Андрій Магера: «Якщо
Україна піде на поступку
щодо виборів в ОРДЛО, це
буде винятково її поступка»
Заступник голови ЦВК — про новий склад
Центрвиборчкому та вибори до Верховної Ради
» стор. 4—5

Вівторок, 7 червня 2016 року

«Бандерівці
підкралися
непомітно»

Покроковий прогрес
П
Богдан Бондаренко виграв третій етап
«Діамантової ліги», а Ольга Саладуха
— залікувавши травму — вперше
потрапила на
подіум цих
змагань

В окупованій
Макіївці повалили
пам’ятник Леніну

» стор. 15

» стор. 3

№ 72 (5065)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,00 грн
1 € = 27,88 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Зранку реформи,
ввечері гроші
Що заважає Україні отримати довгоочікуваний кредит від Міжнародного
валютного фонду і які наслідки для держави може мати виконання порад Фонду
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

Передплату на «Україну молоду» продовжено до 15 червня

»СТОР. 11
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ІнФорУМ

«Закони проти корупції мають бути досить суворі, щоб хабарник втратив
набагато більше, ніж отримав у результаті сумнівної угоди. Дві-три великі
риби, спіймані на гачок, послужать іншим хорошим прикладом».

Лі Куан Ю
перший прем’єр-міністр Сінгапуру

■ БРУДНІ РУКИ

■ НА ФРОНТІ

Герой України...
iз хабарiв

Безпека з точки зору окупанта

Арешти представників
владної верхівки
в Миколаєві можуть
викликати «ланцюгову
реакцію» народного
гніву по всій Україні

Іван БОЙКО

Ірина КИРПА
Відразу четверо чиновників
високого рангу затримали оперативники Військової прокуратури Південного регіону та співробітники СБУ в місті Миколаїв
за підозрою в отриманні хабара
розміром у 100 тисяч доларів.
При затриманні всіх фігурантів
гучної справи «силовикам» довелося застосувати зброю, а деяких, особливо жвавих чиновників, що називається, «укласти
пикою в асфальт». Серед затриманих — заступник «губернатора» Миколаївської ОДА, Герой
України Микола Романчук та заступник голови Єланецької РДА
Олег Зайзбург. Гроші чиновники вимагали за дозвільні документи на право розробляти вапняковий кар’єр в Єланецькому
районі. Незважаючи на блискуче
проведену «силовиками» операцію, одному з фігурантів гучного
скандалу, а саме раднику голови Миколаївської облради Геннадію Левченку, все ж удалося
втекти від правосуддя. За словами військового прокурора України Анатолія Матіоса, ця людина
є «носієм» важливих корупційних таємниць Миколаєва. Про
Левченка відомо також те, що в
період правління Віктора Януковича він входив до складу Партії регіонів та очолював Кіровську районну адміністрацію у місті
Дніпропетровськ.
...Валiзу з 300 тисячами доларів, золоті злитки, ювелірні прикраси та хрести часів
Третього рейху вилучили під час
обшуку співробітники СБУ в підземних катакомбах під будинком
екс-«губернатора» Миколаївщини Миколи Романчука. Трохи
пізніше було оприлюднено інформацію про те, що підземні
лабіринти в мікрорайоні під назвою «Балабанівка» з’єднували
між собою чотири особняки, записані на родичів Миколи Романчука, у справжнє миколаївське
«Межигір’я», а в сейфах підземелля знайшли «чорну бухгалтерію», яка є прямим доказом
проведення корупційних оборудок у місті кораблебудівників.
Безумовно, саме постать Героя України Миколи Романчука
привернула до себе максимальну увагу. У прес-службі СБУ
підтвердили інформацію про те,
що Миколу Романчука офіційно затримали слідчі військової
прокуратури та направили для
утримання під вартою в ізолятор тимчасового тримання міста Одеси. Проти нього відкрито кримінальне провадження за
статтею 368 КК України («Одержання хабара»).
Високе звання Героя України Микола Романчук отримав

Бойовики все частіше обстрілюють КПП,
де багато цивільних, а на Луганщині людям
заборонили залишати село Новоолександрівка

❙ Підземні сховища зі скарбами
❙ штурмували спецпідрозділи.

❙ Гроші — зло.
дев’ять років тому «за видатні
заслуги в розвитку вітчизняного
суднобудування». У ті часи він
очолював завод «Океан», який
на даний час уже є банкрутом.
Саме цей факт найбільше обурив простих людей, у тому числі й суднобудівників, які весь
цей час покірно вислуховували від представників влади банальну фразу «Грошей немає!».
З’ясувалося, поки їх рідний суднобудівний завод різали за борги на металобрухт, підземні сховища Романчука поповнювалися черговими валютними траншами.
Як повідомив Генеральний
прокурор України Юрій Луценко, подальшим розслідуванням
резонансної справи в Миколаєві
займатимуться «оперативники»
Національного антикорупційного бюро України.
Силовикам України належить
розплутати неймовірно складні
корупційні схеми, в яких фігурують практично всі представники «верхівки» регіональної
влади Миколаївщини. Фактично це може стати початком грандіозної «чистки» у вищих ешелонах влади в масштабах усієї
України. Про те, як відбувалося саме затримання і що ховалося в підземних скарбницях Героя
України Миколи Романчука, ми
розповімо у найближчих номерах нашої газети. Однак уже зараз можна говорити про те, що
цілком очевидно: події, які зараз відбуваються в Миколаєві,
можуть дати гучний старт для
масштабних акцій протесту по
всіх містах України. Нині люди
в Миколаєві налаштовані рішуче і вимагають довести розпочате слідство до кінця. Так, миколаївські активісти, громадські
працівники та волонтери домагаються звільнення всієї «верхівки» влади в їхньому місті та
обіцяють тримати цю справу на
контролі. ■

На
східному
фронті без змін:
бойовики не припиняють обстріли
позицій та опорних
пунктів ЗСУ практично по всій лінії
розмежування, а
в тил українських
військ регулярно
намагаються пройти ворожі окупанти
групи. Утім російські окупанти останніми днями відчутно отримали по
зубах. Адже після
прес-конференції
Президента Петра
Порошенка минулої
п’ятниці командири підрозділів ЗСУ
все частіше дають
команду відкрити
вогонь у відповідь.
«Право дозволяти вогонь у відповідь
належить
безпосередньо командиру. Він без
будь-яких погоджень може самостійно прийняти рішення... Якщо створюється безпосеред-

ня загроза життю,
він зобов’язаний це
зробити», — ці публічно сказані слова
Верховного головнокомандувача командири зрозуміли
правильно й одразу
почали виконувати.
При цьому глава
держави нагадав,
що командирам заборонено відкривати вогонь першими:
«Якщо він відкрив
вогонь першим —
буде розслідування, буде відповідати. Якщо захистив
— буде нагороджений!».
У свою чергу,
минулими вихідними окупанти більше цілили по блокпостах i контрольних пунктах в’їздувиїзду, де несуть
службу прикордонники спільно з бійцями ЗСУ. Під ворожий вогонь потрапили КП «Майорськ» і
«Мар’їнка», водночас КПВВ «Зайцеве»
спочатку припинив

свою роботу через
інтенсивні обстріли
та снайперський вогонь, але вчора знову працював.
До речі, саме під
Майорськом позавчора загинув один
із захисників України. Сталося це,
коли бійці зі спостережного
посту
ЗСУ відкрили вогонь на ураження
виявленої ворожої
ДРГ. Диверсанти з
втратами відступили під прикриттям
мінометного вогню.
Семеро бійців ЗСУ
отримали поранення в цьому бою та
під час обстрілів

сусідньої Авдіївки.
Водночас на Луганщині російські
окупанти заборонили жителям села
Новоолександрівка, що розташоване на лінії розмежування (за 60 км від
Луганська), виїжджати з нього. За
версією бойовиків,
це зроблено з міркувань безпеки. Люди
поскаржилися на
цей безмір спостерігачам ОБСЄ. Адже
селяни не можуть
придбати за межами Новоолександрівки ні продукти
харчування, ні медикаменти. ■

■ ДО РЕЧІ
Із початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 150 тис. військовослужбовців
і працівників ЗСУ. Як повідомила речник Міноборони
Вікторія Кушнір, лише за останній тиждень статус учасника бойових дій отримали близько 4 тис. чоловік.
Також, за словами пані Кушнір, iз початку року контракт зі Збройними силами України підписали понад 32
тис. військовослужбовців, iз яких близько 3 тисячі —
офіцери. Найближчим часом контракт iз ЗСУ укладуть
ще понад 500 осіб, які вже пройшли необхідний відбір.

■ ЗРАДА

Хитрому Торгу Завадили
Директор одного з найпотужніших підприємств
країни підготував для повного демонтажу обладнання
ливарних цехів, щоб вивезти його до Росії
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Співробітники СБУ зірвали плани генерального директора Харківського тракторного заводу Андрія Коваля, який разом із ливарним обладнанням планував
вивезти до Росії технічну і
конструкторську документацію підприємства. Крім
цього, менеджмент ХТЗ видав наказ звільнити з роботи
майже третину всіх працівників і навіть устиг затвердити новий штатний розклад.
Усі ці події розвивалися
у блискавичному темпі. Андрій Коваль, який уже керував цим підприємством у
2006-2007 роках, повернувся
на директорську посаду в березні і за кілька місяців підготував «проект» фактичного демонтажу виробництва.
«Реалізація цих планів привела б до повного припинення діяльності Харківського
тракторного заводу, на якому планувалося розміщення
замовлення Міноборони Ук-

раїни», — повідомила пресслужба СБУ.
Слідством також встановлені факти узгодження
всієї виробничої і фінансової діяльності ХТЗ iз керівниками корпорації «Російські машини», що через афільовані структури отримали
корпоративні права даного підприємства. За інформацією харківської агенції
АТН, повторне призначення Коваля на посаду директора було викликане тим, що
чинний керівник Владислав
Губін відмовився виконувати вказівки російських
«інвесторів», бо ті відверто
шкодили національним інтересам України. Як повідомили в СБУ, наразі генеральному директору підприємства повідомлено про підозру
у здійсненні злочину за статтями «підготовка до злочину» і «диверсія». Його оголошено в розшук. Суд дав
також дозвіл на затримання
Коваля і взяття під варту.
Цю аферу підозрюваний
планував реалізувати вже після того, як у ХТЗ з’явилися

реальні можливості вийти
з виробничої кризи. Кілька місяців тому харківський
бізнесмен Олександр Ярославський придбав контрольний пакет акцій підприємства й озвучив досить оптимістичні плани його розвитку.
Як повідомила прес-служба DCH, пропозиція укласти
угоду про купівлю активів
ХТЗ до бізнесмена надійшла від австрійського підприємця Зігфріда Вольфа. «Міжнародний консорціум, який
ми зараз створили, буде працювати для досягнення двох
ключових цілей — відродження виробництва і повернення заводу на міжнародний рівень, — повідомив пан
Ярославський. — У тій ситуації, в якій опинився завод,
його необхідно терміново рятувати. Не можна допустити, аби підприємство з таким
потенціалом загинуло. Тим
більше що від його стабільності залежить благополуччя майже 10 тисяч харків’ян
і майже 100 тисяч робітників суміжних підприємств
по всій Україні». ■
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■ СПРОТИВ

«Бандерівці підкралися непомітно»
В окупованій Макіївці повалили пам’ятник Леніну
Олена КАПНІК
Українська декомунізація та
«ленінопад» докотилися й до території самопроголошених республік на сході країни. Днями у центрі окупованої терористами Макіївки невідомі повалили 3-метровий
пам’ятник вождю світового пролетаріату, встановлений неподалік
будівлі райвиконкому в 70-х роках минулого століття. Пам’ятник,
швидше за все, повалили вночі, а
так звана поліція терористів зреагувала лише вранці. На місце падіння
вони приїхали «у великій кількості
на крутих автомобілях». Розбився
пам’ятник на дрібні шматки, а на
«п’єдесталі залишилася тільки невелика частина ніг скульптури вождя», — кажуть очевидці події. До
слова, ще минулої зими цього Леніна обливали жовтою і синьою фарбами.
В окупованому містечку інформація про зруйнування «великого Леніна» поширилася швидко і
викликала жваві дискусії. Переважна більшість вважає: «бандерівці
підкралися непомітно» і саме «укропи» навмисне повалили вождя, аби
«дестабілізувати ситуацію у місті».
Макіївські комуністи, посилаючись
на власні джерела, переконані, що
пам’ятник зруйнували «пособники неофашистів». Від адміністра-

ції міста вони вимагають «організувати необхідні дієві заходи щодо забезпечення безпеки і збереження на
території Макіївки всіх пам’ятників
радянської епохи». Утім є й чимало
прихильників версії того, що Ілліч
«сам упав». Місцеві мешканці кажуть, що він давно потребував ремонту. Ба, більше — останнім часом був огороджений спеціальною
підтримуючою сіткою, що «підтверджує його аварійний стан».
Факт повалення пам’ятника комуністичному вождю проукраїнськи налаштованими активістами не
дуже сподобався керівництву самопроголошеної «Донецької республіки». Відтак з’явилася «офіційна версія події з руйнуванням
пам’ятника Леніну». «Всупереч різним версіям із цього приводу, обвал
стався через старiсть скульптури,
вік якої становить майже п’ятдесят
років. Пам’ятник, який довгий час
перебував у аварійному стані, просто не витримав випробування недавніми численними дощами», —
йдеться у повідомленні адміністрації Макіївки.
Бойовикам не вигідно, аби серед населення ходили чутки про наявність серед прихильників «русского міра» проукраїнськи налаштованих активістів, — переконана волонтерка Юля, яка свого часу
вивозила людей iз територій само-

❙ Ще недавно вождь міцно стояв
❙ на своїх ногах.
проголошених республік. У коментарі «УМ» дівчина розповіла, що таких «укропів» на окупованих територіях є чимало, інша справа — не
всі ладні «повалити Леніна, вивісити жовто-блакитний прапор чи прокричати «Слава Україні!». «Люди
залякані. Вони бояться зайвий раз
українською щось сказати — не те
щоб виявити свою неприхильність
до «русского міра». Повалення цього пам’ятника особисто для мене —
це маленький вогник, який нагадує
нам: не в усіх мізки задурнені російською пропагандою, не все ще втрачено на шляху повернення Донбасу. Дай Бог, щоб таких «укрів» там
ставало все більше», — висловлює
надію волонтерка. ■

рення стала неконтрольованість зміни паспортних
даних. Проте чиновники
заспокоюють: усі нюанси
передбачено. «Ми чули
про бажання Ради впровадити даний законопроект у дію. Всі зміни фіксуватимуться в єдиному
державному реєстрі. Ми
розуміємо, що цим можуть скористатись злочинці та «небажані» для
Європи громадяни, тому
для таких людей зміни у
паспорт вноситимуть під
пильним наглядом правоохоронців», — зазначила «УМ» прес-секретар одеської поліції Алла
Марченко. У свою чергу даний закон вважають

позитивним у ВР, вбачаючи в ньому можливість
цивільного захисту дітей
військових та тих, які
проживають чи проживали на окупованій території. «Сьогодні для нас
украй важливо наголошувати на важливості питання захисту дітей», — прокоментував законопроект
Голова Верховної Ради
Андрій Парубій. За його
словами, такі зміни дозволять убезпечити таких
людей та дітей від можливого шантажу з боку проросійськи налаштованих
громадян.
Уживання по батькові
в тому чи іншому вигляді
властиво багатьом культурам, але найбільш характерно для тих народів, у
яких прізвища з’явилися
зовсім недавно або взагалі відсутні. На сьогодні
широке поширення вони
отримали в арабській,
ісландській, монгольській, східнослов’янській
та болгарській культурах. ■

су миру з усіх країн світу. Зокрема, значна частина американців хотіла приїхати саме до нашої країни. «Я обрав Україну,
тому що дуже хочу допомогти
вашому народу вийти з пострадянського минулого. Я дуже переймався всіма подіями, які відбувалися у вашій країні під час
Євромайдану. Вважаю, що ви
заслуговуєте на чудове перспективне майбутнє», — прокоментував волонтер Сем Смітт.
Американці мали кілька місяців підготовчої програми: жили в українських родинах, освоювалися, вчили мову. Опанували українську настільки, що розмовляють майже без акценту. Більше
того, на посвяту до лав Конгресу
миру більшість американців при-

йшли у вишиванках. «Мене дуже
приваблює ваша культура. Я захоплююсь нею. Вишиванка — це
один із елементів того, чим вам
треба пишатися», — зазначила
волонтерка Джесіка Мірроул.
Нових добровольців Корпусу миру США привів до присяги посол Джеффрі Пайєтт. «Корпус миру надовго — більш ніж
на рік — призупиняв свою роботу в Україні. Тепер присутність тут
американських волонтерів помалу
відновлюється», — повідомив посол.
«Мене потішило, що так багато волонтерів вибирають Україну,
могли б поїхати куди завгодно, але
приїхали сюди», — сказав директор Корпусу миру США в Україні
Денні Робертсон. ■

Хто твій батько, чий ти син?
Українцям можуть дозволити змінювати не тільки свої
прізвища й імена, а й по батькові
Верховна Рада має намір дозволити фізичним
особам змінювати не тільки свої прізвища й імена, а й по батькові. За відповідний законопроект
№2018 про внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України у
першому читанні проголосували 234 народні депутати.
У законопроекті пропонується
доповнити
ст.295 Цивільного кодексу України положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати
не тільки своє прізвище
і/або ім’я, як це перед-

бачено в чинній редакції цієї статті, а й по батькові. В пояснювальній
записці до законопроекту йдеться, що внесення таких змін базується
на необхідності виконання рішень Європейського
суду з прав людини від 16
травня 2013 року у справі
«Гарнага проти України»
і дозволить ліквідувати
відповідні недоліки чинного законодавства, які
стали основою для винесення Європейським судом зазначеного рішення. Уже сьогодні свою негативну думку стосовно
цього закону висловили
багато українців. Основною причиною такого обу-

■ ПІДТРИМКА

Мовний десант
70 американців упродовж двох
років допомагатимуть українцям
із сіл опанувати англійську
Катерина БАЧИНСЬКА
У Києві склала присягу нова
група волонтерів Корпусу миру
США. Вони два роки навчатимуть
дітей по селах англійської мови,
гуртуватимуть молодь навколо
корисних громадських справ.

