, можуть оберігати благородних людей від диких звірів та
рятувати від води. Все залежить від того,
хто потрапляє у володіння водяниць.
Повсякчас міфічні жінки полюбляли
парубків, зневажали дівчат, а до літніх
людей ставилися залежно вiд їхніх вчинків. У народі вважали, що на тому місці, де русалки водять танки, буде гарний
врожай. За іншими повір’ями, ці дівчата можуть кидати у людей каміння, заманювати у воду, щоб втопити та залоскотати до смерті. Русалок поважали та
боялися. У Русальний тиждень лоскітницям залишали пряжу та одяг.
Але, щоб детальніше зрозуміти цей
образ, почнемо розмову з того, хто такі

русалки? В народі казали, що русалкою
може стати нехрещена дитина, яка народилася мертвою або померла під час
пологів. Також русалками можуть стати незаміжні дівчата, які пішли з життя на самотині, дівчата, які втопилися, а також жінки, які померли на Трійцю. Я можу припустити, що саме в цих
повір’ях закодована уся сутність образу.
Русалка, яка загинула наглою смертю,
від горя та розпуки, не може бути злою.
Саме такі русалки допомагають людям.
Варто додати, що міфічні водяниці виглядали по-різному. Могли бути зовсім
юними дівчатами, також набирали подоби дітей та потворних жінок.
У моїй книзі русалки дуже вродливі
і дуже нещасні, а все тому, що їм довелося пожертвувати собою заради кохання.
Для мене немає більшої святості аніж
любов.

Авторка — на обкладинці
■ Кілька слів про обкладинку. Вона
справді оригінальна.
— Усе вигадав директор видавництва
«Альтерпрес». Пан Петро запропонував
доволі ризикований хід: зобразити авторку на обкладинці власної книги. А оскільки я маю певний досвід роботи у кад-

рі, працювала тележурналістом і брала
участь у деяких фотосесіях, тому пристала на пропозицію. Робота над обкладинкою проходила влітку. Я поставила
собі за мету: «зробити образ з нуля». Ми
не орендували суконь та декору. Увесь
одяг та аксесуари довелось виготовляти
самостійно. Сукню шили в ательє, вінок
виготовила народна майстриня Юлія Ворошніна, глек нам презентував магазин,
який продає антикварні вази.
Я залучила до роботи над образом
найбільш творчих та професійних людей
столиці: фотохудожницю Ольгу Осадчу, спеціаліста з позування Іву Басару
і майстра з мейк-апу Юлію Горобець.
Зйомка проходила влітку, на березі одного зі столичних озер. Варто сказати,
що результат перевершив усі очікування. Русалка вийшла дуже романтичною
та загадковою. Вона символізує силу
волі та жагу до життя. За сюжетом рожева дівчина лишилася жити на березі
пересохлого моря, де не лишилося краплини води...
■ Боісіде, що означає ваш псевдонім?
— Мій псевдонім має сакральне значення лише для мене одної, бо я знаю
його розшифрування. Для інших «Боісіда» — лише творче ймення, доволі загадкове, незвичне, яке вирізняє мене з-поміж інших авторів. Одного дня я вирішила обрати собі псевдонім і склала докупи улюблені звуки. Саме так зробив мій
персонаж Характерник із книги «Дивовиддя про святих русалок» — сам дав
собі ймення. А чому б і ні? Творчість дозволяє. Дехто каже, що псевдонім Боісіда нагадує ймення гомерівської Брісеїди, яка була вірною коханою могутнього
Ахілеса. Інші проводять асоціації з єгипетською богинею Ісідою... Я люблю,
коли творчість дає багато натяків, проте ніколи не підтверджую й не спростовую здогадок.
■ Ви надто романтична людина...
— Є таке. Іноді мене вважають дивакуватою, бо пишу про русалок та домовиків, одягаюся у барвисті сукні і багато мовчу. Нещодавно навіть спробували
звинуватити в ігноруванні християнських цінностей, бо пишу про язичницькі
традиції. А я не можу інакше. Не можу
не писати про персонажів українських
сказань, про яких писали Шевченко та
Леся Українка. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Тексти текстилю
Понад 100 майстрів у Києві експонують роботи на трієнале
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
«З вірою в себе». Такий девіз V Всеукраїнського трієнале художнього текстилю, який нині
експонується у виставкових залах Національної
спілки художників України. Ідея цілком природна,
адже для України останні
три роки є великим випробуванням. Художники гостро реагують на те, що відбувається в країні та світі,
відчувають потребу в діалозі з людством професійною образотворчою мовою.
Це потреба творчої особистості, що відчуває біль
своєї країни.
Довгий час український сучасний текстиль пе-

ребував у тіні «великого»
мистецтва. Художники
мріяли про окремий проект. Відчуття великого потенціалу і бажання показати свої здобутки об’єднало
найкращих митців країни.
І Всеукраїнське трієнале
художнього текстилю відбулося у 2004 році та стало
яскравою подією в культурному житті.
Сьогодні художній текстиль — це гобелен (класичний та експериментальний), розпис на тканині, колаж, аплікація,
печворк, вибійка, повсть,
абакан, асамбляж, м’яка
скульптура, ручний папір та різноманітні авторські техніки і сучасні
технології. За півтора де-

сятка років Всеукраїнське
трієнале художнього текстилю об’єднало митців, які
є дуже різними, кожен унікальний, кожен талановитий, кожен має свою творчу долю та свій пізнаваний
характер.
«Один раз на три роки
українські художники показують своє розуміння,
куди і як рухаються митці з текстилю в своїх пошуках та напрацюваннях,
— говорить художниця
Оксана Цюпа. — Я втішена, що з текстилем працюють не тільки знані, відомі, а й молоді, яким цікаве не тільки традиційне
ткацтво, а й експерименти з фактурами, техніками, площинами».