Це вже друга група волонтерів зі Сполучених Штатів, що
прибула сюди після вимушеної
перерви, пов’язаної з революцією та війною. І якщо так далі
піде, Україна невдовзі відновить
свій статус країни, що приймає
найбільше добровольців Корпу-

■ СВОЯ ДУМКА

Бурштин і
паралельна
реальність
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Наталя ТУРАК
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Після невеликого затишшя бурштинова
тема знову сколихнула наш інформаційний
простір. У селі Обище біля Олевська відбулася сутичка місцевих старателів із заїжджими, які претендували на 10 гектарів бурштиноносних надр. Навіть папери, підписані всіма відповідними органами, кажуть, привезли. Як дізналися журналісти «Житомирського кур’єра»,
у 2014 році ці землі — 30 га — відписав собі і своїй рідні колишній начальник управління Геокадастру (який до цього був офіцером
міліції), а пізніше перепродав їх. І хоча прокуратура оскаржила законність цих операцій і хоче повернути їх у державну власність, нові
«хазяї» вирішили в терміновому порядку заявити, хто в домі господар. Але поліщуки з їхніми аргументами не погодилися. Наслідок —
троє нападників побували в лікарні, 4 авто без номерів розбиті та перевернуті. Причому авто не з дешевих — кожен джип на кілька сотень тисяч доларів потягне. Хотіли, кажуть, ще й спалити, але побоялися, що вогонь перекинеться на їхні хати.
Усе це до болю нагадує події дворічної давності, коли під Сарнами люди Володимира Продивуса на чолі із самим екс-депутатом
спробували встановити свої правила і наштовхнулися на спротив.
Так само були і поранені люди, і побиті машини, і навіть вилучена
зброя та затримані нападники. Яких, утім, на другий же день відпустили. Офіційно ніхто за той інцидент покараний не був. І справу поступово зам’яли. Володимир Продивус навіть виступив у деяких ЗМІ
з «роз’яснюючим» інтерв’ю, де переконував, що поліщуки його самі
попросили приїхати і «врегулювати питання із бурштином».
Очевидно, буде спущено на гальмах і цю справу. Бо, попри те,
що правоохоронці затримали 9 осіб, вони досі фігурують у поліцейських протоколах як «невідомі». Хоча, як резонно кинув мені один
знайомий, який «у темі»: «поліції «пробити» машини по номеру мотора — раз плюнути. А не хочуть — або самі «в долі», або команди
нема». Місцеві ж кажуть, що приїжджі були чи то з Києва, чи то й із
Криму (мовляв, забрали в одного із приїжджих паспорт із сімферопольською пропискою). Хоча й тут складається враження, що кажуть
вони набагато менше від того, що знають. Бо відчувають, що це їхня
війна, і журналісти їм у цьому навряд чи допоможуть. «Ви приїдете,
напишете і поїдете, а нам тут жить», — їхній аргумент.
Узагалi бурштинові війни — це паралельний світ, куди простому смертному краще не потикатися. Тут крутяться шалені гроші, перед якими важко встояти. Тут іде постійний броунівський рух налагодження системи допуску і збуту, в який втягнута і поліція, і митниця, і
«свої люди», які є у кожній справі. І якщо якась ланка із цієї системи
вибуває, на її місце одразу знаходиться інша. І навіть введення Національної гвардії у поліські райони стабілізувало ситуацію лише на короткий час. Бо за тиждень старателі почали домовлятися і з Нацгвардією. Більше того: кажуть, що, ввійшовши у смак, ті почали виставляти свої ціни, плюс — половина видобутого. І що інформація про те,
що двох бійців Нацгвардії у Дубровиці затримали на гарячому при отриманні 300 доларів за дозвіл — це лише вершина айсберга. Днями
сесія Дубровицької райради прийняла звернення до очільника поліції
Хатії Деканоїдзе з проханням вивести спецпідрозділи з території, бо
вони почали перевищувати повноваження.
У цього звернення може бути й інша причина — бурштинники були готові перечекати, доки пристрасті стихнуть, але згортати промисел не збиралися. Бо за цей час вони, як казав один iз
житомирських старателів в ефірі «Шустер-live», скуштували ікру,
з’їздили на відпочинок і відчули «приємну шершавість коміра Бенджаміна Франкліна». А гроші мають здатність закінчуватися. Тому
градус внутрішньої напруги в бурштинових районах сягає критичної
межі. Ситуація в Обищі — лише один iз прикладів, який потрапив
на шпальти. А скільки лишається поза ними? Минулої п’ятниці бурштинники у Рокитному на Рівненщині пікетували райвідділ поліції, вимагаючи повернути конфіскований квадроцикл. У суботу в селі Жадень Дубровицького району була стрілянина, постраждав поліцейський автомобіль. І всі намагаються дізнатися, «коли там у Києві дадуть «добро?».
А в Києві тим часом готують пакет законопроектів, які покликані
легалізувати бурштиновий промисел. Є команда закрити це питання до 15 липня і над цим плідно працює спеціальна робоча група на
чолі з Іриною Геращенко. Втім, судячи з настроїв, які панують на бурштинових територіях, ставлення до цих законів більш ніж скептичне.
Люди переконані, що навіть за існування найкращих законів знайдуться тіньові схеми, які очолять ті, хто і зараз править бал. І знову
буде переділ, який встановить нові, але більш-менш, зрозумілі правила. І люди сподіваються, що цей переділ буде останнім. Хоча б на
деякий час. Тому закону таки чекають. Але й відступати вони не збираються. Тому, якщо умови їм не сподобаються або видадуться несправедливими: буде війна. Бо не можна у голодного вовка, який відчув смак крові, забирати здобич.
Є й інший сценарій — фантастичний. Це — коли питання видобутку бурштину очолить таки держава. І що саме вона встановить
прозорі, однакові для всіх, правила гри, з пріоритетом екологічної складової, із максимальними надходженнями від промислу в
місцеві бюджети, які дозволять Поліссю стати одним із
регіонів iз найбільш розвиненою інфраструктурою.
Теоретично це можливо. Практично?
Щось я останнім часом перестаю
вірити в казки. ■
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ПОЛІТИКА

«Представники ОРДЛО час від часу переносять дати виборів.
Але це не ті вибори, які можуть бути проведені як засіб
чи перехідний період для врегулювання кризи».

Ольга Айвазовська
координатор виборчих
програм ГМ «ОПОРА»

■ ПРЯМА МОВА
Наталія ЛЕБІДЬ

Україна останніх двох років — це країна швидких змін після тривалого їх відтермінування. Прем’єріада, яка тягнулася досить довго, стрімко завершується обранням Володимира Гройсмана. Операція з призначення Генпрокурором Юрія Луценка
відбулася взагалі блискавично. Два роки розмов про необхідність обрання нового
складу ЦВК також, схоже, добігають кінця. Але на момент, коли «Україна молода»
записувала це інтерв’ю із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою, було відомо
лише те, що парламентські фракції формують пропозиції відносно складу Центрвиборчкому, а Президент має власне бачення того, якою має бути Центральна виборча
комісія. З обговорення цього моменту ми й починаємо розмову.

«Моя кандидатура не була відкликана
фракцією «Народного фронту».
Самовідводу я теж не подавав»
■ Пане Андрію, Президент України
Петро Порошенко висловив побажання,
аби склад ЦВК був оновлений повністю,
на 100%. Чи відповідає це чинному законодавству?
— Звернемося до закону. Механізм
формування ЦВК наступний. Парламентські фракції вносять свої пропозиції Президенту, а Президент виносить
перелік кандидатів на розгляд Верховної Ради. Фракції Верховної Ради, які
формують пропозиції щодо кандидатів у
члени ЦВК, не обмежені у своєму виборі.
Але закон про ЦВК має певні застереження. Голова ЦВК, його заступники, секретар та більшість членів Центрвиборчкому обов’язково повинні мати вищу юридичну освіту. Це слід взяти до уваги.
■ Так, але Президент воліє бачити
саме нові імена у списках претендентів
на членство у ЦВК. Якщо він забракує
списки фракцій, яким є подальший алгоритм дій?
— У цьому разі Президент пропонує
свої кандидатури і бере на себе повну за
них відповідальність. Відтак парламент
або схвалює ці кандидатури, або ні. Центральна виборча комісія зобов’язана забезпечити чесні та прозорі вибори, тому
всі питання стосовно її роботи слід адресувати на Банкову.
■ Чому ж саме на Банкову? Остаточний склад ЦВК затверджує парламент.
— Так, але парламент не може призначити членом ЦВК осіб з-поза меж того
кола, яке Верховній Раді представляє
Президент. ВР або схвалює кандидатури
Президента, або їх відхиляє. У підсумку
відповідальність лежить на ньому.
■ Ваше ім’я фігурувало у повідомленнях про висунення вас кандидатом
до наступного складу ЦВК від «Народного фронту». Статус-кво наразі зберігається?
— Так, ця інформація відповідає дійсності. Розмови з депутатами «НФ» підтверджують: моя кандидатура не була
відкликана цією фракцією. Самовідводу
я не подавав — чутки про те, що я нібито відмовився працювати у новій ЦВК, є
неправдою. Далі рішення за Президентом.
■ І все ж таки: дискусії Президента
та парламенту можуть зайти у такий
клінч, із якого тяжко буде вийти. Чи означає це, що формування нового складу
ЦВК буде відтерміновано?
— Мені складно відповідати за дії
Верховної Ради. Але я знаю, наприклад, що фракція «Батьківщина» висуває в ЦВК кандидатуру Жанни Усенко-Чорної, і це єдиний їхній кандидат.
Можна по-різному ставитися до Жанни
Іванівни, але і симпатики її, і антипатики підтвердять, що вона — високопрофесійний фахівець у галузі проведення виборів. Якщо й ця кандидатура не
влаштує Президента, з цього приводу,
очевидно, слід надати якісь пояснення.
А відтак ще й замислитися над тим,
чи коректно це, коли якась депутатська група чи фракція не представлена у
складі ЦВК. На моє глибоке переконання, всі депутатські групи та фракції мають бути представлені у складі ЦВК. Це
питання довіри до цієї установи. Я би
не хотів, аби мої наступні колеги стали
заручниками такої ситуації, коли ЦВК
звинувачуватимуть у заангажованості
саме через недостатню репрезентативність.

«Мажоритарка» є шкідливою ще й тому,
що в нас є окуповані території,
а відтак ми завжди матимемо обрання
парламенту в неповному складі»
■ Обрання нового складу ЦВК може
хронологічно збiгтися з проміжними виборами до ВР, призначеними на 17 липня.
Чи встигнуть у такому випадку новообрані члени Центрвиборчкому належним
чином підготуватися до перших у своєму
житті виборів?
— Було два роки, щоб призначити членів ЦВК, але за цей час така робота виконана не була. Чому — питання не
до мене. Наскільки будуть готовими до
виборів новопризначені члени ЦВК, питання, звісно, цікаве... Як на мене, це не
найвдаліший час для призначення нового ЦВК — зараз відбуваються вибори. З
боку окремих осіб уже чув таку думку,
що це не проблема, коли новопризначені
члени ЦВК відразу потрапляють у виборчий процес, бо є секретаріат, і він готуватиме всі необхідні рішення, а членам ЦВК
треба буде тільки піднімати руку (!). Почувши це, я зрозумів, що це вже навіть не
смішно. Хоча, звісно, з формальної точки зору жодних обмежень щодо заміни
членів ЦВК у період виборчої процесу закон не встановлює. Це правда. Але якщо
Президент та парламент вважають за доцільне «обнуляти» ЦВК саме під час виборів і беруть на себе за це відповідальність, то хто ж їх зупинить?
■ Ви є переконаним прихильником
пропорційної системи. Однак проміжні
вибори-2016 проводяться, природно, за
мажоритарною системою, бо проходять
в одномандатних округах. Із цим фактом уже нічого не поробиш. Але які ще
недосконалості нашої виборчої системи
(які можна було б виправити до цих виборів, проте цього так ніхто і не зробив)
змусять згадати про себе на цьогорічних
виборах?
— Якщо говорити про ризики, то корупційний чинник на виборах за мажоритарною системою був і залишається дуже
серйозним. Підкупити виборців в окрузі,
який становить 140-180 тисяч осіб, значно простіше, аніж в окрузі, який налічує
близько 36 мільйонів осіб. На виборах
2006-2007 років підкуп виборців на окремих дільницях мав менш суттєві наслідки, аніж підкуп виборів на виборах за мажоритарною системою.
Пропорційна система приводить до
влади кількох переможців , а саме ті партії, котрі подолали прохідний бар’єр. На
мажоритарних виборах переможець один,
причому йому достатньо набрати лише на
один голос більше, аніж його найближчому конкуренту. Тому мажоритарна система є не лише доволі несправедливою, вона
є також і не репрезентативною.
До того ж якщо говорити сухою мовою
статистики, то сукупний відсоток виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах 2014 року і обрали переможців,
наближується до 94%, на мажоритарних
виборах ця цифра менша 50%. Відчуваєте різницю? Тут ми знову повертаємося до
проблеми репрезентативності.
Тепер щодо питання корупції та
підкупу виборців. Воно впирається не
лише в якість роботи виборчих комісій.
Воно зачіпає не тільки якість роботи
правоохоронних органів, а й моральну
«якість» самого виборця. Ніхто його не
стане купувати, якщо він не хоче бути
купленим. Очевидно, за такі дії виборця
варто жорстко карати. Але головне тут
— широка просвітницька робота. Виборцю слід пояснювати, що ті гроші, на

❙ Андрій Магера.

Андрій Магера:
піде на поступку
в ОРДЛО, це
її поступка»
Заступник голови ЦВК — про новий склад
Центрвиборчкому та вибори до Верховної Ради
які кандидат у депутати сьогодні купив
ваш голос, завтра він має звідкись отримати. Адже він — не благодійник і не меценат.
Найкраще, що можна зробити в цій
ситуації, це забути «мажоритарку» раз і
назавжди. Вона є шкідливою ще й тому,
що у нас є окуповані території, а відтак ми
завжди матимемо обрання парламенту в
неповному складі. Ми не отримаємо 450
депутатів до повної деокупаії нашої території. Або ж до скасування мажоритарної
системи.

«У Конституції має бути скасована
норма про імперативний мандат»
■ Питання, що не стосується пропорційної системи, але торкається партійного будівництва як такого. Як ви ставитеся
до так званого закону «про партійну диктатуру»? Він завдає удару по формуванню політичних сил в Україні чи це надмірна драматизація?
— Я був і залишаюся противником імперативного мандата у будь-якому його
різновиді. Відповідальність політика,
який порушує правила, має полягати в
тому, що на наступних парламентських
виборах та партія, котра включила його
до своїх списків, цю особу більше не висуватиме. Це є єдиним цивілізованим способом покарання нечесних політиків.
Хоча є й інша сторона медалі. Чи має
відповідати за свої дії партія, яка обіцяла виборцю одне, а після приходу до влади почала робити зовсім інше? Чому ма-

ють бути покарані ті, хто до кінця обстоює заявлену партійну програму, і через
це опиняється у меншості, яку більшість
може позбавити мандата? Хто давав політичній партії право коригувати результати виборів?
Зверніть увагу на те, з якою одностайністю діяли ті п’ять партій, які підтримали законопроект, що дає їм право
скасовувати реєстрацію кандидатів у депутати, і як швидко Президент цей закон підписав... Крім того, я гадаю, що
в Конституції має бути скасована норма про імперативний мандат, а справжнім поштовхом до розвитку внутрішньопартійної демократії стане пропорційна система з відкритими списками і державне фінансування парламентських
партій.
■ ЦВК звинувачували у неправомірному виключенні зі складу парламенту
депутатів Томенка та Фірсова, партійне
керівництво яких якраз і скористалося
згадуваним законом для позбавлення їх
мандатів. Суть претензій полягала в тому,
що формат партійного з’їзду не відповідав статуту, процедура голосування відбулася з порушеннями, але Центрвиборчком заплющив на оце очі. Як ви прокоментуєте подібні звинувачення?
— У цьому питанні є дві складові —
політична та юридична. Політична полягає в тому, що, як я вже казав, імперативний мандат, закріплений в Конституції України, не йде на користь розвитку
політичних партій в цілому. А достроко-

ПОЛІТИКА
ве припинення повноважень депутата не
йде на користь кожній окремій партії, яку
б назву вона не носила.
Тепер про юридичну складову. Оскільки норма про імперативний мандат
міститься в Основному законі, то чи має
Центрвиборчком право самостійно вирішувати, які статті Конституції застосовувати, а які — ігнорувати? Людина з юридичною освітою не може так ставити питання апріорі.
І конкретніше про партійні з’їзди.
Представники ЦВК не наділені правом бути присутніми на з’їзді, де розглядається питання щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України. Другий момент: після з’їзду
до ЦВК надходять лише визначені законом документи: витяг iз протоколу партійного з’їзду та текст самого рішення,
завірений відповідними особами. Жодні
інші моменти, дотичні до проведення зїзду, члени ЦВК не вповноважені досліджувати. На відміну від суддів.
Отже, що ми маємо? Маємо документи,
які надійшли до ЦВК. Маємо порядок дій,
за яким Центрвиборчком зобов’язаний не
пізніше, ніж на шостий день, ухвалити рішення щодо набуття депутатських повноважень особою, котра є наступною у партійному списку. Що ще зробила ЦВК?
Хоч нас ніхто й не зобов’язував це робити, але ми звернулися до Верховної Ради
України по копії заяв Томенка та Фірсова
про вихід iз фракції та по стенограму засідання ВР, під час якого це розглядалось.
Ми отримали такі документи. І побачили,
що дійсно є заяви, підписані народними
депутатами, які були оголошені під час
засідання ВР. Щодо наявності чи відсутності процедурних порушень під час про-
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нення повноважень народного депутата.
За рік по тому Конституційний Суд
розтлумачив статтю 81-шу Основного закону України. З цього тлумачення випливало, що закон, на підставі якого відбувається дострокове позбавлення мандата, має існувати. Але далі у рішенні КСУ
йдеться про таке: оскільки норми Конституції є нормами прямої дії, відсутність
вказаного закону не означає, що положення Конституції не застосовуються.

«Внаслідок виборів в ОРДЛО місцеві
бойовики будуть уже не главами
самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»,
а поважними людьми»
■ Пане Андрію, тепер, можливо, про
найболючіші моменти сьогоднішнього дня. Про вибори на окупованих територіях. Знаю ваше бачення цього процесу. Ви вважаєте, і цілком слушно, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися не раніше, ніж за два роки. І то лише за умови
припинення вогню, належної безпеки
для представників виборчих комісій та
громадян, за умови коригування наявного реєстру виборців та доступу преси до
самого процесу. Але що буде, якщо під
тиском тих чи інших обставин Україна
вирішить проводити такі вибори раніше?
— Справді, потрібен чіткий ряд передумов для проведення таких виборів. Це —
встановлення контролю над українським
кордоном, роззброєння бойовиків, виведення російських військ iз нашої території, допущення на вибори українських
політичних партій, засобів масової інформації, вирішення технічних моментів (питання реєстру виборців тощо). І це не мої
фантазії. Це положення Мінських угод,

«Якщо Україна
щодо виборів
буде винятково
ведення з’їзду партії, то таке дослідження повинен здійснити суд.
■ Однак у вас є заочні опоненти, які
посилаються на 81-шу статтю Конституції, котра регламентує випадки дострокового припинення повноважень народного депутата. Там сказано, що позбавлення мандата можливе «у разі невходження народного депутата України, обраного
від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу народного депутата України зі складу такої фракції». А відбувається таке
виключення «достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії». Так от,
оскільки згаданого закону не існує, ЦВК
звинувачують у неправомірних діях.
— Наведу вам історичний приклад. У
2007 році тодішній Президент України
Ющенко видав указ про проведення позачергових виборів через неповноважнiсть
Верховної Ради. Тоді склад ВР зменшився
більше, ніж на третину, бо понад 150 парламентаріїв склали мандати. Крім того,
тоді також існувала норма закону, котра
дозволяла партіям скасовувати реєстрацію своїх кандидатів. Тобто відбулося
повне обнулення партійних списків.
■ Так, ця акція мала на меті зупинити «тушкування» і масовий перехід депутатів до складу Партії регіонів, яка почала розростатися мало чи не до розмірів
конституційної більшості...
— Але це ще не все. Тоді відбулися
з’їзди «БЮТ» та «Нашої України», які
ухвалили рішення щодо дострокового
припинення повноважень понад 150 народних депутатів. А тепер, увага, питання: на якій підставі вони це зробили? Відповідь: на підставі заяв кожного зi своїх
депутатів про вихід із фракцій відповідно
БЮТ і «Нашої України». Я навів приклад
щодо практичного застосування конституційної норми щодо дострокового припи-

де, крім іншого, зазначено, що вибори повинні відбуватись на основі законодавства
України. В інакшому випадку — це будуть вибори під дулом автоматів, які потягнуть проблему визнання цих виборів
як таких.
До того ж, вийде, що Україна власними
руками та за власний кошт легалізує бойовиків на окупованих територіях. А потім
представники Німеччини чи Франції матимуть повне право сказати: це ж легітимізована вами влада, отож, ви повинні забезпечити її коштами з бюджету тощо. Якщо
Україна піде в цьому питанні на поступку,
це буде поступка виключно з її боку. Натомість наші супротивники як не виводили війська з окупованих територій, так і
не виводитимуть їх, як не давали встановити контроль над кордоном, так і не даватимуть, як не допускали українські ЗМІ,
так і не допускатимуть. Те саме стосується
і українських партій. Але місцеві ватажки
пiсля таких виборів будуть уже не главами самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»,
а «поважними» людьми.
■ Наразі ЦВК не проводить жодної підготовки до подібних виборів?
— Представники ЦВК ніде такого не
озвучували щодо підготовки до виборів в
ОРДЛО.
■ Але, якщо відповідний наказ буде
віддано, іншого вибору, аніж розпочати
підготовку, у вас та ваших колег не залишиться?
— Так, але ця ситуація нагадуватиме
мені казку про 12 місяців. Коли після 31-го
грудня настало 32-ге тощо. Початок січня
можна називати яким завгодно днем грудня, але природу не обдуриш. Так само і тут.
Вибори мають базуватися на дотриманні
певних принципів, принципів загального та рівного прямого виборчого права,
таємного голосування та вільних виборів.
Якщо принципи не дотримані, гріш ціна
такому виборчому процесу. ■
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■ КАНДИДАТИ

Від Ляшка на довибори
йде молодь і фронтовики
Радикальна партiя планує поповнити лави
депутатської фракцiї у парламентi

❙ Олег Ляшко з кандидатами в депутати вiд Радикальної партiї.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
На позачерговому відкритому з’їзді
Радикальна партія Олега Ляшка висунула 7 своїх кандидатів на довибори 17
липня.
Ними стали: округ №23, Волинська
область — Сергій Була (депутат Луцької
міськради від Радикальної партії), №27,
Дніпропетровська область — Сергій Пасхалов (директор видавничого дому «Вертикаль»), №85, Івано-Франківськ —
Анжела Яровата, №114, Луганська область — Костянтин Ільченко (заступник
начальника штабу 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї мотопіхотної
бригади Збройних сил України), №151,
Полтавська область — Руслан Ляшко
(депутат Полтавської облради від РПЛ),
№183, Херсонська область — Віталій
Плугатарьов (депутат Білозерської райради від РПЛ), №206, Чернігівська область — Дмитро Блауш (депутат Чернігівської обласної ради від РПЛ).
«Пишаюсь своєю командою: від нас
на довибори до Верховної Ради йдуть
фронтовики, прості трудяги і талановита молодь. Шлях, який вони обрали,
нелегкий, але за ними наша сильна команда і весь український народ. Переконаний, наша фракція у парламенті
поповниться потужними борцями проти олігархічної банди», — заявив Олег
Ляшко. Водночас політик не виключає,
що вибори будуть дуже брудними.
«Влада намагатиметься їх фальсифікувати, протягнути до парламенту
своїх кандидатів усіма правдами і неправдами, оскільки коаліції в парламенті немає. Натомість ми бачимо змову між провладними партіями та «регіоналами» і олігархічними групами,
що засвідчило голосування за зміни до

Конституції. Ми не підтримали ці зміни, бо переконані — це генеральна репетиція перед голосуванням за здачу
Донбасу та вибори на окупованих територіях, чого домагається Москва», —
наголосив Ляшко.
Також лідер Радикальної партії
висловив обурення, що Президент Порошенко блокує всі соціально важливі
законопроекти, а також законопроекти, спрямовані на підтримку цілих галузей економіки. Натомість законопроекти, які дозволяють йому узурпувати
владу — ухвалюються та підписуються
в лічені години.
«Ми ініціювали і прийняли закон,
який дозволить жінкам виходити на
пенсію у 55 років. Але Президент його
заветував, так само, як і закон про дозвіл приватизувати гуртожитки людям, які все життя в них прожили, закон про зниження мита на авто та закон
про мито на металобрухт, який спрямований на захист металургії та збереження тисяч робочих місць. То я питаю, що
у нас за Президент? Кого він захищає,
якщо всі закони, спрямовані на підтримку людей, виробників, цілих галузей економіки, він ветує, а ті закони,
які захищають олігархів і допомагають
йому узурпувати владу, — приймають
за дві години і негайно підписують?» —
запитав головний радикал.
Ляшко висловив переконання, що
на наступних виборах Радикальна партія отримає більшість і зможе ефективнiше відстоювати інтереси українців.
«Поки що, на жаль, нас у парламенті
ще не 226. Але я переконаний, скоро
це виправимо. Ми будемо партією, яка
переможе на парламентських і президентських виборах», — впевнено заявив Ляшко. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Луценко навідався до СІЗО
Голова СБУ Василь Грицак, Генпрокурор
Юрій Луценко та уповноважений Верховної
Ради з прав людини Валерія Лутковська проводять позапланову перевірку слідчого ізолятора СБУ в Києві. Про це повідомила у понеділок уранці прес-секретар Генпрокурора Лариса
Сарган на своїй сторінці у Facebook. За її словами, Луценко запросив омбудсмана та голову СБУ перевірити один зі слідчих ізоляторів
у відповідь на заяву помічника Генерального
секретаря ООН із прав людини Івана Шимоновича про випадки тортур в Україні як з боку сепаратистів, так і з боку СБУ.

«Чорна бухгалтерія» ПР —
на столі у прокурорів
У справі про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів буде допитано близько сотні людей. Про
це в інтерв’ю телеканалу «Інтер» заявив керів-

ник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. «Ми будемо визначатися, кого зараз допитувати. Думаю, що
це буде близько ста прізвищ точно, різних людей», — розповів Холодницький. За його словами, «чорна бухгалтерія» Партії регіонів свідчить про те, що «всі — від ультраправих до
ультралівих — брали гроші», і серед них є ті,
хто «сидять далі у Верховній Раді». Холодницький зазначив, що сам вивчає ці документи. «Я особисто є процесуальним керівником
у цій справі і особисто допитував колишнього першого заступника голови СБУ Трепака»,
— розповів Холодницький. Також він зазначив, що Національному антикорупційному бюро
допомагає американський департамент юстиції, який передав сканери для вивчення «чорної бухгалтерії». Холодницький запевнив, що
дану справу обов’язково буде розслідувано і
передано до суду. ■
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■ КОЛІЗІЇ

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

■ ДО РЕЧІ

Черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, відносно скромний за розмірами — 1,7 млрд. доларів,
ми зможемо отримати в найкращому
разі у серпні нинішнього року. Таким
чином, в ідеальному випадку, відтермінування становитиме понад 9 місяців: раніше передбачалося надати нам
третій транш наприкінці 2015 року.

Зранку реформи,
ввечері гроші

Хочете гроші — реформуйте податкову

Що заважає Україні отримати довгоочікуваний кредит
від Міжнародного валютного фонду і які наслідки
для держави може мати виконання порад Фонду

Остаточне рішення МВФ може ухвалити в другій половині липня, заявив представник Фонду в Україні Жером Ваше. Для ухвалення позитивного рішення наша держава має виконати
низку умов. «Ми орієнтуватимемося не
лише на обіцянки, а й, що більш важливо, на дії, спрямовані на проведення реформ, — заявив Ваше. — Ми подивимося на політику, яку проводитимуть у наступному місяці [липні]. І на основі цього рада директорів ухвалить рішення
щодо можливості виділити фінансування».
Умови наших донорів до України на
цей раз доволі серйозні: зранку реформи,
ввечері гроші. Годувати Захід обіцянками, як це було заведено ще при «двополюсному» Вікторовi Януковичу, вже не
вийде. Про це МВФ заявляв і кулуарно,
і публічно. А днями ще й зайвий раз наголосив на цій вимозі. «Якщо Україна
не виконуватиме свої зобов’язання, то
засідання ради директорів може просто не відбутися, — сказав Жером Ваше.
— І справді, існує чимало «домашніх завдань», які треба виконати до цього засідання, щоби керівний орган МВФ зумів
оцінити здатність і бажання влади України здійснювати реформи».
Ваше не назвав увесь перелік «домашніх завдань», але, судячи з його
слів, «УМ» сама склала рейтинг найболючіших точок сучасної України, які
найбільше заважають Міжнародному
кредитному фонду фінансувати нашу
державу.
Найчастіше Ваше говорив про корупцію в Україні, що, на його думку, є «макрокритичною». «Корупція — це перепона для стійкого економічного зростання
у майбутньому, — заявив представник
МВФ і додав: — Ми підтримуємо діяльність Національного антикорупційного
бюро, відстоюємо електронні декларації, заходи з протидії відмиванню коштів. В енергетиці — різниця у тарифах
була джерелом корупції. У фінансовому
секторі вистачало слабких банків, які
їх власники використовували для фінансування власного бізнесу — на шкоду вкладникам».
Таким чином, ще одну умову від Фонду Україна виконала, а другу — ... продовжує виконувати. Йдеться про тарифи на газ, які відтепер є однаковими
для всіх споживачів, а також на подальше очищення банківської системи, яке в
нас уже набрало рис банкопаду. І останнім часом цей процес, що недавно призупинився, знову стартував — iз подвійною енергією. Йдеться насамперед про
банки «Хрещатик» і «Михайлівський».
Тим часом глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що українська банківська
система є на 100% прозорою, тобто має
своїх публічних акціонерів. За її слова-

❙ Непрозорі або слабкі банки — це одна із суттєвих перепон для відновлення міжнародного
❙ кредитування України.
■ ОФІЦІЙНО
Українську економіку врятував МВФ
На думку голови Національного банку Валерії Гонтаревої, українська економіка перебуває у відносно стабільному стані завдяки допомозі Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Які і врятували
нас від страшної катастрофи.
«Завдяки вчасно отриманій допомозі українська влада і, зокрема, НБУ зуміли вчасно взяти під контроль негативні процеси в економіці і таким чином уникнути розвалу всієї системи через велику кількість
загроз», — сказала очільниця Нацбанку. За її словами, Національний банк України, швидше за все, не
впорався би з усіма макроекономічними проблемами без допомоги кредиторів. Зараз, на думку Гонтаревої, наша країна перебуває під фінансовою парасолькою завдяки допомозі наших зарубіжних партнерів.
ми, залишилися ще два банки, які оголосили про самоліквідацію. «Це маленькі банки, які не мають ні активів, ні пасивів», — сказала очільниця НБУ.
До переліку можливих «домашніх
завдань» Ваше включив реформу органів прокуратури, яка в нашій країні
вже стартувала. А також — зміни в податкових органах.
На думку експертів, традиційні антикорупційні вимоги МВФ — крок безумовно корисний для України. Як і реформування економіки. Понад це — кінцевий ефект від дієвих кроків боротьби з
корупцією та поліпшення інвестиційного клімату матимуть значно позитивніший вплив на економіку, ніж отримання чергового кредиту. Навіть на дуже
пільгових умовах.

Зрештою, зовсім не важко зрозуміти
Фонд, чому він не хоче давати гроші в
систему, де вони, м’яко кажучи, будуть
використані ну зовсім не ефективно. А
грубо кажучи, їх розкрадуть.

На пенсію — вчасно
Інша справа — традиційні пенсійні проблеми України. Проблему наповнення Пенсійного фонду намагалася
розв’язати ще минула влада, щоправда,
без особливого успіху. Як і передбачали
експерти ще тоді, з часом ця проблема
може «рвонути». І ось уже майже «рвонуло»...
Для МВФ це ризик. Судячи з обережної дипломатичної риторики представника МВФ, вони у випадку відновлення кредитування можуть наполягати і

Упали зарплати — з’явився шанс
Світові експерти не втомлюються радити
нам проводити реформи і вбачають конкурентні
переваги України там, де ми, її громадяни, бачимо лише проблеми.
«Через два-три роки Україна зможе досягти
зростання економіки 7% щороку і найближчим
часом наздогнати розвинені країни. Швидкий
прогрес цілком реальний, але для цього треба
продовжувати реформи. Досвід Словаччини це
підтверджує: свого часу вона обігнала Угорщину, Чехію і Польщу, стала однією з небагатьох
країн, яка, провівши структурні макроекономічні реформи, досягла зростання ВВП на 10%»,
— заявляє член групи стратегічних радників із
підтримки реформ в Україні Іван Міклош.
Але без інвестицій, на його думку, переорієнтувати економіку неможливо. «Коли ми
починали реформи у Словаччині, у нас був
єдиний інвестор — «Фольксваген». Зараз у
нас працюють усі світові автовиробники, ми —
в лідерах із авто виробництва на душу населення, — додав Міклош. — Поліпшення інвестиційного клімату — сигнал для інвестора. Україна сьогодні дуже приваблива з точки зору
інвестицій, оскільки рівень заробітних плат у
країні низький, а це вагома конкурентна перевага для інвестора. Перспективи для зростання є. Для цього треба поліпшити бізнес-клімат
і, звичайно, бюджетування».
на доволі жорстких умовах. «Насамперед треба визнати величезні проблеми в
пенсійній системі: величезний дефіцит
— у 2-3 рази більший, ніж у Європі, —
змалював проблему Жером Ваше. — До
того ж усі знають, що звичайний пенсіонер отримує не так уже й багато. Тому
розв’язати проблему, урізавши пенсії,
неможливо... Ми рекомендуємо не створювати нову пенсійну систему, а просто
вдосконалити стару».
А якщо пенсії не можна зменшити,
то логічно, що варто збільшити пенсійний вік. Подібна ймовірність — надто
болюча для українського суспільства.
Нещодавно віце-прем’єр Павло Розенко заявив, що МВФ зовсім не наполягає
за збільшенні пенсійного віку — і Фонд,
мовляв, із цим погоджується.
Жером Ваше слова українського чиновника не підтвердив і не спростував.
«Скажу так — ми порадимо уряду розглянути всі варіанти для вирішення
цієї дуже важливої проблеми у пенсійній системі», — сказав представник
МВФ. А відтак, за неофіційними даними, і відмова підписати меморандум із
Фондом минулого тижня, і консультації до кінця липня пояснюються неузгодженістю між офіційним Києвом і
штаб-квартирою МВФ щодо пенсійних
проблем.
Тим часом заступник голови МВФ
Девід Ліптон заявив: перемовини з Україною перебувають на завершальній
стадії — і про збільшення пенсійного
віку не йдеться. «Залишилося узгодити
ще кілька крихітних деталей», — сказав
Ліптон, натякнувши, що пенсійну проблему вирішили винести за дужки. Тобто пенсійну реформу з Фондом українська влада обговорюватиме дещо пізніше.
Треба розуміти, перед отриманням чергового, тобто четвертого, траншу кредиту, який ми маємо отримати нинішнього року. ■

■ НОВИНИ-ПЛЮС
Очищення через банкрутства
Процес очищення банківської системи України проходить через резонансні банкрутства і, можливо, кримінальні
справи. Так, Фонд гарантування вкладів
почав процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» і делегував повноваження ліквідатора банку. Процедура ліквідації буде проходити з 6 червня 2016 року до 5 червня
2018 року включно. Як відомо, 24,9379%
акцій банку належить Київській міській
державній адміністрації. Опосередкованими власниками банку є Андрій Іванов
iз часткою 37,44% і Микола Солдатенко
з часткою 24,2% акцій. За даними НБУ,
на 1 жовтня 2015 р. за розміром активів
банк займав 18-те місце (10,090 млрд.
гривень) серед 122 діючих банків.
Тим часом глава Національного бан-

ку Валерія Гонтарева обіцяє власникам ще
одного збанкрутілого банку «Михайлівський» Ігорю Дорошенку та Віктору Поліщуку по 5 років позбавлення волі. Панові
Поліщуку належить 92,5% банку.

монт доріг державного значення, а також муніципальних. Пакет законодавчих
змін до Верховної Ради Мінінфраструктури має подати вже на початку осені.

Заробити на світлі
Українські автодороги
У нашій державі вкотре планують ремонтувати дороги. Цьогоріч, за словами
міністра інфраструктури Володимира
Омеляна, капітально полагодять 1700 кілометрів автошляхів. Так званий «ямковий ремонт» має охопити практично всі
українські автошляхи.
Своїми завданнями профільний
міністр вбачає реформування «Укравтодору», а також створення спеціального Дорожнього фонду, який має допомогти пропорційно фінансувати ре-

Україна різко збільшила прибуток від експорту електроенергії. За період із січня по
травень нинішнього року у порівнянні з попереднім роком — на 25%, до 75 млн. гривень.
Наша держава продає струм Угорщині, Польщі та Молдові. Найбільший дохід — майже
77% — дає Угорщина. Польща — понад 22%
і Молдова — 0,5%.
Торік через проблеми із забезпеченням
вугіллям ми заробили 150 млн. доларів. Це
утричі менше, ніж у докризовий 2014 рік,
коли доходи українських енергетиків від експорту становили 487 млн. доларів.

Макроекономіка
від Президента
Глава держави Петро Порошенко
на засіданні регіональних груп державчленів МВФ і Світового банку поставив
завдання щодо економічного зростання
в Україні. «Це перехід від макроекономічної стабільності, якої ми вже досягли, до економічного зростання. Наше завдання абсолютно реалістичне — зростання ВВП цьогоріч на рівні 1,1%, зниження інфляції наступного року до 8%,
як намітив НБУ», — сказав Петро Порошенко.