❙ Оксана Цюпа біля своїх робіт.
❙ Фото з власного архіву.
На цьогорічній виставці багато робіт, пов’язаних
з Україною — як Батьківщиною; приналежність

до неї митців — як частина себе.
Основний
лейтмотив творів — наша земля

як місце сили і держави.
Усього представлено творчість понад 100 авторів з
усієї України.■
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Зорієнтоване на хрестоматійну освіту читача
київське
видавництво
«Знання» затерло білу
пляму в нашому розумінні того, як розвивався детектив між Артуром Конан
Дойлем й Аґатою Кристі.
Від 1911 року бестселерами на європейському
ринку були збірки оповідань про отця Брауна, непримітного священика з англійської глибинки, який
мав хист розв’язувати злочинні оборудки. Писав їх
Ґілберт К.Честерстон, на
тоді тридцятип’ятирічний
газетяр-поденник, по-сьогоднішньому — фрилансер
(«волоцюга журналіст»,
— як каже про себе один із
персонажів, дуже схожий
на автора).
Почалося все з випадку: Честертон побачив
оголошення лондонської
«вечірки», яка потребувала детективів. Не те, щоби
подібних оповідань бракувало, але здебільшого то
були не так розслідування, як кримінальні хроніки, «чорнуха». Над рештою читацьких уподобань
уже понад двадцять років
неподільно королював творець Шерлока Голмса.
Великого
оптиміста Честертона бандитська
літромантика дратувала і
він узявся створити детектив, де панував би не морок, а світло. І ще одну новацію — чого не було ні у
Едґара А.По, ні в Артура
Конан Дойла, — увів новий
детективіст: «Детали преступления честно излагаются читателю. Сыщик,
приступая к раскрытию
тайны, знает столько
же, сколько и читатель, и
как бы вызывает его на состязание» (Л.А.Гамбург.
Шерлок Холмс, отец Браун,
мисс Марпл и все-все-все...
Приглашение в английскую классическую детективную литературу. — К.:
Грамота, 2001). Третя читацька принада Браунового
циклу — позиціонування
сюжетів між світами аристократії та криміналу: до
першого більшість читачів прагне бодай зазирнути, якщо не потрапити, й водночас убезпечити
себе від зустрічі з другим.
Нарешті, Честертоновий
тип детективу відрізняється естетизацією правопорушень: «Злочин — витвір
мистецтва, котрий виходить з майстерень пекла...
Злочинець — творець, а детектив — критик».
Така наша новинка — «Смиренність отця
Брауна» (К.: Знання, 2015)
— вибране з кращих оповідань, що виходили друком
аж до 1935 року. Тобто,
конкурували вже з творами Аґати Кристі (перший
роман про Еркюля Пуаро
з’явився 1920-го; перша
історія про міс Марпл —
1930-го). Конкурували, але
не перевершили. Королем
детективу лишився Артур
Конан Дойл, королевою
стала Аґата Кристі. А
Ґілберт К.Честертон посів

■ ХРЕСТОМАТІЯ

Антидепресант «Честертон»,
або Іронія — хрещена мати медіаграмотності
високий статус королівського блазня, котрому дозволено кепкувати з жанрових
ієрархів. Так в історії літератури народився іронічний детектив.
Оповідки отця Брауна,
як на ті часи — суцільний
експеримент. Починаючи
з відваги узятися за геть не
властиву детективну форму. Адже Честертон мав
реноме поважного есеїста,
кожна газетна «колонка»
котрого являла блискучий
соціальний чи політичний
парадокс. Усе це перейшло
в новий для автора жанр,
ґвалтовно змінюючи його
структуру. Тут і принагідний афоризм (як виявилося
— на всі часи): «Політики
— люди значущі, але значущим для них є що завгодно, окрім їхньої політики».
І начерк зародкового вірусного маркетинґу: «Власник
готелю був єврей на прізвище Левер. Він заробив майже мільйон саме тим, що
до його закладу було важко потрапити... Набагато
простіше було стати членом британського парламенту, аніж лакеєм у цьому готелі». І прозріння
— як годиться серйозному есеїстові — майбутніх
жахів ісламського фундаменталізму: «Витав у небесах Сходу, які, насправді, страшніші, ніж пекло
Заходу». І віртуозна здатність ословити побіжне
спостереження: «Зникав,
звиваючись у конвульсіях
шанобливих поклонів».
Й усе те — майже ніяк не
пов’язане з детективним
сюжетом.
Це ми тепер знаємо, що
в іронічному детективі акцент переміщено від розслідування до розважання
— поблажливо-непоспішного і самодостатнього. На
початку ХХ століття такий спосіб спілкування з
читачем виглядав дивом
із літературної кунсткамери. «Найдивовижніше в
чудесах — це те, що вони
трапляються», — ніби
підсумував свій письменницький
експеримент
Ґ.К.Честертон. Нормою
розважальне письмо стало
лише через п’ятдесят років.
Проте експеримент виявився настільки вдалим, що забезпечив автора гонорарами до кінця життя.
Оповідання про отця
Брауна — сміливий, а відтак вдалий проект. Проте
Ґілберт К.Честертон не
тільки перевів літературні стрілки на гілку розваг, а й лишив слід на магістральному напрямку.
Його біографію Діккенса
метр сучасного літературознавства Гаролд Блум
вважає кращою з усього
написаного про цього класика. А до світового канону Блум зараховує не
Браунівський цикл, а один

з шести Честертонових романів — «Людина, яка була
Четвергом». З огляду на
вершинність твору в белетристиці Ґ.К.Честертона і на
те, як активно видавництво
«Знання» стимулює нові переклади маловідомих у нас
класичних творів, можна
сподіватися невдовзі мати
українську інтерпретацію.
Поки що ж коротко торкнемося канонічного тексту
за перекладом російською
(Москва: Известия, 1989).
«Людина, яка була
Четвергом» вийшла в
Англії 1908-го і через пару
років її перекладено в
Російській імперії. Тут роман витримав кілька перевидань та інсценізацій;
останній раз, за інерцією,
публікувався російською
у 1920-ті. Далі за совєтських часів його не друкували аж до «пєрєстройкі». Точнісінько таку ж
долю мали в СССР «Біси»
Достоєвського. Й обидві
книжки дуже подібні.
«Біси» — це, сказати б,
белетристична аналітична
записка про крайню небезпеку новонародженого явища, котре нині відоме під
назвою тероризм. «Людина,
яка була Четвергом» — антиутопія, що попереджала британців про граничну підступність російської
зарази за сорок років до
Орвела. Достоєвскій іще в
1871 році був певний, що
«бесы существуют несомненно, но понимание о них
может быть весьма различное». Британці аж до
Честертона
сприймали
глобальну загрозу поблажливо-скептично — поки позаморальні російські технології не унаочнилися в
Ірландії.
Обидва класики почи-

нають з препарації «людей
из бумажки», які «держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей»
(Достоєвський); «не люди, а
неестественные символы.
Каждый из них выходил за
пределы реальности, подобно тому как теория выходила за пределы разума»
(Честертон). Далі увага перемикається на освічених
натхненників, що мають
«наклонность к циническим мыслям уже по одной
только многосторонности
развития» (Достоєвський);
«больше страшат заблуждения развитого ума, чем
естественная и простительная, хотя и нежелательная, слабость воли»
(Честертон).
Обоє письменники покладають провину за необачне поширення злоякісних ідей на літератів,
особливо поетів, котрі «оправдывают то, что в прозе считается дерзостью»
(Достоєвський); «рыжего
поэта стоило иногда послушать хотя бы для того,
чтобы над ним посмеяться... Олицетворение кощунства, помесь ангела с
обезьяной... Благодаря интеллектуалам, люди чувствуют себя глупыми; благодаря поэтам — такими
умными, как и подумать не
смели» (Честертон). В обох
романах дістається жінкам, як несвідомим провідникам чоловічої глупоти: у
росіянина це «женщины,
изображающие собою женский вопрос», в англійця
— «исповедуя передовые
взгляды и принципиально
протестуя против мужского первенства, они покорно слушали мужчин,
чего от обычной женщины

не добьёшься».
Автори «Бісів» та
«Людини,
яка
була
Четвергом» солідарні, що
«обиталище рассудка безобразней безумия... Мозг —
это бомба!». Честертон вважає, що «идея, попавшая
на улицу» (Достоєвський),
«слишком глупа, чтобы её
отклонить». Міазми правдоподібних теорій знищують опірність людського
розуму, і в пересічних головах виникає погибельний сумнів: «Существует
ли вообще что-нибудь, кроме того, что кажется?».
Особина, що піддалася на
міраж «справедливості,
рівності і братерства», перестає реагувати на реалії:
«Ни запах пива, ни запах
сада не отвлекли его; он алкал правды». Коли так піде
далі — «скоро людей вообще
не будет».
Ґілберт К.Честертон доходить радикального висновку: «Теперь говорят,
что нельзя наказывать
за ересь. Я часто думаю,
вправе ли мы наказывать за что-либо другое».
Щоправда, він не сягає
рівня безкомпромісності
Федора
Достоєвського:
«Русские должны бы быть
истреблены для блага человечества, как вредные
паразиты». Вихованець
британської
демократії
апелює до її сторожових
псів, до колег-журналістів:
«То, что мы намерены сделать, гораздо опасней, чем
украсть королевские бриллианты. Мы попытаемся
похитить тайну у очень
хитрого, очень сильного и
очень дурного человека».
Це саме те завдання,
яке стоїть нині перед українцями. Можна й не персоналізувати «дуже хит-

рої, дуже сильної й дуже
поганої людини» — таких
у сьогоднішній колективній владі вистачає, попри
їхню віртуозну мімікрію
(«из-за шляпы он принял
меня за порядочного человека... Даже походка у меня
честная и сзади я похож
на свод законов»). Тепер
уже існує ціла система захисту від комунікаційних
камлань віп-чиновників
про «благо народу», що зазвичай камуфлюють «грабіжницькі переконання»,
— медіаграмотність називається. Майже все, що писав Ґілберт К.Честертон
— це і є медіаграмотність,
попри відсутність тоді самого терміну.
Під цим оглядом переклад старої-молодої книжки «Людина, яка була
Четвергом» став би нам помічним. Та... «не часто видишь такие хорошие сны».
Прокидаєшся, і бачиш у телевізорі обличчя, які випромінюють онтологічний
пріоритет: «Тихое и дивное
пищеварение — вот сама
поэзия!». Й розумієш слідом за Честертоном: «Ще
нікому і ніколи не вдавалося втриматися на одному
рівні зла». Навряд чи почують незалежні слуги українського народу великого
англійця. А коли з якогось
дива і почують — то чи зрозуміють? Як там в одному з
оповідань про отця Брауна:
«О, заради Бога, — посміхнувся поліцейський, — годі!
Годі вам вживати такі довжелезні слова!».
Або й так: «Ничего, продолжайте, я не слушаю»
(Достоєвський).
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ НАШВИДКУРУЧ

■ ТРАДИЦІЇ

Підкріпитись на роботі
Топ-6 офісних перекусів
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Щоб, як кажуть, день протриматися
і на вечерю не зірватися, хоч-не-хоч
доведеться робити перекуси навіть
найзатятішим роботоголікам. Перекуси в офісі дуже доречні ще й тому, що
допомагають зберігати працездатність
на висоті. Кожен має свій «арсенал»
таких страв, і це правильно, головне
— щоб вони були корисними. Жменя
горіхів, фрукти і сухофрукти, сир iз
фруктовими чи овочевими додатками
чи цільнозернові хлібці з фруктовими
чи овочевими намазками вгамують
голод, якщо він підступно почав заявляти про себе в розпал робочого дня,
і водночас наситять необхідними вітамінами і мікроелементами організм,
що також не може не тішити. А якщо
ви на роботу готуєтесь серйозно і як
на свято, подбайте заздалегідь і про
корисні перекуси, приготувавши їх
власними руками.