В Італію — без обмежень
Одна з найпопулярніших для туристів країн — Італія скасувала всі обмеження на авіаційне сполучення з Украї-

ною. Відтепер будь-які компанії можуть
виконувати рейси між двома державами
— у будь-якому обсязі, без обмежень
щодо частоти польотів.
Це рішення італійської влади
з’явилося на тлі невдалих спроб України долучитися до відкритого авіаційного
простору з країнами ЄС «Відкрите небо».
Теоретично скасування обмежень могло би призвести до значного зростання
кількості авіарейсів на цьому маршруті.
Проте експерти сумніваються в подібній
перспективі і як приклад наводять угоду
між Україною та США, де подібне скасування обмежень не спричинило жодного зростання трафіку. А головною причиною падіння українського авіаційного
ринку вважають суттєве зменшення доходів населення. ■
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■ БУДОВА ВІКІВ

Турецько-київське світло в кінці
дніпро(петро)вського тунелю
Багатостраждальна «підземка» отримала перспективу на тлі катастрофи
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпропетровськ

Лебедина пісня Паші
Якщо сказати, що історія будівництва дніпропетровського метро «бородата», то це все одно, що не
сказати нічого. Бо справді,
навіть подумати страшно,
скільки води спливло після того, як було запущено першу лінію «підземки», яка складалася всього-на-всього з шести станцій. Було це аж у 1995 році
під самісінький новий рік.
Буквально за три місяці до
цього вихідець iз Дніпропетровщини Павло Лазаренко гучно став першим
віце-прем’єр-міністром
України. Отож присутність Паші, як його зазвичай називали в народі,
на помпезному запуску
«підземки» в місті, звідки кар’єра колишнього
колгоспного водія стрімко рвонула вгору, стала
для нього такою собі лебединою піснею, вважай, на
все життя. Адже дотепер
у Дніпропетровську згадують про те, що саме завдяки Паші запрацювало
місцеве метро.
Проте, на відміну від
інших українських міст,
у яких є свої «підземки», Дніпропетровськ має
свою особливість. Адже,
за поширеною версією,
ідея будівництва тут метро глибокого залягання
пов’язується ще з часами
«холодної війни». У розпал тих подій за кордоном
було розроблено карту найважливіших військових
об’єктів Радянського Союзу, по яких планувалося
завдати ракетного удару.
Дніпропетровськ, що на
ті часи був містом, закритим для іноземців, і центром союзного ракетобудування, зрозуміло, опинився в цьому нерадісному переліку.
Отож ідея прокладення метро виникла насамперед iз міркувань створення ще одного об’єкта
цивільної оборони і вже в
другу чергу — поліпшення
ситуації з пасажирськими транспортними перевезеннями. Адже з огляду
на рельєф, гідрологічний і
геологічний стан ґрунтів
цілком можна було обійтися неглибоким заляганням. Але п’ять iз вищезгаданих перших шести станцій дніпропетровського
метро виявилися саме глибокими. Що, звісно, спричинило колосальне збільшення матеріальних затрат і серйозно ускладнювало роботи з прокладення
«підземки».
І хоч остаточне рішення про будівництво метро в Дніпропетровську
було ухвалено ще напри-

❙ Робiтники ПАТ «Днiпрометробуд» вийшли на мiтинг, вимагаючи вiд влади погасити борги i виплатити зарплату,
❙ якої не бачили вiсiм мiсяцiв.
кінці 70-х років минулого
століття, особливого поспіху на шляху до відкриття
«підземки» не відчувалося. Ще й розвал Радянського Союзу для цього виявився зовсім не сприятливим фактором. Тільки на
початку 90-х років було
прийнято рішення про завершення робіт iз будівництва першої лінії метро
в Дніпропетровську. Зрештою, вищезгадуваний
Павло Лазаренко ще на
посаді голови облдержадміністрації оголосив метрополітен головним пусковим об’єктом 1995 року,
який відкривав уже в статусі першого віце-прем’єрміністра.
Перша пускова ділянка довжиною всього 7,8 кілометра пролягла вздовж
правого берега Дніпра від
«спального» житлового
масиву Парус до залізничного вокзалу.
Як би там не була перебільшена значимість однієї окремо взятої особи
в історії «підземки» в обласному центрі, але відтоді на тих шести станціях усе й зупинилося. Від
такого справді нерадісного життя дніпропетровське метро має хіба що один
титул, але й той, швидше,
для втіхи, — найкоротшого у світі. А від цього і проблеми з пасажирами. Метро в Дніпропетровську —
це зовсім не те, що в Києві
чи навіть Харкові, коли в
години пік туди ледве протискуєшся, щоб потрапити до вагона. Тут практично ніколи багатолюдно не
буває. Адже зі спальних
районів Парус та Комунар «підземка» пролягла через доволі серйозну
промислову зону, в якій
зосереджені великi підприємства, до залізничного вокзалу. Щоб дістатися до центру, необхідно
робити пересадку на маршрутні мікроавтобуси чи
електричний транспорт.
А кому потрібні зайві турботи з пересадками?

Метро легше затопити,
ніж добудувати?
Хоча самі розробники проекту дніпропетровської «підземки» щодо

цього якихось ілюзій і не
мали. Як зазначає Анатолій Саєнко, один iз них,
на окупність можна вийти тільки років через 35
і саме за рахунок продовження лінії метрополітену від залізничного вокзалу до Центрального
універмагу та Історичного музею. Адже зараз пасажиропотік метро складає всього-на-всього 8,5
мільйона пасажирів за
рік. А з введенням у дію
нових станцій у центральній частині міста він може
зрости і до 100 млн. Адже
тоді кількість інших видів
громадського транспорту
тут має суттєво зменшитися. Бо добиратися з околиць до центру міста саме
на метро стане зручніше,
швидше і дешевше.
При тому чи не кожна перша особа як міського, так і обласного штибу, особливо ж новообрані
чи новопризначені, намагалися обіцяти багатостраждальну другу лінію
Дніпропетровського метрополітену
запустити.
Але, як казав колись Леонід Макарович Кравчук,
маємо те, що маємо.
Проте влада нинішня
ледь не виявилася іншим
миром мазаною. Адже перший заступник міського
голови Дніпропетровська
Дмитро Погребов, який на
нинішній посаді працює
менше року, неабияк збурив пристрасті своєю заявою про те, що метро в обласному центрі легше затопити, аніж добудувати.
Логіку своїх думок чиновник пояснював вражаючими розрахунками. Щорічний дохiд дніпропетровського метро нині становить
близько 10 мільйонів гривень, а доплачувати доводиться в сім разів більше.
«З економічної точки
зору питань більше, нiж
відповідей. Але є побажання людей. А ми все робимо насамперед для людей.
Для цього вони нас найняли на цю роботу. Соціологія така, що переважна
більшість людей за те, щоб
метро добудувати. Але основною метою інформаційних вкидів було зняти перешкоди, які виникли між

підрядниками і банками,
що фінансують будівництво. Висловивши думку з
приводу доцільності добудови метро, ми підштовхнули всіх учасників процесу прийняти правильні
рішення», — таким чином
Дмитро Погребов дезавуював своє вищезгадане гучне
висловлювання пізніше.
Вагомим аргументом
на користь добудови дніпропетровського метро є
й те, що воно проходить
як базовий елемент Генерального плану міста до
2026 року. Саме на метро
зав’язані низка ключових
моментів розвитку обласного центру. А тому припинення будівництва «підземки» може спричинити не тільки необхідність
перегляду Генплану, а й
стратегії розвитку міста в
цілому. Отож ця стратегія
нині досить чітко вималювалася на користь метро.
За свідченням Дмитра Погребова, вже визначено підрядника добудови
дніпропетровського метро,
яким стала турецька компанія LimakInsSanVetic
AS. При цьому чиновник
називає на 99 відсотків погодженою фінансову гарантію у 29 мільйонів євро.
Плюс цільова субвенція на продовження будівництва дніпропетровського метро в сумі 680
мільйонів гривень виділяється з Державного
бюджету України. Також
залучено кредитні кошти
Європейського банку реконструкції та розвитку.
Партнером же для турецької компанії у продовженні будівництва дніпропетровської «підземки» стане
«Київметробуд».

«Віддайте зарплату!»
Проте не всі у Дніпрi
такі, здавалося б, райдужні перспективи сприймають однозначно. Мовляв,
дайте гроші, то й «Дніпрометробуд» власними силами зможе метро добудувати. І навряд чи хтось це
може заперечити.
Адже тих людей, які
залишаються
дотепер
працювати у «Дніпрометробуді», варто назвати не
інакше, як звитяжцями.

Навіть про маленький подвиг із їхнього боку не буде
перебільшенням сказати.
Про що можна говорити, коли працівники Публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд»,
які виконують архіважливу роботу — забезпечують порядок у «підземці»
і відкачування з неї води,
востаннє отримували зароблене тільки у серпні
минулого року? Отож залишаються в очікуванні
кращої долі тільки найстійкіші. Якщо раніше у
«Дніпрометробуді» працювали близько 800 чоловік, то нині хоча б 120
набралося. Кращі фахівці
вже давно перебралися до
інших міст і навіть країн.
Тепер же і взагалі заявляють про загрозу техногенної катастрофи всьому мiсту. Адже постачальники електроенергії через
борги мусять відключати
стволи «підземки». Це реально загрожує затопленням проходок і всього метро в цілому. Коли, наприклад, відключили ствол
№ 16, то, щоб урятувати
обладнання, його довелося піднімати вгору на тросах. Після того як внаслідок якихось там домовленостей постачання електроенергії було відновлено,
робітники добряче помучилися у справжньому болоті, аби встановити агрегати та продовжити відкачування води. Кажуть,
тоді довелося відкачати
багна приблизно 150 кубометрів. А якби таємничих
«домовленостей» не досягли?..
Про що говорити, коли
від електроенергії нині
відімкнені
управління
«Дніпрометробуду», адміністративна будівля, механічний цех, гараж?
Отож час від часу колектив «підземки» вдається до заходів, які зазвичай
називають крайніми. Не
так давно, наприклад, метробудівці провели загальні збори, на яких ухвалили скерувати звернення до
міської ради, облдержадміністрації,
Верховної
Ради України з вимогою
виплатити всі борги iз заробітної плати. Страйком
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поки що тільки погрожують. Бо справді страшно передбачити наслідки
того, коли ці дійсно героїчні люди, як кажуть, плюнуть на все і припинять виконувати будь-які роботи
з підтримання «підземки»
у безпечному стані. Адже
якщо сказати, що родини метробудівців перебувають за гранню бідності,
це все одно, що не сказати нічого. Справді, словами важко передати ситуацію, коли тільки заборгованість iз зарплати сягає
8 місяців. Але люди все
одно продовжують стоїчно виходити на роботу і
жити вірою, яка чимдалі
згасає...
Наприкінці
травня метробудівці вийшли
на мітинг, який активно підтримали профспілки. «Діти хочуть їсти!»,
«Віддайте
зарплату!»,
«Не допустіть катастрофи в Дніпрі!» — гасла, під
якими люди висловлювали своє невдоволення, говорили самі за себе. При
цьому на акцію протесту
з’явилося менше половини нинішнього кількісного складу дніпропетровських метробудівців, бо решта, як було пояснено, зайняті відкачуванням води у
підземних виробках.
При цьому важко збагнути, у яких владних
структурах ліпше шукати правду. До листопада минулого року замовником робіт на «підземцi» була Дніпропетровська облдержадміністрація,
але навіть за такого статус-кво невиплаченими
залишаються 32 мільйони
гривень за період із липня 2014 року по листопад
2015-го.
Плюс заборгованість
у сумі 6,5 мільйона гривень за виконані роботи з підтримання виробок у безпечному стані
вже цьогоріч. Але це вже
у віданні нового замовника — Дніпропетровської
міської ради. Всього ж у
бюджеті обласного центру
на нинішній рік передбачено 33 мільйони гривень
за роботу метробудівців,
які поки що жодної копійки з них не побачили.
«На сьогодні залишаються не прийнятими і не
оплаченими замовником
виконані роботи за період
iз серпня 2014 року по березень 2016 року на суму
41 млн. гривень, — розповідає голова профспілки
ПАТ «Дніпрометробуд»
Валерій Мулик. — Борги
iз зарплати з серпня 2015
року в сумі 6,5 млн. гривень створюють соціальну
напругу в трудовому колективі. Колектив доведено до жебрацького становища, у співробітників немає коштів на харчування,
проїзд, оплату комунальних платежів. Неодноразово зверталися до мера
Дніпропетровська, голови
облдержадміністрації, але
наші звернення залишаються не почутими».
Отож турецько-київметробудівське світло у
кінці тунелю дніпропетровського метро на такому тлі здається щонайменше неоднозначним. Як
кажуть у таких випадках,
час покаже ... ■
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Повернення до сталінської інквізиції
Оборудки з нерухомiстю — знову провiдна тема в Нацiональнiй спiлцi письменникiв України
Алла ТОПЧІЙ,
поетеса, журналістка, у НСПУ з 2002 року

В Україні відбуваються дивні процеси. Країна рухається до західних стандартів — демократії, відкритості, прозорості, свободи слова, а в деяких
організаціях спостерігається повернення до авторитаризму, закритості,
цензури, переслідування за критику. Мова про найбільшу літературну організацію в нашій країні — Національну спілку письменників України.

Прийом проти Ревкомiсiї
Кілька останніх місяців у Національній спілці письменників України розвиваються незрозумілі для непосвячених процеси.
Спочатку там вибухнув корупційний скандал, під час якого найближче оточення голови НСПУ,
яке привело до влади Михайла Сидоржевського, звинуватило його і
головного бухгалтера організації
у, м’яко кажучи, неефективному управлінні спілчанським майном. Четверо секретарів — Володимир Даниленко, Леся Мудрак,
Володимир Шовкошитний і Олександр Бакуменко — ініціювали
роботу Ревізійної комісії для перевірки фінансово-господарської
діяльності НСПУ. За Статутом
Спілки письменників, Ревізійна
комісія не підпорядкована спілчанському голові, а лише з’їзду
цієї організації. Доки Ревізійна
комісія працювала, Михайло Сидоржевський її залякував, погрожував кримінальною відповідальністю, а коли спілчанські ревізори
знайшли аудиторську компанію,
голова НСПУ сказав, що підбере
не той аудит, який вони хочуть, а
той, який йому треба. І підібрав.
Цим «незалежним аудитом» виявилася аудиторська компанія
ТОВ «Консалтинг ЛТД», з якою
пов’язана трудовими відносинами донька головного бухгалтера
НСПУ, яку разом із головою підозрювали в корупції.
Наведу кілька фактів зі звіту Ревізійної комісії Спілки
письменників. Через заниження орендної плати до ринкової
кон’юнктури за квадратний метр
лише на Банковій, 2 Спілка недоотримує 229 тисяч 477 грн. щомісяця і 2 мільйони 700 тисяч за
рік. За правління Михайла Сидоржевського НСПУ дозволила перепланування, реконструкцію і капітальний ремонт своєму
орендареві ТОВ «Євротранзит» на
суму понад 5 мільйонів гривень,
і якщо з цією організацією буде
розірвано договір оренди, то Спілка буде зобов’язана відшкодувати
«Євротранзиту» цю суму. Висновок Ревізійної комісії звучить так:
списування головою НСПУ великих сум боргів за оренду, заниження ціни оренди за сумами, нижчими від ринкової вартості, затримка зарплати працівникам апарату Спілки на понад три місяці,
підробка електронних підписів,
коли за Михайла Сидоржевського у документах фігурували підписи покійного голови НСПУ Віктора Баранова і т.д. Цікаво, що вже
за правління М.Сидоржевського
все майно НСПУ було внесене в
заставу за борг від несплати ПДВ
під час продажу письменницької поліклініки на вулиці Рейтарській. А це означає, що запущений механізм його відчуження, і в
будь-який момент вся нерухомість
Спілки письменників може бути
продана для того, щоб розрахуватися з податковим боргом. Майно
в заставу внесено не за рішенням
з’їзду письменників чи правління НСПУ, не за рішенням суду, а
з ініціативи голови Спілки пись-

менників. І під час продажу майна частина коштів піде на розрахунок податкового боргу в розмірі
2 мільйони 600 тисяч гривень, а
частина може просто осісти в кишенях. Зараз М.Сидоржевський
залякує непосвячену в тонкощі
корупційного скандалу письменницьку громаду, що опозиційно
налаштовані секретарі добиваються не прозорості фінансово-господарської діяльності Спілки, а хочуть продати спілчанське майно
ледь не особисто Президенту України Петру Порошенку або комусь із його найближчого оточення. Хоча пан Сидоржевський не
оригінальний. Цю ідею залякування свого часу застосовував ще
Володимир Яворівський, коли
страхав усіх, що будинок на Банковій, 2 хоче забрати Леонід Кучма. Нинішній голова НСПУ не
зізнається, що за такого розвитку подій процедура банкрутства
Спілки вже запущена, і він сам доклав до цього руку.
Що ж відбулося у Спілці письменників після перевірки Ревізійної комісії? Звіт комісії було зачитано на правлінні НСПУ. За логікою, його треба було відразу передати в правоохоронні органи. Але
голова вирішив створити ще одну
комісію з наближених до нього людей, яка мала вивчити цей звіт і заховати його результати подалівід
цікавих очей. Так воно і сталося.
Після перевірки Ревізійної комісії він почав перезавантаження
своєї команди. Без участі чотирьох
секретарів від секретаріату було
відсторонено голову Київської організації Володимира Даниленка
(хоча, за Статутом НСПУ, це могло зробити лише правління Спіл-

❙ Знаменитий будинок на Банковій, в якому міститься
❙ Національна спілка письменників України.
організувала творчий уїк-енд у
Пущі-Водиці. Разом з угорським
самоврядуванням українців —
перший міжнародний конкурс
казок та організувала літературну сцену на фестивалі «Трипільське коло».
Ще більше зробив Володимир
Даниленко. Успішні літературні
проекти він проводив і до роботи
в НСПУ. Ним було започатковано розрекламовані в ЗМІ конкурс
гостросюжетного роману «Золотий бабай», міжнародний літературний конкурс «Коронація слова», видано антології сучасної української літератури «Квіти в темній кімнаті», «Опудало», «Вечеря
на дванадцять персон», антологію
кримськотатарської прози в перекладі українською мовою «Самотній пілігрим», добре відомі в літературному середовищі. За рік
роботи в НСПУ Даниленко видав серію «Перша книжка автора», заснував премію «Літературні відкриття року» для дебютантів-прозаїків, «Золотий кларнет»
для дебютантів у поезії, рейтингову акцію творчих спілок «Книжка року», організував літературні
підсумки року «Глиняний кіт»,
міжнародну премію «Воїн світла» пам’яті Михайла Жизневського, видав переклади сучасної білоруської прози — антологію білоруського оповідання «Як риба

Чому найбільша письменницька організація замість
того, щоб порвати з рудиментами сталінізму, впустити
в себе дух революційних змін і молоду енергію, знову
повертається до радянських традицій?
ки письменників через хворобу,
смерть або інші поважні причини). Згодом від секретаріату таким
же чином було відсторонено секретаря з молодіжної політики Лесю
Мудрак. На цих двох письменниках трималися всі нові ініціативи
Спілки: видавничі проекти, конкурси, конференції, нові літературні премії, і саме з ними була
пов’язана надія на реформування
НСПУ.