❙ Рулетики з лаваша можна
❙ начинити практично будь-чим.

Рулетики з лаваша
Мінімум хліба і максимум начинки — така «формула» ідеального бутерброда для старанних
офісних працівників. Цю формулу в життя допоможе втілити
тоненький лаваш, який вашими
стараннями може перетворитися
на пухку смачну діжечку. Начинка — на ваш смак. Приміром, з помідором, моцарелою і базиліком або ж
із м’яким сиром із зеленню. Потерта
на крупну тертку морква зі спеціями і
кілька маленьких шматочків відварного нежирного м’яса — декому лаваш iз такою начинкою може послугувати і сніданком, якщо раптом сталося так, що повноцінно поснідати вдома ви не встигли.
Мої коліжанки навчили мене готувати лаваш із розтовченого банана,
ягід (заморожені також ідуть на ура)
і горішків. Мені дуже подобається —
смачно і не приїдається. Ще кращий
варіант — терті яблука, розмішані з
родзинками, притрушені корицею,
загорнуті в лаваш і запечені. Ми називаємо його яблучно-офісним штруделем і розмітаємо ще до того, як виникає бажання перекусити. Готується, як бачите, зовсім нескладно.

Сендвічі
Приміром, сендвіч із цільнозернового хліба з дієтичним м’ясом індички, свіжими овочами та сиром моцарела — також той варіант, коли забудеш про голод надовго.

Млинці
Для ласунок чи ласунів, які слідкують за своєю вагою, але все одно просто чаєм на роботі не обходяться, гарний
варіант — млинці з вівсяного, цільнозернового або гречаного борошна. Відкривати чогось нового в їх приготуванні не треба, як і довго з ними заморочуватися. Просто не використовувати
дріжджі при їх приготуванні взагалі,
пшеничне борошно замінити на якесь
із вищеперерахованих, а замість сметани, вершків або жирного молока додати знежирений кефір або навіть воду.
Замість яєць, до речі, можна додати
розім’ятий банан, а цукор замінити медом. Смажити млинці можна без олії на
антипригарній сковороді.

Хлібці
Ці маленькі хрумкі шматочки
хліба стають усе більш популярними у людей, які піклуються про своє
здоров’я. При їх випічці не використовують дріжджі, їх випікають iз борошна грубого помолу, необдирного, що збагачує наш організм вітамінами, мікроелементами і кліткови-

❙ Цукерки із сухофруктів — корисно
❙ і смачно.
ною. Як приємний бонус для здоров’я
— до хлібців додають висівки, а випікають їх без жиру, але з лляним або
кунжутним насінням, з горіхами, медом, сушеними вишнями, сливами,
родзинками чи морською капустою,
пророслими зернами, зеленню, спеціями. Для перекусу в офісі — прекрасний варіант: швидко готуються, займають мало місця, їх смаки — різноманітні, вони добре смакують і з чаєм,
кавою, молоком, какао, смузі, соком,
йогуртом тощо. Напечіть собі на весь
робочий тиждень — і щодня матимете
смачний перекус.
Для традиційних зернових хлібців знадобиться по одній склянці житнього борошна і вівсяних пластівців, по 100 г
насіння соняшнику і пшеничних висівок, 20 г лляного насіння (продається
і в супермаркетах, і в аптеках), трохи
солі й півлітра теплої води.
Вівсяні пластівці й зернинки можна подрібнити в блендері, а можна залишити цілими, як вам більше подобається. Отож з’єднайте всі інгредієнти в глибокій мисці й поступово підливайте воду, поки тісто не набуде
однорідної щільної консистенції. Розподіліть суміш на деку, застеленому
пергаментом, підсушіть протягом 10
хвилин у розігрітій до 190°С духовці.
А далі поріжте на ромбики чи квадратики і відправте в духовку ще приблизно на годину.
До цього рецепта низькокалорійних зернових хлібців можете преспокійно додавати ще й жменьку подрібнених горіхів. Хочете збагатити
випічку пектинами, йодом і вітаміном С — візьміть жменю сухої журавлини.
З чаєм добре смакуватимуть і пухкі
пікантні хлібці. На три частини вибраного вами борошна візьміть одну частину висівок, дрібку солі й соду — чайну ложку без верха на 700 г борошна
з висівками. Замісіть тісто на кефірі,
кислому молоці чи сироватці. Воно
має бути таким, як на вареники, і відлипати від рук. Розкачайте тісто, по-

сипте подрібненою зеленню, кунжутом чи часником. Потримайте
хвилин 10 у духовці,
а потім поріжте на фігурки і випікайте при
температурі 180 градусів до золотистого
кольору (приблизно півгодини). Такі хлібці довго зберігаються. Різні види
борошна можна змішувати або
додавати у тісто ще й терту моркву чи селеру. Словом, можна фантазувати.

Чипси
На вибір — овочеві чи фруктові. Готуються в домашніх умовах за аналогією. Спробуйте з цукіні — не пошкодуєте!
Наріжте цукіні тонкими кружальцями товщиною кілька міліметрів. В
окремій посудині змішайте панірувальні сухарі, перець і дрібно натертий сир. В іншу посудину налийте молока. Спочатку вмочуйте цукіні в молоко, потiм — у панірувальну суміш,
викладайте на вистелене папером для
випічки деко і запікайте 30 хвилин.
Щоб приготувати бананові чипси,
потрібно всього лише порізати банан
на кружальця по 3 мм, викласти на
застелене папером для випічки деко і
запікати до золотистого кольору (приблизно годину). Можна трішки притрусити цукровою пудрою. З чаєм —
чудовий десерт!