Успiшнi менеджери зайвi?
Навколо Лесі Мудрак завжди гуртувалася молодь. За рік роботи вона проявила себе енергійним і здібним менеджером. Провела міжнародний молодіжний
літературний форум, конкурс кращих творів молодих авторів «Гранослов», молодіжний фестиваль
«Карпатський пегас», молодіжну програму спільно з польським
міністерством культури і журналом «Всесвіт». Разом із Міністерством молоді й спорту та Малою академією наук Леся Мудрак

об лід» та книжку повістей опозиційного білоруського письменника Бориса Петровича «Спочатку була темрява», провів наукову
конференцію і видав збірник «Після падіння тюремного муру», присвячений здобуткам української
літератури за роки незалежності,
організував Дні білоруської літератури в Україні, створив лабораторію верлібру, підготував антологію сучасного українського верлібру «Світ не завершено», конкурс
сучасної української п’єси у жанрі комедії «Золоті оплески», конкурс афоризмів та дитячий конкурс «У пошуках літературних
талантів».
Леся Мудрак і Володимир Даниленко — успішні менеджери,
які вміють організовувати нові
літературні проекти, знаходити
спонсорів і рекламу та знають, як
можна сталінську літературну організацію реформувати i перетворити на сучасний центр літературного менеджменту. Тому саме цих
людей Михайло Сидоржевський,

злякавшись критики і конкуренції, відсторонив від роботи.

Творчiсть із рудиментами
Кого ж замість них він наблизив до себе? Найбільше вражає новий радник голови Спілки — сімдесятип’ятилітній Василь Фольварочний, відомий у
літературних колах тим, що за
його ініціативою з ярликом «українського буржуазного націоналіста» було виключено з Чернівецького університету Василя Кожелянка, засновника в
українській літературі напряму «альтернативної історії», автора романів «Дефіляда в Москві», «Конотоп», «Срібний павук»,
«Діти застою». У радянські часи
Василь Фольварочний писав п’єси
про трудові подвиги секретарів обкомів партії, які ставили на сценах обласних театрів, а за незалежності почав писати товстелезні
романи про Симона Петлюру, Йосипа Сліпого та інших представників Українського відродження. З
подачі Василя Фольварочного, як
у добрі радянські часи, до Спілки
повернулася спілчанська інквізиція. А ще пан Фольварочний прославився тим, що за правління
Володимира Яворівського привів
до Спілки Анатолія Крима, який
відразу став секретарем з економічних питань і продав письменницьку поліклініку та чимало іншого спілчанського майна.
До тридцяти дев’яти років у
апараті ЦК ЛКСМ України працював ще один нинішній секретар НСПУ Анатолій Качан. До колишніх комсомольських працівників належить і сімдесятилітній
секретар Олександр Божко — перекладач з вірменської і давно забутий редактор «Всесвіту», який
вже за часів незалежності просидів
у посольстві України в найглухіших пострадянських республіках. Викликає здивування і вісімдесятилітній голова приймальної
комісії Петро Засенко, що за життя написав п’ять поетичних книжечок. Він — скромний чоловік,
та коли прозвучить від начальства
наказ вижити когось з апарату, як
він відразу ж за звичкою кинеться
його виконувати.
Михайло Сидоржевський —
найсіріший голова НСПУ за всю
історію цієї організації. Йому допоміг стати письменником Михайло Слабошпицький, коли пан
Сидоржевський був безробітний.
Слабошпицький видав йому тонюсінького поетичного метелика
«Здвиг», зібрав усі заробітчанські статті, написані в газетах, де
підпрацьовував Михайло Сидоржевський, і видав книжкою «Навпіл між обома світами». Цих двох
книжок вистачило, щоб вступити
до Спілки письменників. Слабо-

шпицький допоміг Сидоржевському стати головним редактором
газети «Літературна Україна» і
вступити до Спілки. Щоправда,
вдячності до свого покровителя
пан Сидоржевський не виявив. І
через деякий час зробив із Михайла Слабошпицького свого ворога.
Пам’ятаєте фільм Тенгіза Абуладзе «Спокута»? Там звучить така
фраза: «Він володів рідкісним даром перетворювати друзів у ворогів, а ворогів — у друзів». Ця цитата дуже точно відповідає характеру пана Сидоржевського. Його
колишні друзі Володимир Даниленко, Леся Мудрак, Володимир
Шовкошитний, Олександр Бакуменко, котрi зробили багато для
того, щоб він став головою Спілки письменників, перетворились
у його ворогів, яких він виживає з
організації, а натомість оточує себе
людьми, що мають у НСПУ свої
інтереси. І Сидоржевський добре
грається на цих людських слабкостях, обіцяючи кожному те, що
він хоче. Наприклад, щоб заохотити свого радника Василя Фольварочного, він відразу влаштував
у апарат НСПУ його дружину Тетяну Пишнюк. Сам В. Фольварочний мріє про те, що перебування в радниках М. Сидоржевського допоможе йому стати лауреатом Шевченківської премії. Про
це ж мріє і колишній комсомольський працівник Анатолій Качан.
Подейкують, що Михайло Сидоржевський їздив до Івано-Франківська, щоб запропонувати голові тамтешньої письменницької організації Спілки Євгену Барану за
підтримку його політики на правліннi посаду голови Київської організації, розраховуючи змістити
Володимира Даниленка на щорічній звітній конференції столичної
письменницької організації.
Сьогодні НСПУ — одна з найчисельніших творчих організацій
України, що нараховує понад 2,5
тисячі письменників, серед яких
багато незаплямованих минулим
молодих, талановитих, перспективних, креативно мислячих людей, які активно творять українську літературу, твори яких читають і знають. Тому не зрозуміло,
чому її очільником став Михайло
Сидоржевський, людина без імені,
літературного авторитету та менеджерського хисту. І чому після Революції гідності, коли українська нація продемонструвала світові силу
духу, благородство і громадянську
мужність, найбільша письменницька організація замість того, щоб
порвати з рудиментами сталінізму,
впустити в себе дух революційних
змін і молоду енергію, знову повертається до радянських традицій,
формуючи апарат з людей похилого віку, обтяжених комуністичним
минулим.
На прикладі Національної
спілки письменників України
видно, що надалі творчі спілки не
можуть існувати в тому вигляді,
в якому були у СРСР. Їх потрібно реформувати в центри сучасного мистецького менеджменту,
порвавши назавжди зі старою радянською системою управління. У
ситуації зі Спілкою письменників
це вже буде робити не Михайло Сидоржевський зі своєю радянською
командою, а інші покоління, які
люблять літературу, а не посади в
НСПУ, які знають, як підняти авторитет письменника і думають не
про те, як відкусити шматок спілчанського пирога, а про престиж
української літератури в Україні і
в світі, не шкодуючи ні сил, ні часу
для цієї благородної справи. ■

СВIТ
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■ ТЕРОРИЗМ

Зі зброєю — по зброю
На армійські склади в Казахстані скоєно напад
Ігор ВІТОВИЧ
Казахстан залишається в стані підвищеної боєготовності після того, як влада повідомила, що в неділю підозрювані
бойовики-ісламісти вбили шістьох людей на військовому об’єкті і в двох магазинах зброї в північно-західній частині
275-тисячного міста Актобе (колишній
Актюбінськ), повідомляє «Радіо «Свобода». За вчорашніми оновленими офіційними даними, загинули близько 10 осіб, зокрема четверо підозрюваних в атаках. Сили
безпеки розпочали антитерористичну операцію. За даними ЗМІ, в Актобе та декількох великих містах (Алмати, Актау і столиці Астані) закрили магазини зброї, їх
посилено охороняють. Як передає видання Tengrinews.kz, 6 червня поліцейські
патрулювали також магазини зброї в за-

хідних Мангістауській та Атирауській областях.
Представник МВС Казахстану Алмас
Садубаєв повідомив, що в ході антитерористичної операції знищено чотирьох iз
приблизно 20 нападників, ще сімох затримали. Деякі з підозрюваних залишаються на свободі, додав він. Раніше Садубаєв
повідомляв, що через напади дев’ятеро
військовослужбовців зазнали поранень.
Він також заявив, що підозрювані нападники були «послідовниками радикальних,
нетрадиційних релігійних рухів».
Унаслідок майже одночасних нападів
бойовиків на два магазини зброї — «Паллада» і «Пантера» — і військову базу в західній частині міста Актобе 5 червня було
вбито охоронця і співробітника одного з
магазинів зброї, поранень зазнали троє
поліцейських, які прибули на місце події.

В іншому магазині вогнепальної зброї нападники вбили відвідувача. Після приїзду на місце події силовики позбавили життя трьох бойовиків. Інша група нападників викрала автобус і в’їхала у ворота бази
національної гвардії. Там вони застрелили трьох військовослужбовців, після чого
співробітники служби безпеки вбили одного з нападників.
Чиновники наказали місцевим жителям залишатися у своїх будинках, а
поліція тимчасово зупинила рух громадського транспорту в місті. В Актобе запровадили особливий режим: торговельні центри і великі магазини зачинені, припинено
рух громадського транспорту. За даними
місцевих ЗМІ, в місті обмежено доступ до
інтернету. Повідомляється про запровадження в місті комендантської години. Мотиви нападів наразі невідомі. Актобе розташоване за 100 кілометрів від кордону з
Росією. У 2011 році в цьому ж мiсцi смертник підірвав себе в будинку служби безпеки. У Казахстані, де мусульмани становлять більшість населення, часто відбуваються арешти ісламістських екстремістів.
Але більшість iз них — це іноземні громадяни або місцеві мешканці, які збиралися
воювати в Іраку чи Сирії. ■

■ РЕФЕРЕНДУМ

Дохiдний пiдхiд
Швейцарці відмовилися від гарантованих
двох iз половиною тисяч щомісяця
Ігор ВІТОВИЧ
Більшість швейцарців на
референдумі в неділю, 5 червня, проголосували проти запровадження гарантованого
державою безумовного базового доходу. За результатами
остаточного підрахунку, 76,9
відсотка з тих, хто взяв участь
у референдумі, сказали «ні»
ініціативі. Ініціатива не отримала більшості голосів у жодному з кантонів.
При цьому прихильники
iдеї вважають здобуті 23,1 відсотка підтримки ідеї своєрідною перемогою. Речник ініціативи Даніель Гені назвав цей
результат «значно кращим,
ніж очікувалося». «Це означає, що дискусія продовжить-

ся, також на міжнародному
рівні», — цитує Гені інформагенція dpa.
Згідно з ініціативою, винесеною на голосування, базовий
дохід мав забезпечувати всьому
населенню країни гідне людське існування та участь у суспільному житті. За уявленнями авторiв iдеї, для цього кожен дорослий громадянин повинен щомісяця отримувати
2500 швейцарських франків
(близько 2260 євро), незалежно
від того, працює він, чи ні, а дитина — 625 франків (565 євро).
При цьому допомога з безробіття, соціальна допомога та пенсії
мають бути скасовані.
Скасування традиційних
соціальних виплат стало однією з причин остраху швей-

■ КАТАСТРОФИ

❙ Громадяни Швейцарії заявили на референдумi, що не хочуть
❙ бути дармоїдами.
царців. Серед інших аргументів противників — необхідність суттєвого підвищення
податків, зокрема збільшення ставки ПДВ до 50 відсотків.
Потреби державної скарбниці
для фінансування базового доходу противники оцінили в 150
мільярдів франків на рік.

Швейцарія стала першою
країною у світі, що провела такий референдум, хоча над запровадженням гарантованого доходу замислюються i в деяких інших, а схожа ідея була
висловлена ще рівно 500 років
тому у філософському трактаті
«Утопія». ■

Зiткнення навздогiн Пiд захистом «Анаконди»
У Бельгії пасажирський потяг врізався у
товарний: щонайменше троє загиблих

У Польщі розпочалися військові навчання

Олег БОРОВСЬКИЙ

Учора в Академії національної оборони у Варшаві відбулася
церемонія відкриття військових
навчань НАТО «Анаконда-2016»,
повідомляє інформагенція ПАП.
Перші навчання «Анаконда» відбулися 2006 року, а надалі проводилися з регулярністю раз на два
роки. Цьогорічні, вже шості, будуть найбільшими військовими
навчаннями в Польщі починаючи
з 1989 року. Вони триватимуть iз
шостого по 17 червня і передуватимуть саміту НАТО, який відбудеться 8-9 липня у Варшаві. Навчання відбуватимуться на семи
військових полігонах країни і у
спільному командному центрі,
хоча їхня головна мета — відпрацювання захисту кордонів Польщі
та ведення війни в умовах гібридних загроз.
У навчаннях бере участь 31 тисяча військовослужбовців, включно з 12 тисячами з Польщі та 10
тисячами зi США, а також три ти-

Щонайменше троє осіб
загинули та ще дев’ятьох
iз пораненнями доставили до лікарні внаслідок
зіткнення поїздів у Бельгії. Аварія сталася пізно
ввечері у неділю поблизу
міста Льєж. Як зазначили представники місцевої
влади понеділок, є важкопоранені, тому кількість жертв може ще зрости, повідомляє «Німецька
хвиля». Крім того, ще 27
людям надали незначну
допомогу на місці аварії.
Пасажирський потяг
iз близько 40 пасажирами, що їхав на швидкості
приблизно 90 кілометрів за годину, врізався у
хвіст товарного потяга на
сході країни в містечку Ермаль-Су-Юї у муніципалі-

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Франції шестеро чеських
туристів постраждали через
обстріл автобуса
Шестеро осіб отримали поранення через обстріл туристичного автобуса на південному сході Франції ввечері в суботу, 4
червня. В автобусі їхали 75 туристів iз Чехії,
в тому числі й група школярів, які поверталися з відпочинку в Іспанії. Ушкодження
одного з поранених — серйозні. Нападник
здійснив постріли з мисливської зброї, коли
автобус їхав по автомагістралі. Пасажири
зазнали поранень через розбите скло. Про
це у неділю, 5 червня, повідомив прокурор
Алекс Перрен в ефірі французького канала BFM TV. Нападника затримати не вдалося. Правоохоронці наразі не можуть назвати імовірний мотив обстрілу. Всі пасажири,
які не були госпіталізовані, вже повернулися в Чехію.

Автобус зi школярами впав
у канал в Туреччині
На півдні Туреччини автобус зі школярами з’їхав з дороги і впав у канал біля міста Османіє. Щонайменше 14 осіб загинули,
20 людей доправили в лікарню. Аварія сталася в неділю. Серед загиблих — шестеро дітей і восьмеро дорослих, повідомляють турецькі ЗМІ. Телебачення показало,
як автобус дістають iз каналу за допомогою крана. Дiти поверталися додому після
екскурсії. Серед пасажирів були в основному школярi, їхнi батьки та вчителі. Причини
аварії з’ясовують.

Румуни обирають
корупціонерів iз гарними
обіцянками

■ ВІЙСЬКО

теті Сен-Жорж-сюр-Мез
на гілці, що з’єднує Намюр та Льєж. За словами
очевидців, перші два вагони потяга зійшли з колій і
були сильно пошкоджені.
Міністр транспорту країни
Франсуа Белло уточнив,
що в пасажирському потязі
їхало багато студентів, які
ввечері після вихідних поверталися до Льєжа.
Досі не зрозуміло, що
саме спричинило аварію.
Рятувальна акція закінчилася вчора о другій ночі за
місцевим часом. Для розслідування обставин створено кризовий штаб. «Команда слідчих працює на
місці, щоб з’ясувати причини катастрофи. І вже
опісля ми приберемо уламки», — повідомила вчора
речниця Бельгійської національної залізниці. ■
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Ігор ВІТОВИЧ

сячі танків і бронетранспортерів,
105 літаків і гелікоптерів та 12
бойових кораблів. Загалом у навчаннях задіяні військовослужбовці з 18 країн-членів НАТО та п’яти
країн-членів «Партнерства задля
миру».
Учора відбулася церемонія відкриття, а сьогодні розпочинається перший епізод навчань: на полігоні поблизу міста Торунь здійснять висадку з літаків приблизно
дві тисячі польських, британських та американських парашутистів разом iз гаубицями, транспортерами та амуніцією. Десант
скинуть iз 30 літаків, які прибули
до Польщі з авіабаз «Форт Брагг»
у США, «Рамштайн» у Німеччині
та з польської авіабази поблизу
Кракова. За легендою навчань,
десант має відбити в агресора зайнятий ним міст у Торуні. Іншим
масштабним елементом буде навчання Saber Strike, в рамках якого
багатонаціональний інженерний
батальйон збудує переправу через
ріку Вісла. ■

На місцевих виборах у Румунії екзитполи обіцяють перемогу соціал-демократам, які менше року тому вийшли з уряду на тлі корупційного скандалу. Новим
мером столиці, ймовірно, стане колишня
журналістка Ґабріела Фіреа. Друге місце
на локальних виборах посіло нове місцеве громадське об’єднання «Союз за порятунок Бухареста», що бореться за збереження історичних пам’яток. Воно набирає
близько 30% голосів. Десятки кандидатів,
які виставляли свої кандидатури на цих
виборах, так чи інакше фігурують у корупційних розслідуваннях. Формально вони
мають право балотуватися до винесення
офіційних вироків. Чимало з них публічно заперечують свою провину. За оцінками Євросоюзу, Румунія посідає третє місце за рівнем корупції серед європейських
країн, її випереджають лише Болгарія та
Італія.

Рок і блискавки
Через вкрай несприятливі погодні умови — постійні зливи та вітер — останній
день щорічного німецького рок-фестивалю Rock am Ring таки скасували. В перший
день концерту від удару блискавки постраждали 82 особи, півтора десятки досі у важкому стані. Побоюючись повторення ситуації, організатори фестивалю та влада міста Мендіг, що за 80 кілометрів від Кельна,
ухвалила рішення зупинити захід та попросила людей залишити поле аеродрому, на
якому відбувалися виступи. В перші два дні
фестиваль відвідали 90 тисяч осіб. Утім через погані погодні умови вони змушені були
більшість часу провести в наметах, автівках
або під парасолями.

Бізнесмен заплатив 5 млн.
доларів за особливий
номерний знак
Бізнесмен з Об’єднаних Арабських
Еміратів заплатив майже п’ять мільйонів
доларів за особливий номерний знак для
авто. Він складається лише з однієї цифри
— «1». Номер продавався з аукціону, і фінальна ціна була у двадцять разів вища, ніж
передбачалося. Покупець сказав журналістам, що його амбіція — завжди бути першим номером. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений студентський квиток, виданий Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут» на ім’я Шевчук Анастасії
Ігорівни, вважати недійсним.

10

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЧЕРВНЯ 2016

Микола ПАЦЕРА

Дамоклів меч закриття знову
навис над багатостраждальним
Музеєм історії Києва, який після довгих поневірянь знайшов
прихисток у новому приміщенні
на вул. Богдана Хмельницького, 7. На цей раз його можуть
закрити в будь-який день згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Києва за
позовом столичних пожежникiв...