Цукерки із сухофруктів
Мій улюблений «пунктик». Вони
надзвичайно смачні й вітамінні. Звісно, зловживати кількістю з’їденого не
слід, але кілька таких цукерок — і ви
точно не зірветеся на вечері, бо не відчуватимете голоду.
З інгредієнтами можна імпровізувати. Приміром, фініки, чорнослив,
курага, волоські горіхи, мигдаль (усе
— по 70 г), 2 столові ложки меду, сік
половини лимона і для обсипання кокосова стружка чи какао.
Сухофрукти залити теплою водою і
потримати до розм’якшення, залежно
від сухості ягід, 30-60 хвилин. Обсушити, видалити кісточки, пропустити крізь м’ясорубку. Додати в масу лимонний сік, мед і старанно перемішати. Сформувати цукерки з сухофруктів у вигляді кульок. Кожну кульку
обкачати в кокосовій стружці чи какао.
Робочий день багато в чому залежить від вашого настрою і самопочуття. Створюйте собі «смачні приводи»
для цього. Продуктивного робочого
дня! ■

Фарширована карета
Якщо опівночі ваша карета перетворилася на гарбуз, не
сумуйте! З нього можна приготувати фантастичну фаршировану карету і знову відчути себе на балу.
Щоб приготувати фарширований гарбуз із курятиною,
потрібно 2 гарбузи вагою близько кілограма кожен, 2 курячі грудки, сметана, мелений чорний перець, сіль, спеції
за смаком. Зрізати «маківки» — це будуть кришечки, якими ми накриємо фарширований гарбуз при запіканні. Вибрати насіння, вирізати з нижніх частин м’якоть, але так,
щоб залишилися товсті стінки, потерти м’якоть на тертці.
Грудки курки дрібно порізати, з’єднати з тертою м’якоттю,
поперчити і посолити, приправити спеціями за смаком, додати сметану, перемішати і викласти в гарбузові «чашечки». Накрити гарбузовим кришечками, поставити гарбузи
на деко, налити в них воду так, щоб її рівень був не менше
2 см, і запекти гарбузи в духовці близько години при температурі 180 градусів.
Нафарширувати гарбуз можна й іншими видами м’яса,
і м’ясом із грибами, і ще масою інших варіантів начинки.
Приміром, гречки. На півторакілограмовий (приблизно) гарбуз потрібно 250 г свинини, 500 г печериць, склянку гречки,
по одній цибулині та морквині, 20 г свіжого імбиру (або сухого на кінчику ножа), спеції, 2 склянки бульйону (овочевого, м’ясного чи грибного). І зовсім скоро ваші гості не нахвалять вас за оригінальну й смачнющу основну страву!
Отже, спочатку треба очистити і порізати гриби. М’ясо
нарізати невеличкими шматочками і підсмажити його на
слабкому вогні, додати нарізані моркву та цибулю і потушкувати все 10 хвилин, додати гриби, посолити, поперчити і
довести все до готовності. Окремо зварити гречку, підсолити і додати чайну ложку тертого (або дрібку сухого) імбиру.
Гарбуз помити, зрізати верхівку (якщо є хвостик —
добре запекти з ним, обгорнувши його в фольгу), вибрати з нього м’якоть і насіння. Потім розмішати гречку з
м’ясним фаршем, наповнити гарбуз цією начинкою, залити бульйоном і запікати до готовності гарбуза. Вийнявши
з духовки, овоч треба змастити олією. (До речі, змащувати олією (краще оливковою) бажано всі запечені овочі. Так
вони довше зберігають у собі вологу, не обвітрюються і
мають апетитний вигляд).
А якщо захочеться солоденького гарбуза — до самого гарбуза треба буде ще склянка рису, 70 г вершкового
масла, 200 г почищених і порізаних яблук, половина чайної ложки кориці, 50 г горіхів (будь-яких), 200 г меду, півсклянки родзинок, 50 г кураги, ваніль. Рис треба злегка
відварити, додати до нього помиті родзинки, подрібнену
курагу, порізані яблука, пересипані корицею, мед, горіхи,
ваніль, усе добре перемішати і наповнити підготовлений
гарбуз. Закрити його верхівкою і запікати до готовності.
Подають цю «карету», поливши розтопленим вершковим
маслом.
Смачного вам і вашим рідним та друзям! А також, звісно, вашим старостам! ■