■ ВИБРИКИ ФЕМІДИ

Воно їм горить?
Хто заступиться за Музей історії Києва

Становлення й митарства
Щоб зрозуміти весь трагізм нинішньої ситуації, не зайве буде нагадати читачам гірку історію, яку вже пережив
цей музей історії (вибачайте
за каламбур). Ініціатива його
створення належить видатному історику, почесному члену
київського товариства старожитностей і мистецтв, академіку АН УРСР Олексію Петровичу Новицькому, яку повністю
підтримала Київська музейна
нарада в листопаді 1927 року.
Фактично ж музей був офіційно створений за постановою Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1978 року — проте тільки на папері, оскільки не мав
відповідної колекції. Тож фонди музею формувалися на базі
експонатів, переданих з Інституту археології Академії наук
УРСР, а також подарунків від
підприємств та установ. Першим приміщенням, у якому
розміщувалися його експонати,
був «Будиночок Петра I» на Подолі (вул. Костянтинівська).
Незабаром йому була передана одна з архітектурних окрас міста — Кловський палац.
А на його оформлення були запрошені навіть кращі художники-інтер’єрники з Ленінграда. Перша експозиція Музею
історії Києва була відкрита 26
травня 1982 року й приурочена до 1500-річчя Києва. На той
час у його фондах було 36 тисяч оригіналів (експонувалися 5-6%). В основному, це археологічні матеріали, знайдені
на території міста в різні часи
фахівцями та краєзнавцями,
предмети з їхніх етнографічних та нумізматичних колекцій, ікони, стародруки, поштові листівки, побутові речі
киян різних часів, а також тематичні комплекси ХХ ст. У
цьому приміщенні музей працював 22 роки, аж доки на нього не «накинули оком» солідні
чинуші з Верховного Суду України, приміщення якого було
розташоване неподалік. І як не
захищалися співробітники музею, та більша сила виявилася,
звісно ж, на боці суддів. Тож,
за іронією долі, саме в день
відкриття експозиції музею в
цьому приміщенні — 26 травня 2004 р. Кловський палац у
нього забрали і передали в користування ВСУ. Експонати ж
Музею історії Києва були «урочисто» перенесені в Український дім, де в ящиках і коробках припадали пилом та руйнувалися довгих вісім (!) років, а
міська влада ніяк не могла вирішити, куди ж їх приткнути.
У різний час пропонувалися різні варіанти, зрештою в
серпні 2011 року керівництво
КМДА оприлюднило плани з
розміщення музею в скандально відомій споруді торговоофісного центру поблизу станції метро «Театральна» за адресою: вул. Б. Хмельницького,
7. Вона зажила дурної слави ще
з початку будівництва у 2006
році, оскільки проти її зведення виступали і прості місцеві
жителі, у вікнах яких «погас-

❙ Гарне приміщення в центрі столиці не дає спокою багатьом.
ло» сонце, і фахівці різного
роду, котрі навіть висували гіпотези, що цей «монстр» спричинить обвал метро... Зрештою
27 травня 2012 року відбулось
урочисте відкриття і передача
керівництву музею символічного ключа від цієї нової чотириповерхової будівлі. А вже з
серпня 2012 року вона функціонує як Музей історії Києва.
На двох його поверхах розгорнуто постійну експозицію, яка
розкриває сторінки багатовікової київської історії через археологічні пам’ятки періоду
Київської Русі, а також тут експонується символ міського самоврядування — барельєф Архангела Михаїла та величезна кількість особистих речей і
творів відомих киян — актриси
М. Заньковецької, художників
М. Пимоненка, О. Мурашка,
В. Котарбінського, Г. Світлицького, С. Шишка та багатьох
інших. Здавалося б, поневіряння музею нарешті закінчилися,
він може спокійно працювати,
доносячи киянам і гостям міста славетну історію Києва. Але,
як кажуть, не довго музика грала...

що начебто можуть загрожувати здоров’ю чи навіть життю як
співробітників, так і відвідувачів музею.
А оскільки, за законом і
процедурою, самі пожежники
не можуть припинити роботу
такого «небезпечного» об’єкта
перевірки, то ГУ ДСНС у Києві
звернулось до Окружного адміністративного суду з позовом
до Музею історії Києва «про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи музею шляхом відключення джерел електроспоживання, накладення печаток
на розподільчі електрощитки
та вхідні двері». Не берусь судити, наскільки ретельно і фахово суддя А. Мазур, який виносив постанову, вивчив зазначені в акті рятувальників 29 порушень, оскільки на засіданні
суду я не був присутнім, а в самому документі вони практично не названі, але 17 березня
2016 р. він виніс «вирок»: «Суд
вважає обґрунтованими посилання позивача на можливість
призведення виявленими порушеннями загрози життю та
здоров’ю людей». І постанов-

Напевне є люди, яким потрібне наше
приміщення в самому серці столиці».
І тут прийшов пожежник...
На початку грудня 2015
року до приміщення музею завітав співробітник управління з
надзвичайних ситуацій у Шевченківському районі Головного
управління ДСНС Києва з плановою перевіркою, як сказано
в супровідному посвідченні, з
метою «додержання вимог законодавства у сфері пожежної
і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за
діяльністю аварійно-рятувальних служб музею». Перевірку проводили дуже ретельно, і
за її результатами було складено відповідний акт від 21 грудня 2015 р. №363, у якому наводився перелік аж 29 порушень,

ляє: «Застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи Музею історії Києва шляхом відключення джерел
електроспоживання, накладення печаток на розподільчі електрощтитки та вхідні двері...
Обов’язок щодо забезпечення
виконання рішення покласти на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві...
Постанова підлягає негайному
виконанню».
Таке рішення було для працівників музею наче грім серед ясного неба. Звичайно ж,
керівництво цього культурного закладу його не прийняло, оскільки більшість «пору-

шень» або були зовсім незначними, або й узагалі відсутніми (тобто їх просто дописали за
«шаблоном»). І в пошуках справедливості звернулося з оскарженням цього рішення до Апеляційного суду Києва. Та, як
кажуть, не так сталося, як гадалося. Розглянувши доводи
потерпілої сторони — музею,
ця інстанція залишила скаргу
без задоволення, а постанову
Окружного адміністративного
суду без змін...
Для з’ясування ситуації ми
звернулися до обох сторін конфлікту. Як розповіли нам у пресслужбі Головного управління
ДСНС у Києві, дійсно, в грудні 2015 року проводилася планова перевірка Музею історії
Києва, в ході якої було виявлено 29 серйозних порушень вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки,
цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб, які загрожували здоров’ю та життю людей,
про що й складено акт. Відповідно до Кодексу цивільного захисту було направлено адміністративний позов до Окружного
адміністративного суду щодо
вжиття заходів реагування. Він
і виніс постанову про закриття
музею. А після розгляду апеляції 11 травня Апеляційний суд
залишив у силі рішення першої інстанції. Дирекція музею
звернулася до ГУ ДСНС у Києві
з проханням провести повторну
(позапланову) перевірку їхнього
закладу. Тепер управління має
направити лист до департаменту нагляду і контролю ДСНС із
проханням дозволити провести
таку перевірку. Процедура прийняття рішення може тривати
місяць.
Генеральний директор Музею історії Києва Лариса Булавіна відверто сказала: «За 40
років моєї роботи ця перевірка
була найретельнішою, а її акт,
який, до речі, ми не підписували, як того вимагає закон, складено явно упереджено, з наведенням фактів, які не відповідають дійсності, або порушень,

що жодним чином не впливають
на безпеку роботи нашого закладу. До того ж, розгляд справи в
Апеляційному суді проходив
без нашої участі, а надані нами
докази не було взято до уваги. У
мене складається таке враження, що перевірка проводилася з
чиєїсь «подачі» і її результати
комусь були потрібні саме такими. Напевне є люди, яким потрібне наше приміщення в самому серці столиці».
Провідний інженер із питань охорони праці Музею історії Києва Олександр Добровольський доповнив розповідь
директора кількома цікавими фактами. Зокрема, він розповів, що зафіксоване в акті
«порушення» про відсутність
журналу інструктажу співробітників не відповідає дійсності, оскільки насправді він
був i записи в ньому робили регулярно і неформально, але про
нього інспектор, який проводив
перевірку, навіть не запитував.
Запис про те, що в музеї немає
добровільної пожежної дружини також є штучним, оскільки
законодавством не передбачена обов’язкова її діяльність на
таких об’єктах, а її створення
потребує бюджетного фінансування. Деякі пункти «звинувачень» інженер взагалі вважає
сміховинними. Наприклад, про
те, що на першому поверсі нижня сходинка на два сантиметри
коротша за решту, а це є «дуже
небезпечним» при евакуації
людей на пожежі. Як і те, що
двері в приміщенні на два сантиметри нижчі від потрібних
двох метрів — напевне це сталося при будівництві, оскільки
сама підлога припіднята. Як
зауважив пан Добровольський,
ці порушення не впливають на
безпеку. Тим більше що самі ж
пожежники підписували акт
про прийняття цього будинку
(про це свідчать надані на запити керівництва музею відповіді
генпідрядників), і тоді все було
в нормі. Щодо пункту акта інспектора про відсутність запису
в журналі перевірки справності
вогнегасників, то інженер завірив, що всі вони абсолютно придатні до використання, а їхній
контроль заносився до журналу в електронному вигляді. Зважаючи ж на «зауваження» пожежника, він уже завів журнал
і виправив це «порушення». Як
і усунули деякі інші, тому й хочуть провести повторну перевірку.
«Навіть якби всі вказані порушення мали місце, то Кодекс
цивільного захисту передбачає
кілька санкцій — від припису
до закриття, — підсумував результати конфлікту головний
юрисконсульт Музею історії
Києва Віктор Дмитренко. — І
в нашому випадку можна було
обмежитися саме приписом, а
не закриттям. Тим паче що, за
моїм дослідженням, більше 10
вказаних порушень — безпідставні чи й узагалі надумані.
Наприклад, записано, що відсутній акт прийому-передачі
будинку, тоді як він насправді
є. Ми подавали на розгляд Апеляційного суду документи про
невідповідність записів в акті
дійсному стану речей, але вони
чомусь не були враховані. Тож
зараз готуємо комплекс заходів,
зокрема й звернення до Вищого
адміністративного суду України щодо недопущення закриття музею. Але навіть наше право на касаційне оскарження
не дає змоги зупинити рішення Окружного адмінсуду. Тож
нам можуть вимкнути світло і
опечатати двері в будь-який момент...» ■
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Відкритися сонцю,
прорости з землі

Лісові стратегії

Щоб реалізувати ідею
високотехнологічного екопоселення,
литовський підприємець продав
власну друкарню

❙ Айварiс Звірбуліс спроектував і продовжує розбудовувати екотехномістечко Аматціємс.
Оксана СОВА

Чимало українських мільйонерів можуть
похизуватися розкішними власними маєтками за мурованими парканами на кшталт
Кончi-Заспи, гігантоманською архітектурою
яких підім’ято сотні гектарів заповідних
угідь. Для латвійського мільйонера Айварса Звірбуліса (Чіріса) предметом гордості
заслужено стало містечко Аматціємс, яке
він п’ятнадцять років тому спроектував і
продовжує розбудовувати в околицях міста
Цесіс власним коштом для всіх бажаючих.
Щоправда, бажаючих, здатних дотримуватися певних правил співжиття із сусідами та
з природою, яка дає прихисток і забезпечує
енергоресурсами місцевих мешканців.

Біотехнотаун
Викупивши кількасотень гектарів
лісу в горбистій місцевості, Чіріс побудував «Місто сонця», де діють особливі правила, а діяльність людей, здебільшого
підприємців або представників творчих
чи інтелектуальних професій, регламентується особливим розпорядком.
Згідно з умовами проекту, всі будинки
зведені з екологічно чистих матеріалів. За
кожним закріплена ділянка від 0,4 до 1,3
гектара, на якій є невелике озеро і ліс. Будинки в Аматціемсі оснащені центральною каналізацією, прокладеною спецтехнікою під корінням сосен і ялин, високошвидкісним iнтернетом та електроенергією. Обігріваються в основному
теплом від землі: в кожному будинку є
геотермальний тепловий насос зі свердловиною, що перетворює енергію землі в теплоенергiю. Цієї теплоенергії протягом усього року достатньо для обігріву
приміщень і підігрівання гарячої води. І
лише в особливо морозяні зимові дні жителі розпалюють каміни, якими також оснащений кожен будинок.
Із вікон кожного окремого помешкання (за рідкісним винятком) не видно інших будинків. Це стало можливим за рахунок горбистого рельєфу місцевості і грамотного ландшафтного планування.

Без парканів
Одна з важливих умов проживання на
території Аматціємса — в лісовому місті
категорично заборонені паркани. Це екологічно чиста зона зі всіма логічними наслідками: по місту, гармонійно вписаному
в природне середовище, вільно розгулюють косулі та інша лісова живність, і нічого не повинно заважати їм пересуватися звичним простором.
Ініціатор і втілювач проекту сподівається, що незабаром тут буде не менше

500 будинків, а концепція селища стане товаром, який можна запропонувати всьому
світу. В інтерв’ю бізнес-порталу Nozare.lv
Айварс Звірбуліс розповів, що в будівництво селища з близько сотні будинків вкладення сягнули 21 мільйона євро, і воно
того варте. Він вважає Аматціємс пілотним проектом, за прикладом якого через
20-30 років у світі побудують безліч техноекопоселень. У самій Латвії через пару десятиліть може з’явитися сотня подібних
селищ, якщо їх дозволять будувати на державних землях.

Ідеї народжуються несподівано
Цікаво, що Айварс, до того як оселився
сам у цій місцевості, ніколи не думав ні про
які будівельно-архітектурні проекти, тим
паче ні про які селища. Він мав підприємство Jana seta, частину якого (типографію
АО Preses nams) продав у 2000 році. Отриману виручку вирішив вкласти в земельні ділянки, а частина коштів пішла згодом
на створення невеличкого заводу з виробництва брусу. Початкова ідея полягала в
тому, щоб облаштувати для власної сім’ї
парк — місце з мальовничим пейзажем.
Але місця виявилося забагато. Тому господар спочатку продав одну з ділянок земли, а потім одна шведська архітекторка
латиського походження підкинула ідею:
а чому б не залучити до хорошої справи
адекватних сусідів і не побудувати кілька будинків? Для реалізації комплексного проекту потрібні були чималі кошти.
«Я пішов просити кредит в Unibankа, —
розповідає Айварс Звірбуліс. — Тодішній його президент Андріс Берзіньш порадив розділити територію на ділянки по
одному гектару й пообіцяв кредит, якщо
вдасться їх продати. Так я й дійшов думки, що треба починати продавати іншим
частину моєї власності. В 2003 році відбулися перші контракти — продав 12 ділянок. У той час пожвавився ринок іпотечного кредитування, десять земельних
ділянок купили посередники. Але через
два роки ми ті ділянки у посередників
знову викупили. Спочатку територія, де
я починав працювати, займала 150 гектарів, на ній було створено близько 150
ділянок. Ми провели комунікації і почали забудову».
Сьогодні лісовий Аматціємс забезпечує роботою на п’яти підприємствах проекту 150 працівників. Це й місцеві мешканці, й субпідрядники, які приїздять з
інших латвійських регіонів.
А ще зо дві сотні мешканців симпатичних екосадиб реалізовують себе в багатьох сучасних професіях, не завдаючи
жодної шкоди довкіллю.■

Держлісагентство зацікавлене у підтримці міжнародних донорських організацій при розробці держстандартів та правил, які відповідатимуть сучасним вимогам
та європейській практиці. Перший заступник голови Держагентства лісових ресурсів Христина Юшкевич обговорила перспективи такої підтримки з представниками
міжнародних донорських організацій та фахівцями Представництв Європейського Союзу та Світового банку в Україні, Продовольчої та сільськогосподарської організації
ООН (ФАО). Обговорювали удосконалення системи фінансово-економічного забезпечення ведення лісового та
мисливського господарства, проблеми тіньового ринку
деревини. «Подолати це можливо шляхом комплексного
внесення змін до законодавства та впровадженням єдиного електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів. Ця система забезпечує точний облік лісових ресурсів в online режимі за рахунок маркування деревини спеціальними бирками зі штрих-кодом та застосування мобільних електронних пристроїв при здійсненні
облікових операцій в лісових умовах. Система дозволяє
вести електронний облік із приймання, переміщення, інвентаризації та реалізації деревини», — пояснила Юшкевич. Сьогодні електронний облік поширюється на підприємства Держлісагентства, яким підпорядковується 73
відсотки всіх лісів в Україні, а 27 — іншим лісокористувачам. Ми зацікавленні у підтримці міжнародними донорами цього проекту, подальшому вдосконаленню електронної бази та сприянню її запровадження для всіх постійних
лісокористувачів. Паралельно із введенням чіткого механізму обліку, заготівлі та реалізації деревини потрібно
посилювати відповідальність за використання незаконно добутих лісоматеріалів. Такий комплекс заходів сприятиме значному обмеженню тіньового ринку.
Ведення мисливського господарства, яке є
невід’ємним компонентом лісової галузі, також планують вдосконалювати, зокрема — створити мисливську
службу з використанням досвіду польських колег. Керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в
Україні Ніколас Бердж акцентував на дії мораторію на
експорт необроблених лісоматеріалів: його введення суперечить міжнародним зобов’язанням України. Запровадження єдиного електронного обліку деревини для всіх
постійних лісокористувачів та електронної виписки сертифікатів походження є надзвичайно важливим і необхідним кроком. Однак можливе запровадження дворівневих аукціонів продажу деревини, порушуватиме принцип
рівноправ’я для учасників ринку, інформує прес-служба
Держлісагентства.

Міжнародні дні агроосвіти
«Дні аграрної освіти і науки Франції в Україні» сприяють налагодженню міжнародної співпраці між українськими та кращими європейськими вищими навчальними
закладами і популяризації вищої аграрної освіти за кордоном, вважає заступник міністра аграрної політики та
продовольства України Олена Ковальова: «Наші французькі колеги із задоволенням передають свій досвід,
приймають на стажування українських студентів, сприяють підвищенню кваліфікації українських викладачів.
Сьогодні студенти аграрних вузів завдяки широкій ме-
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режі співпраці з закордонними університетами, фермерськими господарствами, підприємствами та науковими інститутами мають можливість вивчити передовий
світовий досвід у галузі». За сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України, Посольства
Франції в Україні, НМЦ «Агроосвіта» минулого тижня
на базі трьох провідних аграрних закладів Львівської області — у Львівському національному аграрному університеті, Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького та
Стрийському коледжі Львівського національного аграрного університету — провели «Дні аграрної освіти Франції в Україні».