■ РЕГІОНАЛЬНА КУХНЯ
Карпатські навари
Гарячі грибні зупи, густі м’ясні юшки, з пшоном, квасолею, вершками — карпатські страви є за що любити. Причому всі — я так і не змогла розставити їх для себе в пріоритетному порядку. Скуштуйте, приміром, росівницю. Візьміть 400 г буженини, 500 г квашеної капусти, склянку кукурудзяної крупи, сіль, перець, зелень петрушки за смаком.
Спочатку зваріть бульйон із буженини. Коли бульйон
буде готовий, додайте в нього квашену капусту і варіть
близько 10 хвилин. Додайте в бульйон кукурудзяну крупу і
варіть до готовності.
А якщо маєте 100 г сушених білих грибів — не замислюючись готуйте карпатську грибну юшку, вона надзвичайно смачна. Треба буде ще 5 картоплин, цибулина,
морквина, корінь петрушки, олія, часник, перець, сіль —
за смаком, кріп і петрушка.
Гриби замочуємо в холодній воді на кілька годин або краще на ніч. Потім ставимо варити в трилітровому банячку на
маленькому вогні на годину. Додаємо почищену та порізану
кубиками картоплю. Цибульку подрібнити. Моркву почистити та потерти на терці або порізати і разом з цибулею обсмажити на олійці та додати в юшку. Посолити, поперчити, додати
духмяний перець, лавровий лист. Так іще хвилин 10 поварити і додати вичавлений через часникодавку та припущений на
олійці часничок та подрібнену зелень і, давши аромату розійтись по всій хаті, виключити юшечку. Вона готова!
А маєте ще й бринзу та домашню курку — приготуйте суп гуцульський із бринзою. Треба буде ще 5 картоплин,
цибулина, морквина, 2 столові ложки вершкового масла,
кмин, сіль, перець, зелень і житні сухарики.
Зварити бульйон iз курки, посоливши і поперчивши
його та додавши 3 лаврові листочки. М’ясо вийняти, цибулину видалити, а бульйон процідити.
Бринзу порізати на невеликі кубики. Всипати в банячок iз процідженим бульйоном i поставити на вогонь. Варити 20-30 хвилин, час від часу помішуючи. Потім всипати підготовлені овочі, картоплю та моркву, порізані кубиками. Тим часом на вершковому маслі підсмажити подрібнену цибулину. Коли овочі стануть м’якими, всипати ложку
товченого кмину, смажену цибулю, потім — дрібку гострого червоного перцю та посолити до смаку. Дати покипіти
декілька хвилин та зняти з вогню. Подавати з кропом і сухариками з житнього хліба. ■
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СПОРТ
Олександр
Ярославський
президент РК «Олімп» (Харків)
Віталій МОХНАЧ
Кожен іменитий наставник
має власний рецепт підготовки
чемпіонів. Але, яким би особливим не був тренувальний процес, досягти високих результатів без змагальної практики
практично неможливо. Наразі
забезпечити достатній рівень
подібної активності можуть далеко не всі вітчизняні спортсмени. Буває, що за рік усе може
обмежитися кількома виїздами на міжнародні старти. Проте вітчизнянi олімпійці з іменем мають бiльшу можливiсть
відчути атмосферу справжнього протистояння.
«Зі світу по нитці — а нам
дев’ять етапів Кубка світу», —
сказав у коментарі «УМ» Юрій
Зевін — батько та наставник
провідної української плавчині
Дарини Зевіної, котра єдиною з
українських підкорювачів плавальних доріжок пройшла повний цикл Кубка світу-2016.
Під час підготовки до Ігор-2016
Даша, за словами її особистого
тренера, набила чимало гуль.
Напевно, одним із найбільших
промахів її команди була зміна
персонального «коуча», який за
рік до головних стартів чотириріччя пішов на радикальну зміну тренувального процесу. Зрештою, Зевіна повернулася під
патронат свого старого й добре
відомого наставника, котрий
готувати «сани» до літніх Ігор
у Токіо розпочав, як і годиться,
взимку.
У грудні 2016 року в канадському місті Віндзор відбудеться чемпіонат світу на короткій
воді, результати якого, за словами Юрія Зевіна, дозволять
оцінити пройдений за останні місяці шлях. Залишившись
без медалей на другій поспіль
Олімпіаді, практично одразу
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«Сьогодні регбійний «Олімп» — це єдина команда в Харкові, яка дійсно
прославляє наш регіон. А 12 чемпіонcьких титулів, якими володіє наш
клуб, — свідчення того, що робота поставлена системно. Думаю, «Олімп»
ми підтримуватимемо всіма силами й дуже довго».

■ ПЛАВАННЯ

На шляху до Віндзора
Дарина Зевіна виявилася єдиним представником українського плавання, хто в повному
обсязі пройшов випробування Кубком світу

❙ За підсумками Кубка світу-2016 Дарина Зевіна показала п’ятий очковий результат, вигравши при цьому 27 нагород.
❙ Фото прес-служби НОК України.
після завершення бразильських Літніх ігор 22-річна киянка
зі своїм тренером iз подвійними зусиллями взялися за працю. Жоден з етапів КС, які традиційно проходять на короткій
воді (25 м), не обійшовся без ме-

дального фінішу Зевіної. Загалом, у Парижі, Берліні, Москві,
Пекіні, Дубаї, Досі, Сінгапурі,
Токіо та Гонконзі — дев’ятьох
містах-аренах КС-2016 — Дарина здобула 27 медалей, сім із
яких — золоті.

Найбільш продуктивним для
киянки виявився європейський
кубковий «кластер», де їй кілька разів удалося виграти дуель
у триразової олімпійської чемпіонки Ріо-2016, угорки Катінки Хоссу. «Коли ти постійно

комусь програєш, з’являється
своєрідний комплекс. Тож перемоги над незламною Хоссу
повинні додати Дарині упевненості у власних силах», — наголосив Юрій Зевін. До речі,
Катінка Хоссу вп’яте поспіль
виграла загальний залік Кубка світу. Набравши практично
вдвічі більше очок (1197 проти
640), ніж переможець чоловічої «сітки» росіянин Володимир Морозов, угорська плавчиня знову підтвердила, що невипадково має титул «залізної
леді».
Щодо здобутків Дарини
Зевіної, то, поповнивши на
останньому етапі в Гонконзі свою скарбничку трьома
«бронзами» (на 50, 100 та 200 м
на спині), вона завершила змагальний цикл КС-2016 на високому п’ятому місці.
Відзначимо, що, окрім Зевіної, в цьогорічному Кубку світу
змагалися ще двоє українських
плавців. Вітчизняний спринтер Андрій Говоров свою активність на цих змаганнях більшою
мірою проявив у Європі, загалом вигравши сім нагород різної проби. Також стаєр Михайло Романчук «засвітився» на
КС під час його заключної, азійської, фази, де виграв шість золотих медалей. На трьох поспіль
етапах він щоразу тріумфував на
дистанціях 400 та 1500 м. ■