Проект «AGMEMOD Україна»
За підтримки Мінагрополітики України та Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини стартував проект «AGMEMOD Україна 2016: Моделювання розвитку аграрного сектору»,
повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Проект —
динамічна мультипродуктна модель часткової рівноваги, яка використовує підхід «знизу догори». На основі
конкретних показників розроблені шаблони, що детально відображають специфіку функціонування та взаємовплив різних секторів сільського господарства країн-учасників проекту. Модель дозволяє створювати необхідні
прогнози для країн, що беруть участь у проекті, зокрема
— розширення товарообігу між країнами.
«Як додаткові показники використовуються дані про
державну підтримку, дерегуляцію, торговельну політику,
податкове законодавство тощо. Важливо, що такі прогнози враховують зв’язки між сільськогосподарськими ринками певної країни та міжнародними ринками. Модель є
динамічною та враховує регіональну специфіку. Проект
«AGMEMOD Україна» дає детальні результати, зокрема
— в розрізі окремих сільськогосподарських продуктів та
типів підприємств. Модель складається з наступних показників:
— умови внутрішньої політики у сфері сільського господарства (наприклад, зміни в системі оподаткування);
— виробництво рослинницької продукції;
— виробництво тваринницької та молочної продукції;
— структура споживання;
— структури експорту та імпорту;
— умови міжнародних торговельних відносин ( імпортні
та експортні тарифи, експортні квоти).
Після доступу до необхідних даних ми матимемо
перші результати моделювання ефектів політичних рішень на аграрний сектор, а також результати базового
та оптимістичного сценаріїв розвитку сільського господарства. Модель партнерства AGMEMOD дозволяє робити прогнози і моделювання для оцінки дій, програм та
політики у сфері сільського господарства в ЄС. Використовується Генеральним директоратом із сільського господарства Європейської Комісії та міністерствами сільського господарства окремих країн-членів (Німеччини,
Нідерландів, Франції). Проект AGMEMOD фінансується програмою Європейської Комісії та за рахунок внесків
партнерів по всьому Європейському Союзу. Реалізується в рамках проекту Німецько-український агрополітичний діалог. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2016

Бойова газета
для героїчної нації
Поспішіть передплатити
«Україну молоду»
на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Оформити передплату в усiх поштових
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi
можна до 15 червня, і ви отримуватимете
газету з липня.
Ви також можете оформити передплату
на газету «Україна молода» «on-line» на сайті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне підприємство з розповсюдження періодичних
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за
передплату — через системи WebMoney та
IPay. Зручний сучасний інтернет-розрахунок дозволить заплатити вартість передплати на газету «Україна молода», не покидаючи свій дім чи робоче місце.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2016 рiк:
на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,
на квартал — 155 грн. 28 коп.,
до кінця року — 310 грн. 56 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,
на квартал — 215 грн. 28 коп.,
до кінця року — 430 грн. 56 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,
на квартал — 55 грн. 41 коп.,
до кінця року— 110 грн. 82 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 95 коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., на півріччя —
2 грн. 60 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ЗДОРОВ’Я
Поль Брег

«Щоб насолоджуватися здоров’ям,
потрібно працювати над собою».
Мирослава КРУК

Цією [U1] проблемою легковажити небезпечно. Тромбофлебіт
— закупорка вени згустком крові
з розвитком запалення — серйозне захворювання, що може мати
прикрі наслідки для здоров’я організму в цілому. Чому виникає ця
недуга і як зарадити лихові?

Набряк і сильний біль —
тривожний дзвінок
Найчастіше, за словами лікарів, зустрічається тромбофлебіт нижніх кінцівок. Він
виникає[U2] як ускладнення
інфекційних захворювань або
результат переходу на стінку
вени запального процесу з рани.
Може розвинутися і як ускладнення після пологів. Для розвитку недуги велике значення мають підвищене згортання
крові, уповільнення швидкості
плину крові та зміни у стінках
судини.
«Тромбофлебіт — серйозне
захворювання, яке може призвести до тяжких ускладнень,
— застерігає судинний хірург
Олексій Сахненко. — Особливо
небезпечними є тромбофлебіт
обличчя, коли запальний процес може поширитися на вени
головного мозку, і тромбофлебіт
тазових вен, який часто провокує ураження печінки. Зазвичай поділяємо недугу на гострий
і хронічний тромбофлебіт, а залежно від розташування вени —
глибокий і поверхневий».
Гострий тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок —
найбільш небезпечне захворювання, каже лікар. Найчастіше
розвивається раптово, протягом
декількох годин. З’являються
гострі болі в м’язах по ходу
вени, набряк кінцівки, погіршується загальний стан. Хворобу супроводжує висока температура (до 39°С і вище), лихоманка. Після лікування гострих
проявів захворювання може перейти в хронічну стадію. У деяких випадках зберігається закупорка вени, що ускладнює
відтік крові з кінцівки, провокує розвиток стійких набряків
і часом — виникнення варикозного розширення поверхневих
вен нижньої кінцівки, як компенсацію порушеного відтоку
крові глибокими венами.
«Гострий тромбофлебіт поверхневих вен починається з появи сильного болю по ходу підшкірної вени; набряк кінцівки
менш виражений, ніж при ураженні глибоких вен, — каже
фахівець. — На шкірі по ходу запаленої вени утворюються червоні смуги, при торканні до них
можна визначити уражені місця у вигляді щільного хворобливого згустку. Збільшуються
пахові лімфатичні вузли, температура зазвичай підвищується до 38°С. При правильному лікуванні через кілька днів гострі
явища зменшуються. А ось коли
людина пізно звертається до лікаря, не отримує належного лікування, можливе нагноєння з
утворенням абсцесу, флегмони
або захворювання може перейти в хронічну форму».

Компресійні панчохи як щит
Серед причин, які сприяють
розвитку гострого тромбофлебіту, лікарі називають інфекційні
захворювання, травми, оперативні втручання, злоякісні новоутворення, алергійні хвороби. Тромбофлебіт часто розвивається на тлі варикозного роз-

американський натуропат,
пропагандист здорового способу життя

■ Є ПРОБЛЕМА

Ноги, як камінь...
Чому виникає тромбофлебіт, як запобiгти захворюванню нижніх
кінцівок і що необхідно для того, аби вени були здоровi

❙ Зручне взуття — важлива умова для здоров’я ніг...
❙ Фото з сайта liveinternet.ru
ширення вен нижніх кінцівок.
Результати дуплексного ультразвукового дослідження показали, що в 20% випадків і більше
тромбофлебіт поверхневих вен
поєднується із тромбозом глибоких вен.
Натомість гострий тромбофлебіт поверхневих вен верхніх
кінцівок (рук) зустрічається
відносно рідко і зазвичай стає
наслідком внутрішньовенних
ін’єкцій, користування катетером, тривалих інфузій (введення) лікарських засобів, поверхневих гнійних вогнищ, травм,
дрібних тріщинок у міжпальцевих проміжках стопи. Причинами тромбоутворення можуть бути порушення структури венозної стінки, уповільнення кровотоку і підвищення
згортання крові.
Як лікуватися від недуги?
Якщо тромбофлебіт вражає поверхневу вену, лікар може порекомендувати терапію в до-

реби лікар підбере для вас компресійні панчохи з необхідним
ступенем компресії.
• Препарати, що розріджують кров (антикоагулянти). При
лікуванні тромбофлебіту глибоких вен призначають ін’єкції
антикоагулянту, наприклад гепарину, який зупиняє зростання тромбу. Після лікування гепарином зазвичай призначають
прийом пероральних антикоагулянтів протягом кількох місяців. Вони також запобiгають
подальшому зростанню тромбу.
У разі призначення антикоагулянтів будьте обережні під
час прийому. Дотримуйтеся дозування і способів вживання. Це
сильнодіючі препарати, які можуть викликати серйозні побічні ефекти, наприклад сильну
кровотечу.
• Препарати, що розчиняють
тромби (фібринолітики). Такий
тип лікування тромбофлебіту

Полюбіть ходити босоніж. Використовуйте будь-яку
можливість, аби зняти черевики і пройтися по піску,
гальці, лісовій хвої.
машніх умовах. Зазвичай вона
включає прикладання холодного компресу до болючого місця,
підтримку хворої ноги в піднятому положенні й використання нестероїдних протизапальних препаратів. Такий стан зазвичай не вимагає госпіталізації, відновлення відбувається
протягом 1-2 тижнів.
Лікар також може призначити такі процедури і препарати для лікування тромбофлебіту та тромбозу глибоких вен:
• Компресійні панчохи.
Вони запобігають рецидивам
набряклості і зменшують ризик ускладнень при поверхневому тромбофлебіті і тромбофлебіті глибоких вен. У разі пот-

відомий як тромболізис. Фібринолітики розчиняють тромби,
і їх застосовую при лікуванні
тромбофлебіту глибоких вен, а
в деяких випадках — тромбоемболії легеневої артерії.

Хірургічний порятунок:
коли доречний?
Лікар може порадити хірургічний метод лікування недуги.
Розширені вени, які можуть
бути причиною болю або рецидиву тромбофлебіту, видаляють
хірургічним шляхом. Зазвичай
операцію проводять амбулаторно через невеликі розрізи.
Видалення вен, стверджують лікарі, не впливає на кро-

вообіг в ногах, оскільки транспортування додаткового об’єму
крові беруть на себе більш глибокі вени. Ця процедура може
проводитися і з косметичною
метою. Після видалення хворих вен хворому рекомендують
носіння компресійних панчіх.
Іноді застосовують такий метод
лікування, як кава-фільтр. Він
доречний у тих випадках, коли
вживання антикоагулянтів неможливе. Метод полягає в тому,
що в головну вену черевної порожнини (нижня порожниста
вена) імплантується фільтр, що
запобігає виходу тромбів iз вен
ніг та їх переміщенняюдо легень. Зазвичай фільтр вводиться назавжди.
Іноді вирішенню проблеми
сприяє видалення тромбів або
шунтування. Хірургічне втручання необхідне для усунення
тромбу, що блокує вени в області тазу або черевної порожнини.
Для відновлення закупореної
вени лікар може порекомендувати хірургічну операцію для
шунтування вени або процедуру, яка називається ангіопластика, яка покликана відкрити просвіт вени. В ході процедури лікар вводить спеціальні
трубки (стенти), завдяки яким
вена залишатиметься прохідною. Після хірургічного втручання може знадобитися прийом препаратів, які розріджують кров.

Ходіть босоніж
і не економте на... взутті
«Судинами нижніх кінцівок
займаюся давно і щоразу, розмовляючи з черговим пацієнтом, переконуюся: люди не знають елементарних медичних істин і в переважній більшості
байдуже ставляться до свого
здоров’я, — розповідає хірургфлеболог Василь Капралов. —
Ноги болять і в бідних, і в багатих. Адже рiч не в грошах, а в
тому, що бракує елементарної

культури. Тому нам потрібна не
просто профілактика, а «диктатура профілактики».
Лікар виробив п’ять порад для тих, хто хоче зберегти
здоров’я ніг і уникнути важких
діагнозів.
Перше. Поцікавтеся, яка у
вас спадковість. Якщо навіть
у когось із дідусів чи бабусь в
роду був варикоз, імовірність
його повторення дуже велика.
Не чекайте наближення цунамі, скоригуйте свій спосіб життя, виберіть професію, при якій
не потрібно занадто перевантажувати ноги.
Друге. Якби ви знали, що
серйозний провокатор варикозу — неякісне, неправильно
підібране, а також старе, зношене взуття, то ніколи б не шкодували на нього грошей. Для постійного використання вибирайте неодмінно шкіряне взуття.
М’яке, але з пружною підошвою
і підбором, що не перевищує
п’яти сантиметрів. П’ята повинна сидіти щільно, а пальці просторо. Уникайте пласкої підошви, яка не гнеться, «платформи». Пам’ятайте: найбільше
спотворює ноги постійне носіння тісного модельного взуття і
кросівок, вони годяться тільки
на нетривалий час. Інакше не
помітите, як отримаєте плоскостопість. А це вже початок хвороби: всі, хто має плоскостопість,
рано чи пізно отримують проблеми з венами. Не варто ходити в тонких чобітках у холодну
пору року. Уникайте переохолодження ніг — воно фатально
позначається на судинах. Улітку ж потрібне максимально відкрите взуття.
Третє. За ногами потрібно доглядати, як за обличчям.
Мити вранці та ввечері теплою
водою і обполіскувати холодною. Стежити, чи не вростає ніготь, чи немає «кісточок», а також характерного венозного візерунка, набряків. Важкість
у ногах — перший тривожний
дзвіночок. Адже набряк здавлює артеріальні судини, по
яких у тканини потрапляє розчинений у крові кисень. Порушується живлення, і тканини починають відмирати. А це
гангрена. Отож щойно помітили набряки — поспішайте зняти їх. Для цього добре підійдуть
теплі (37 градусів!) ванночки з
морською сіллю або содою.
Четверте. Використовуйте найменшу можливість для
ходьби. Це — тренування для
серця і судин. Сприймайте будьякі сходи як тренажер. Взагалі
протягом дня бажано мати не
менше години пішої ходи. Чергуйте сидіння і стояння. Якщо у
вас сидяча робота, то хоча б раз
на годину встаньте і пройдіться.
А сидячи, давайте навантаження стопі, піднімаючи й опускаючи носок без відриву п’яти від
підлоги. Якщо ж робота стояча,
то періодично сідайте хоча б на
кілька хвилин. Навіть якщо у
вас немає варикозу, прийшовши ввечері додому, ляжте ненадовго на ліжко з піднятими ногами. Таким чином ви неабияк
допоможете не тільки нижнім
кінцівкам, а й серцю.
П’яте. Полюбіть ходити босоніж. Використовуйте будьяку можливість, аби зняти черевики і пройтися по піску,
гальці, лісовій хвої. За літо підошви через нервові закінчення
рецепторів можуть набиратися
здоров’я на цілий рік. Не змарнуйте цього шансу. ■
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Троє
у мистецькому
човні

«Океани» в Одесі

Паризькі кав’ярні, венеційські
канали та карпатські ліси
на одній виставці
Олена ШАПІРО,
мистецтвознавець
Три авторські голоси, що утворюють унікальне звучання живописних творів, — своєрідна «золота середина» між персональною виставкою, яку можна назвати виступом соло та груповим
вернісажем — могутнім хоровим співом. М’які акорди розкішних
кольорових сполучень Михайла Сидоренка в аранжуванні Наталії
Кручкевич, у поєднанні зi стриманим, аскетичним звучанням живопису Романа Яціва, об’єднані разом за допомогою загальних
сюжетів — краєвидів із літом, морем, сонцем.
Легкість, iз якою художники створюють свої оригінальні
творчі світи, делікатно торкаючись до поверхні полотна грайливим пензлем, щедро даруючи глядачам феєрію особистих фантазій та мрій, насправді є лише ілюзією. За цією віртуозною
«грою» — роки пошуків, неочікувані відкриття, захоплення світовою мистецькою спадщиною, власні спостереження... І насамперед — наполеглива праця, адже без зусиль нічого справжнього не можна створити, такий закон справжньої творчості. Інколи
ми й не знаємо, що насправді відбувається в житті самого митця
або в його оточенні — маємо лише кінцевий результат, картину
на радість глядачам.
Організатор експозиції, арт-директор галереї AVS-art Алла
Маричевська, пропонує прогулянку в «мистецькому човні», що
об’єднав трьох львів’ян, які бачили багато цікавого під час своїх
мандрів: паризькі кав’ярні й каліфорнійське узбережжя, венеційські канали та карпатські ліси. «Кожен iз художників отримав академічну освіту, але надалі розвивався в автономному пошуку, і
це виразно проявляється в самій стихії живописання, що властива кожному з трьох — пояснює Алла Маричевська. — Михайла Сидоренка та Наталію Кручкевич об’єднує сімейна спільність, відповідні творчі мотивації та загальне коло мистецьких
тем. Вони проводять спільний час на численних пленерах в Україні та за кордоном.
У творах Наталії Кручкевич оживає культура французького
колоризму, вже в сучасній чуттєвій редакції авторки, її мистецтво — споглядального характеру. Картини Михайла Сидоренка
імпресіоністичні за своєю суттю. Роман Яців — не лише художник, а й історик та теоретик мистецтва, організатор науково-творчих проектів, педагог. Він шукає адекватну мову виразу в координатах власних спостережень над природою. Для нього емпірика
натурних форм трансформується в пластичні структури, які часто мають асоціативний або синтетичний характер. У формальній
мові його творів спрацьовує стратегія графіка, що проявляється
в самих способах ритмічної та колірної організації площини».
Існує чимало мистецтвознавчих досліджень, що присвячені
взаємозв’язкам між музикою та живописом, фахівці використовують суто науковий аналіз для розуміння синтезу мистецтв, проте не заглиблюючись до всіх нюансів цього явища, можна стверджувати що тріо вдало працює на настрій відвідувачів.
Життєрадісний і чуттєвий живопис Михайла Сидоренка створює позитивний настрій, налаштовує нас на спокійний і миролюбний відпочинок та філософські роздуми. «Я споглядаю і вникаю,
неначе розчиняюсь у тому, що бачу перед очима, — каже художник. — Мені хочеться побачити, а іноді навіть спитати: чому, як,
звідки... та який у всьому цьому сенс?». Мариністичні краєвиди
майстра «Морське око» та «Біла вілла» дарують нам довгоочікувану зустріч із морським бризом, iз гарячими, нагрітими під сонцем скелями.
Дуже близькими за звучанням до картин Михайла є пейзажі Наталії Кручкевич: «Мене вабить колір та радість барви, —
каже пані Наталія, — колористичне бачення підказує сама природа, воно змінюється від картини до картини. У кожній роботі
є правда минаючої хвилі». Картини Кручкевич мають більш експресивний, різкий характер — ми бачимо це в «Натюрмортах iз
мушлями» або краєвидах Венеції.
Особливий стан, звучання мелодії з оригінальними темами
дарує глядачам творчість Романа Яціва — це артистичні та вишукані твори для інтелектуалів. В «Ароматі карпатського лісу»
та у «Неспокійному морі» лінії вибагливі й вишукані, а кольори надто затемнені та стримані... Пан Роман є автором багатьох
мистецтвознавчих праць, у його доробку є книги, публікації у наукових збірниках, колективних монографіях, часописах та газетах.
Він кандидат мистецтвознавства, заслужений працівник культури
України, плідно працює в галузі станкового малярства і графіки,
книжкового дизайну, фотомистецтва. Його твори, представлені
на виставці, — «Фантазія», «Двоє», «Суцільне непорозуміння»
— примусять глядачів сприймати не тільке сюжет, а й його внутрішне музичне звучання та прихований зміст.
Отже, творчість трьох зовсім не схожих, цікавих та оригінальних митців, що об’єдналися в залах AVS-art, створює своєрідний
«акапельний спів» на три голоси, даруючи глядачам незабутні
враження та відчуття суто літньої радості життя. Виставка діє до
18 червня. ■
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Триває тур Україною легенди «ОЕ»
Наталя ТУРАК
Вся Одеса у відчутті
виру «Океанів»— у рамках дворічного світового
гастрольного туру до міста-перлини приїде всесвітньо відомий український рок гурт «Океан Ельзи». 25 червня, рівно о
20.00 стадіон «Чорноморець» загримить бурями емоцій. Шанувальники групи почують, окрім
улюблених композицій,
ще й пісні з нового альбому «ОЕ» — «Без меж».
«Океан Ельзи» — гурт,
який не раз визнавали —
і публіка, і критики —
найкращою рок-групою і
кращою live-групою СНД
і Східної Європи. Це експресивний, самовідданий концертний драйв,
унікальне
поєднання
справжньої слов’янської
мелодійності з потужною
роковою енергетикою.
«Океан Ельзи» створений 12 жовтня 1994 року
у Львові. Лідером і вокалістом групи є Святослав Вакарчук.
«Музика універсальна, мова другорядна. Я
співаю українською мовою, тому що мені так
простіше висловлювати свої емоції, я думаю
і відчуваю українською.
До того ж у своїй музиці я не дуже відходжу
від українського коріння», — сказав Вакарчук.
Він розповів, що на створення останнього альбому «Без меж» («Без кордонів») його надихнула любов, а також повідомив про те, що планує
написати музику до рок-