■ РЕГБІ

Одні на регіон
Харківський «Олімп» удесяте поспіль став
найсильнішою командою національної першості
Григорій ХАТА
Після того як під тиском обставин харківський магнат Олександр Ярославський розпрощався з футбольним «Металістом», він заявив, що його спортивний інтерес більше не стосуватиметься футболу.
І справді, сьогодні «гра мільйонів» у Харкові практично нікому не цікава. Через величезні борги колись успішний місцевий
колектив позбувся статусу професіонального клубу. Водночас аматорському «Металісту-1925», що виріс на місці розкомплектованої команди, навряд чи швидко
вдасться піднятися на оптимальну орбіту.
Тож, аби про великий футбол на Харківщині взагалі не забули, функціонери Федерації футболу України на 15 листопада
у столиці регіону запланували проведення товариського поєдинку за участі національних збірних України та Сербії.
Натомість Ярославський повністю
сконцентрувався на регбійних справах харківського «Олімпу», інтерес до якого він
почав проявляти з середини 2000-х років.
Під час повторного поєдинку фінальної
серії чемпіонату країни-2016 між «олімпійцями» та одеським «Кредо», що відбувся на стадіоні ХТЗ, знаний мільйонер був
одним із головних уболівальників клубу,
президентом якого він, власне, є. Щоправда, влаштувати своїм шанувальникам

максимально емоційне завершення сезону гравцям «Олімпу» не вдалося. Остання гра першості залишилася за одеситами
— 13:10. Утім завдяки розгромній перемозі, здобутій у першому матчі «золотої»
серії в Одесі, — 42:8, чемпіонський титул
дістався саме «олімпійцям». «Погода сьогодні не сприяла грі. Грати на засніженому
полі дуже тяжко. Та й суперник у нас був
принциповий, який хотів узяти реванш за
домашній розгром. Тож фінал вийшов посправжньому бойовим», — сказав головний тренер «Олімпу» Валерій Кочанов.
За останні роки протистояння «Олімпу» та «Кредо», й справді, перетворилося
на фундаментальну річ вітчизняного чемпіонату з регбі-15. Уже десять сезонів поспіль обидві команди в очних протистояннях вирішують ім’я найсильнішої команди країни. При цьому щоразу сильнішим в
цій дуелі виходив харківський колектив.
«Вітаю «Олімп» iз черговим чемпіонством. Сьогодні це єдина команда в Харкові, яка дійсно прославляє наш регіон.
Усі діти нашого регіону та й усієї країни
повинні рівнятися на наших «олімпійців»,
на гравців «Олімпу». А 12 чемпіонcьких
титулів, якими володіє наш клуб, — свідчення того, що робота поставлена системно. Думаю, «Олімп» ми підтримуватимемо усіма силами й дуже довго», — заявив
Олександр Ярославський.

❙ Гравці «Олімпу» міцно тримаються на вершині вітчизняного регбі-15.
❙ Фото з сайта rcolimp.com.ua.
Додамо, що своє перше національне «золото» команда з Харкова, котра раніше носила назву «Легіон-ОСК», виграла в 2005
році. Відтоді суперникам «олімпійців»
лише одного разу — в 2007 році — вдалося
залишити харківський колектив без золотих нагород чемпіонату. Говорити, що тоді
«з носом» харківських регбістів залишили
опоненти з «Кредо», думається, зайве.
Попри тотальне домінування «олімпійців» у національній першості в Одесі не полишають надій повернутися на чільну позицію. «Одеські регбісти довели, що у них
є характер і мужність. І нехай по сумі двох
матчів у нас знову «срібло», результат останньої гри надає оптимізму на увесь наступний сезон», — відзначив президент
«Кредо» Олег Етнарович. ■

■ ХРОНІКА
Теніс
Турнір WTA Elite Trophy в Чжухай (Китай,
призовий фонд — 2 214 500 доларів).
Груповий етап. Група «Роза». Світоліна (Україна, 4) — Бертенс (Нідерланди) — 2:6, 6:4, 6:2.

Визнання
Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, найкращим спортсменом жовтня названо
майстра зі стендової стрільби Миколу Мільчева. Почесний титул досвідчений спортсмен, олімпійський
чемпіон Ігор-2000 отримав завдяки вдалому виступу
на Кубку світу, де він у колі десяти найрейтинговіших
стрілків планети посів другу позицію. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Тарас Чубай: Я повністю віддаюсь дітям
Фронтмен культового гурту «Плач Єремії» — про сучасний шоу-біз, свої концерти на сході та українську
політику

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА 2016

■ КРЕАТИВ

Атака клонів
Модель Хайді Клум
презентувала на Хелловiн
п’ятьох своїх двійників
Аліса КВАЧ

Ната НЕТУДИХАТА
Перефразовуючи Льва Толстого, можна сказати, що всі
совісні люди совісні по-своєму, а от усі любителі шари схожі
одне на одного як дві краплі
води. У цьому вкотре переконався китайський ресторатор
Ліу Сяоджун, який вирішив прорекламувати свій новий заклад,
оголосивши, що протягом тижня всі ціни на його страви будуть
встановлені за принципом «заплати, скільки зможеш».
Чи варто казати, що протягом тижня ресторан Ліу Сяо-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №134

❙ Хайді Клум в образі Джессіки Реббіт із фільму
❙ «Хто підставив кролика Роджера».

■ ОТАКОЇ!

«Заплати, скільки зможеш»
Китайський ресторатор прогорів через свою віру в людей
джуна не мав відбою від вдячних клієнтів, які всіляко розхвалювали і його страви, і рівень
обслуговування. Втім коли доходило до розрахунків, більшість
оплачувала ледве 10% реальної вартості страв, а дехто взагалі залишав найдрібніші моне-

ти. В результаті за тиждень Ліу
«влетів» у 15 тисяч доларів.
Коли ж рекламна акція закінчилася і ресторан спробував
встановити реальні ціни на страви, «вдячні відвідувачі» просто
почали оминати заклад, і його
довелося закрити. А Ліу Сяо-

джун тепер сидить і чухає потилицю, намагаючись зрозуміти,
в чому його прорахунок. А відповідь на це запитання проста:
більшість того, що дістається
безкоштовно, практично не цінується. Та й люди різні бувають. ■

■ ПОГОДА
3 листопада за прогнозами синоптиків

мінлива
хмарність

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий
мокрий сніг. Славське: вночi 0...+2; удень +5...+7. Яремче: вночi 0...+2; удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi 0...+2; удень
+7...+9. Рахiв: уночi +1...+3; удень +6...+8.

хмарно

1 листопада висота снігового покриву становила: Славське — немає, Плай — 8 см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Пожежевська — 7 см.

сніг

Захід

-2…+3
+3…+8

Кросворд №133
від 1 листопада

■ ПРИКОЛИ

-2…+3
+3…+8
Схід
Центр

VI ст. заселяли територію між Дністром
і Дніпром. 6. Частина скелету людини
між ногами і хребтом. 8. В Стародавній
Греції — людина, що живе у відриві від
суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління. 10. Історична частина Великобританії. 13. Давньоримське божество кохання з луком
та стрілами. 14. Отруйна змія. 17. Героїня відомої казкової дилогії Льюїса Керролла. 18. Спеціальна скринька
для зберігання святих мощей. 20. Спеціально обладнане місце для стрільби по мішенях. 21. Вихідні дані задачі. 22. Гвинтівка з коротким дулом. 23.
Давньогрецький філософ, якого згадує Аристотель у відомому вислові
про друзів та істину. 25. Український
гетьман, автор першої демократичної
Конституції. 28. Низький жіночий голос у хорі. 29. Польова квітка, символ пам’яті і скорботи за загиблими.
30. Притока Волги. ■

Наступний номер «України молодої» вийде
у п’ятницю—суботу 4—5 листопада.

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер
пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень
+5...+7.

По горизонталі:
1. Індійські прянощі у вигляді жовтого порошку. 5. Документ, складений
групою осіб для засвідчення встановлених фактів. 7. Римський імператор,
який спалив Рим для свого поетичного
натхнення. 8. Річка в Сибіру. 9. Найбільша гральна карта. 11. Гірська система
Південної Америки. 12. Південноамериканська в’ючна тварина. 14. Значний
історичний відрізок часу. 15. Рослинапаразит, що росте на деревах. 16. Намісник області в Давній Персії, переносно — людина з необмеженою владою, самодур. 19. Представник давньої
цивілізації, що жила на Апеннінському
півострові між річками Арно і Тібр. 24.
Легендарний кошовий отаман запорожців, якого називали характерником. 26.
Лікар-отоларинголог. 27. Дугоподібне
перекриття між стовпами чи стінами.
28. Префікс, що в складних словах означає літак. 29. Китайський лідер, друг
Сталіна. 31. Острів у Чорному морі, навколо якого виник українсько-російський
конфлікт у 2003 році. 32. «Ти моє ..., я
твоє ..., щастя іншого не треба! Полетімо
в ніч, в неповторну ніч, і крильми торкнемось неба» (пісня). 33. Мудрий удав
із «Книги джунглів» Редьярда Кіплінга. 34. Поширена назва музичних композицій, переважно інструментальних,
навіяних поетичним настроєм ночі.
По вертикалі:
1. Столиця Венесуели. 2. Домашні птахи, які не клюють грошей у наших
депутатів. 3. Оголошення про те, що
всі квитки на виставу продано. 4. Високе стояче дзеркало. 5. Представник
східнослов’янських племен, які в IV —

-2…+3
+3…+8

-2…+3
+3…+8

дощ

Південь +2…+7
+7…+12
дощ,
гроза
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Дзвінок у готелі черговому по
поверху:
— Допоможіть, я з тещею посварився, вона в номерi й каже, що
хоче викинутися з вікна!
— Це окремий випадок, до нас
не має відношення!
— Має! Чому у вас вікна не відкриваються?
***
— Любий, я знайшла твою за-

начку і всю її залишила в ресторані
з подругами.
— Нічого страшного, це я тобі
на нову шубу збирав.
***
— Фімо, що це у вас за синець
під оком?
— Я вчора познайомився з жінкою, вона попросила вгадати її вік.
— Ну і що?
— Таки вгадав!

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
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«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт»,
«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами
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Не знаю, як у нас, а в Америці та Англії Хелловiн — одне з
улюблених свят як дітей, так і дорослих, які намагаються знову
повернутися в дитинство, приміряючи на себе найрізноманітніші
карнавальні образи. Як зазначають західні таблоїди, крім
кажанів, вампірів та відьмочок, зірки не проти були приміряти на
себе образи своїх колег як по сцені, так і по зірковості. Одним із
найпопулярніших цього року став образ Харлі Квін із кiнофільму
«Загін самогубців». Подруга Кім Кардаш’ян, яка досі не може оговтатися від пограбування в Парижі, модель Кайлі Дженнер
приміряла образ співачки Крістіни Агілери. Супермодель Сінді
Кроуфорд прийшла на вечірку з усією родиною — чоловіком
Ренді Гербером, сином Преслі та донькою Кайєю — в костюмах
рокерів із різнокольоровим волоссям. А закохана голлівудська
парочка, Орландо Блум та Кеті Пері, перевдяглися в костюми
Білла та Хілларі Клінтонів.
Але найбільшою інтригою була поява відомої моделі, ексангела Victoria’s Secret Хайді Клум. У попередні роки вона вражала уяву глядачів, презентуючи образи кровожерливої богині Калі,
Червоної відьми, Золотої богині й навіть людини без шкіри. А на
одну з попередніх вечірок Гайді прийшла в образі... елегантної
90-річної пані.
Тож цього разу появу моделі на Annual Halloween Party в
Нью-Йорку чекали з особливим нетерпінням. І вона з’явилася перед публікою з телевізора з написом «Зроблено в Німеччині» у
світлому відвертому вбранні з панчохами в сіточку і ботфортами,
але без особливих змін. Зате слідом за Хайді із цього ж телевізора
вилізло іще п’ятеро красунь, як дві краплі води схожих на неї. І
найбільше таким «розмноженням» тішилася сама Хайді. Тепер
усі гадають, що ж іще вигадає невгамовна Хайді наступного року.