опери, але наразі йому
просто не вистачає часу.
Святослав Вакарчук,
автор усіх композицій
альбому, також вперше
виступив співпродюсером альбому «ОЕ». Також продюсерами «Без
меж» стали гітарист групи Володимир Опсеніца і
давній партнер «ОЕ» Віталій Телезін (на київській студії «211» якого
і був записаний альбом
«Без меж»). «Продюсерство — дуже цікавий процес. Чому раніше цього не
робив? Суть у тому, що я
вважав, — і досі вважаю
— що навіть професійному перукареві краще робити стрижку у свого колеги, ніж стригти себе самому, дивлячись у дзеркало. Чому при цьому
все-таки зважився на роботу над власним альбомом? Я був не один.
І ми не бачили нікого в
доступній близькості з
тих, з ким би нам хотілося працювати», — сказав
Вакарчук.
Новий альбом «Без
меж» був представлений
19 травня 2016 року одночасно в ефірах трьох онлайн-радіостанцій (Аристократи, Київ; Море.фм,
Одеса; Skovoroda, Львів),
а географія слухачів охопила, буквально, всю
планету без кордонів: Індія і США, Україна та
Ізраїль, Афганістан, Сербія, Німеччина, Великобританія, Росія, Грузія,
Іспанія, Вірменія, Туреччина, Канада, Австралія
і жителі інших країн залишали свої координати
в коментарях під прямою

❙ Святослав Вакарчук піснями об’єднує людей.
трансляцією презентації
альбому.
«Океан Ельзи» у рамках туру вже виступив у
Дніпрі, Вінниці, Маріуполі (концерт там пройшов безплатно). Перед
Одесою ще будуть концерти у Києві, Харкові,
Сумах та Львові. У планах також виступи на
найбільших світових сценах Гельсінкі, Тбілісі,
Дубаї, Лондона та НьюЙорка. «Проте й до цього
часу список міст і країн
постійно оновлюється»,
— додають організатори.
До речі, підопічна
Святослава Вакарчука
перемогла в останньому
сезоні шоу «Голос країни». 19-річна Віталіна
Мусієнко, незважаючи
на свій юний вік, зуміла
здивувати слухачів своїм
потужним магічним во-

калом. На «сліпих прослуховуваннях» вона заспівала пісню «Відьма»
Ілларії та вперше змусила плакати Святослава Вакарчука. Дівчина із
селища Котельва на Полтавщині вчиться в університеті за спеціальністю «мікро- та наноелектроніка», але мріє
займатися
творчістю,
відроджуючи українську музику і культуру. «Я
завжди буду співати українською мовою, тому
що це мова мого народу. У цьому мої погляди
сходяться з моїм тренером Святославом Вакарчуком. Я рада, що живу в
такій країні, розмовляю
і пишу вірші українською мовою. Свої вірші я
вперше поклала на музику саме на «Голосі країни», — розповіла Віталіна. ■

■ ПЕРЕВТІЛЕННЯ

Зірки бавляться
Фотовиставкою спонукають читати і любити Київ
Олена КАПНІК
Вітчизняним зіркам пощастило
стати казковими героями, a киянам
згадати дитинство і побачити казкові
сюжети в рідному місті. У столичній
арт-галереї KZ-art- room відкрилася
фотовиставка «Казковий Київ».
Команда молодих художників
створила 30 художніх фотографій
за мотивами відомих казок, обравши для цього відомі місця столиці:
Андріївський узвіз, Володимирську
гірку тощо. У казковому фотопроекті відвідувачі виставки зможуть побачити українських зірок в образах
героїв з улюблених казок дитинства.
Так, зокрема, Володимир Горянський перевтілився y чарівника Мерліна, гурт TheHardkiss — y Красуню
i Чудовисько; Ольга Сумська стала
Сніговою Королевою, a Анна Завальська — Мулан, Лілія Ребрик приміряла сукню Попелюшки, a Арсен
Мірзоян — костюм Олов’яного Солдатика.
«Казковий Київ» — це водночас і
мистецький, і соціальний проект. За
словами організаторів проекту, його
основний меседж — заохотити дітей
читати, a дорослим нагадати про світ

дитинства i показати красу київських вулиць, яку ті не помічають y
щоденній метушні. «Завжди хотілося зробити якийсь проект, який
би об’єднав i дорослих, i дітей. A що
це може бути, окрім казки? Мабуть,
нічого, бо саме ця тема дуже світла,
приємна i по-дитячому безтурботна.
Нас об’єднує творча ідея показати дітям казки через відомі місця Києва і
допомогти дорослим згадати про свої
дитячі роки, коли вони читали казки
і вірили в чудеса», — розповідає автор проекту Ірина Чорна. У майбутньому експозицію хочуть розширити
і створювати такі виставки в інших
українських містах для того, щоб показати українцям та іноземним гостям мальовничі куточки країни, розвивати культуру і туризм.
У роботі над «казковим» напрямом фотографії взяли участь українські
фотографи-початківці.
Ініціатор проекту кажуть, що спеціально запросили до роботи молодих
митців, які надалі зможуть розвивати цей напрям фотосправи на теренах
України. Втім момент зіркового перетворення відіграв чи не найголовнішу роль для успішності проекту, кажуть автори виставки.

❙ Чи впізнали Арсена Мірзояна?
Анна Завальська, яка перевтілилася y діснеївську Мулан (китайську жінку, яка, переодягнувшись y чоловічий одяг, самовільно
пішла в армію), вже давно асоціює
себе з цією мультиплікаційною героїнею. «Це один iз моїх улюблених мультфільмів і улюблений образ тендітної, але сильної жінки.
В екранізації студії Disney Мулан
обрізає своє розкішне волосся, що
стає символічним прощанням із
минулим. Одного разу у мене також був момент, коли я наважилася на стрижку, щоб різко змінити
вектор свого життя, почавши щось
нове. А ще мене завжди дуже чіпав
момент, коли батько каже їй, мовляв, деякі квіти розпускаються
пізніше інших, — це теж у точності
про мене», — ділиться враженнями
Анна Завальська. ■
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■ ЗБІРНА

Віталій МОХНАЧ
Коли стало відомо, що Мірча Луческу залишає «Шахтар»,
головний футбольний критик
країни Віктор Леоненко сказав:
«Тепер чемпіонат України стане
зовсім нудним». Завдяки своєму
тренерському хисту, помноженому на ігровий талант бразильських підопічних, румунський
спеціаліст змусив «гірників»
грати в яскравий та видовищний
футбол. Водночас у національної збірної, як і у решти вітчизняних клубів, можливості із залучення до свого складу «чарівників м’яча», які б могли урізноманітнити та зробити цікавою
власну гру, мінімальні. Кілька
років тому у ФФУ навіть проробляли питання з натуралізації бразильського півзахисника
Тайсона, втім далі розмов справа не пішла.
Тим часом очільник нашої
національної збірної Михайло Фоменко, вирішуючи поставлені перед ним завдання,
акцентовано робив ставку на
командну гру та максимальну самовіддачу підопічних.
Не секрет, що подібна стратегія вимагає від футболістів демонстрації своїх найкращих
морально-вольових якостей,
але робити з себе кожного разу
«вичавлений лимон» здатен
не кожен виконавець. Цікаво, що «жертовна» модель гри
«синьо-жовтих» виявлялася
більш продуктивною в поєдинках з європейськими грандами,
натомість у двобоях iз приблизно рівними за класом опонентами українським збірникам доводилося більше «страждати»,
ніж грати. Зіштовхуючись iз
масованим захистом суперника, наші футболісти опинялися
перед складним ребусом, з розгадкою якого часом виникали
серйозні труднощі.
Яскравим підтвердженням
неспроможності старої ігрової
схеми «синьо-жовтих» стали
два березневі товариські матчі
з командами Кіпру та Уельсу,
в яких підопічні Фоменка хоч
і здобули мінімальні перемоги,
проте змістовної гри абсолютно
не продемонстрували.
Грати в три «опорника» з
Іспанією чи, пак, iз Німеччиною, можливо, й варто, а от суперникам, які не звикли діяти першим номером, Михайло Фоменко має пропонуваОлексій ПАВЛИШ
Товариські матчі перед великими турнірами
— чудова можливість для
тренерів перевірити ігрові
кондиції гравців та напрацювати нові тактичні ходи.
Окрім цього, такі зустрічі
допомагають відсіяти зайвих у заявці на футбольний
форум. Так, приміром, зробив і тренер німецької збірної Йоахім Льов. Після
провального матчу зі словаками, в якому грали переважно молоді футболісти, зі складу виключили
Белларабі, Брандта, Руді
та травмованого Ройса.
Свою «генеральну репетицію» перед стартом
Євро чемпіони світу провели з угорцями. Матч видався доволі легким для
Бундестім. Забивши по
разу в кожному з таймів,
німці здобули перемогу
на класі. Цього разу Льов
виставив склад, близький
до основи. До старту повернулись лідери команди: Нойєр, Озіл, Кроос та

Рецепт голевого достатку
Напередодні Євро українські футболісти виграли четвертий поспіль товариський поєдинок
■ ТАБЛО
Товариський матч. Україна —
Албанія — 3:1 (Степаненко 8; Ярмоленко 49; Коноплянка 87 — Садіку, 12;
У: П’ятов, Ракицький, Гармаш (Бутко,
46), Хачеріді, Федецький, Сидорчук
(Ротань 66), Шевчук (Коваленко, 46),
Коноплянка, Зозуля (Селезньов, 62),
Ярмоленко (Зінченко, 77), Степаненко
(Тимощук, 90)).

❙ Михайло Фоменко обіцяє
❙ попрацювати над грою збірної
❙ в обороні, в центрі якої награється
❙ пара Хачеріді — Ракицький.
❙ Фото прес-служби ФФУ.
ти щось абсолютно інше. Тим
паче, коли в твоєму розпорядженні є Євген Коноплянка та
Андрій Ярмоленком. До останнього часу свій атакувальний
потенціал зіркові українці могли продемонструвати хіба що в
матчах проти відвертих аутсайдерів континентального футболу. Натомість суперник класом
вище доволі легко блокував наших «вінгерів» на їхніх улюблених флангах, перетворюючи їх
на «самотніх пасажирів на різних берегах переправи».
У своїх останніх «товарняках» перед Євро-2016 — проти
збірних Румунії та Албанії —
тренерський штаб «синьо-жовтих» випробовував дві тактичні схеми. У перших таймах цих

❙ У двох останніх контрольних поєдинках перед ЧЄ-2016 Євген Коноплянка
❙ з «Севільї» відзначився результативними діями.

поєдинків Михайло Фоменко використовував стару модель гри —
з трьома опорними півзахисниками. А після перерви українська команда починала вже грати в доволі незвичний для себе
атакувальний футбол. Щоб кардинально змінити ситуацію на
полі, очільнику «синьо-жовтих»
достатньо було включити в гру
футболіста з креативним мисленням. У матчі з румунами таким
мозковим центром у складі українців став 19-річний півзахисник російської «Уфи» Олександр
Зінченко, а у протистоянні з албанцями розворушити партнерів
на «великі атакувальні подвиги»
зміг 20-річний «гірник» Віктор
Коваленко.
Поява в національній збірній напередодні старту Євро2016 плеймейкерів не може не
тішити, от тільки часу, аби молоді футболісти вписалися в
давно зіграний колектив, не так
уже й багато. В останніх двох
матчах чітко було видно, що
перехід на видовищну модель
гри викликає в роботі оборонної
ланки «синьо-жовтих» збій. Але
Михайло Фоменко обіцяє провести змістовну роботу над помилками. «У хлопців є бажання
досягти результату — це важливо. Однак потрібно не просто виходити на поле, а чітко дотримуватися принципів побудови гри,
які ми обговорюємо на тактичних заняттях», — каже очільник української збірної, наголошуючи, що поява нових облич у національній збірній суттєво підвищила конкуренцію за
місце в «основі». ■

■ А ІНШІ ЯК?

Не час для експериментів
Суперники української збірної на Євро-2016 провели
чергові спаринги
Мюллер. Після спарингу
тренер Бундестім так прокоментував гру своїх підопічних: «Важливо було зіграти на нуль. Перемога дає
стабільність і хороші відчуття на весь тиждень».
Північна Ірландія — ще
один суперник нашої збірної на Євро — продовжила
свою безпрограшну серію.
Спочатку команда Майкла О’Ніла легко переграла
білорусів (3:0), а потім відстояла гостьову нічию у грі
зi словаками. В останньому
матчі дебютанти єврофоруму сповна показали силу
своєї оборони, не дозволивши господарям відзначитись бодай раз. Не забували підопічні О’Ніла і про

атаку: фланговими проходами запам’ятався правий захисник Падді Макнер, активним був і нападник Кайл Лафферті. Таким
чином, збірна Північної Ірландії знову не пропустила
з гри, і в хорошому настрої
готується до чемпіонату.
Натомість збірна Польщі — один із прямих конкурентів нашої команди у
групі С — свій матч програла. Суперником «Кадри» стала команда Нідерландів, яка сенсаційно не
потрапила на чемпіонат
Європи. Наставник «червоно-білих» Адам Навалка довірив місце на полі
досвідченим гравцям —
залишився в запасі лише

зірковий хавбек «Севільї»
Гжегож Крихов’як. Сам
матч видався досить цікавим, адже суперники насамперед прагнули показати свій атакувальний
потенціал. Краще це виходило у голландців: на
33-й хвилині Янссен після навісу з правого флангу розстріляв ворота Щенсни. Початок другого
тайму запам’ятався атаками поляків — намагалися відзначитися Мілік
та Левандовські. Рахунок на 60-й хвилині зрівняв захисник Єнджейчик,
котрий виграв верхову боротьбу після кутового від
Міліка. Останнє слово все
ж залишилося за збірною

❙ Маріо Гьотце допоміг чинним чемпіонам світу переграти
❙ непоступливих угорців.
❙ Фото з сайта www.dfb.de
Нідерландів — після чудової флангової атаки забив Вейналдум. «Червоно-білі», хоч і поступилися, показали досить
змістовну гру, але часто помилялися в захисті.
Тренер «Кадри» Адам Навалка так оцінив дії своїх
підопічних: «Наша команда провела хороший матч,
але ми часто помилялися в обороні. Такі поразки
корисні тим, що можна
з’ясувати свої слабкі місця». ■

■ ТАБЛО
Товариські матчі. Найцікавіші результати. Німеччина — Угорщина — 2:0,
Хорватія — Сан-Марино —
10:0, Австрія — Голландія
— 0:2, Словаччина — Півн.
Ірландія — 0:0, Франція —
Шотландія — 3:0, Румунія
— Грузія — 5:1, Швеція —
Уельс — 3:0, Бельгія —
Норвегія — 3:2, Росія —
Сербія — 1:1, Словенія —
Туреччина — 0:1.
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СПОРТ

«Таке враження, що я забув, як це — стрибати високо. У цьому сезоні
в мене не так багато стартів, до того ж на тренуваннях я більше
зосереджений на інших аспектах підготовки. Утім до Олімпіади я планую
підійти в оптимальній формі».

Богдан Бондаренко
український стрибун у висоту

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Покроковий прогрес
Богдан Бондаренко виграв третій етап «Діамантової ліги», а Ольга Саладуха —
залікувавши травму — вперше потрапила на подіум цих змагань
Григорій ХАТА

❙ «Бронзове» приземлення Ольги Саладухи на шостому етапі «Діамантової ліги».
❙ Фото з сайта ФЛАУ.
Віталій МОХНАЧ
Нинішній
«Ролан
Гаррос» кілька разів опинявся в епіцентрі негоди, яка впродовж минулих тижнів вирувала над
Францією. Через потужні зливи організаторам
ґрунтового «шлема» навіть довелося скасувати
в повному об’ємі окремі
ігрові дні двотижневого
турніру. Проте фінальні поєдинки «РГ»-2016
відбулися за розкладом,
хоча й не минулися без
сенсації. До обох головних матчів «одинаків»
пробилися перші тенісисти світового рейтингу.
Утім якщо лідерові чоловічого табелю про ранги — сербу Новаку Джоковичу — вдалося підтвердити свій високий
статус, то найсильнішій
тенісистці планети, американці Серені Уїльямс
учетверте підкорити Париж не вдалося.
Після того як у минулому сезоні Чорна перлина
втратила реальний шанс
виграти «Великий шолом», її новим стратегічним завданням на закінчення кар’єри стало побиття рекорду легендарної Штеффі Граф, котра
за час своїх виступів здобула 22 перемоги на турнірах iз серії «Гранд
слем». На Відкриту першість Франції Уїльямсмолодша прибула, маючи
в активі 21 «одиночний
шолом». Як і перед фіналом «Аустреліен оупен»2016, в якому Серена несподівано поступилася
німкені Ангелік Кербер,
американка була фаво-

Попри те, що через спалах лихоманки Зіка експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я досі не визначилися з безпечністю проведення Олімпіади в
Бразилії, найсильніші спортсмени планети продовжують цілеспрямовано готуватися до головних стартів чотириріччя.
Активним ходом набирають форму наші
провідні легкоатлети, котрі відточувати свою майстерність можуть на етапах
«Діамантової ліги». На відміну від багатоборців, чиї змагання не входять до змагальної програми цих комерційних стартів, решта лідерів української легкоатлетичної збірної мають змогу перевірити
свої сили на «діамантових» стартах.
Найактивнішим учасником «ДЛ»-2016
є Богдан Бондаренко. Минулих вихідних
харків’янин узяв участь у третьому з п’яти
етапів змагань. Знову переміг, очоливши
таким чином їхній загальний залік. На етапі в Римі Богданові вперше в сезоні протистояв один із головних його опонентів
— катарець Мутаз Баршим. Він, як і наш
співвітчизник, один із небагатьох представників елітної когорти, здатних підкорювати планку на висоті 2.40 м. Щоправда, на п’ятому етапі «ДЛ» спортсмени вирішували значно скромніші завдання. Бо-

■ ТЕНІС

«Взяти» Париж
Найсильніший тенісист планети з четвертої спроби
виграв «Ролан Гаррос», натомість лідер жіночого
тенісу не змогла захистити титул переможниці «РГ»

❙ Кубок, якого так бракувало колекції іменитого Новака Джоковича.
❙ Фото з сайта www.rolandgarros.com.
риткою букмекерських
котирувань, котрі стосувалися «РГ»-2016. Утім
усі передстартові розклади прогнозистів зруйнувала молода іспанка Гарбіньє Мугуруса. Посіяна
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на «РГ» під четвертим номером, піренейська тенісистка довела, що не даремно в свої 22 роки перебуває так високо в рейтингу WTA. Аби взяти
реванш в американки за

поразку у фіналі Уїмблдону-2015, Гарбіньє вистачило й двох сетів — 7:5,
6:4. Завдяки своїй першій звитязі на турнірах
«Великого шолома» Мігуруса піднялася на дру-

ротьба за перемогу в секторі розгорнулася
на позначці 2.33 м, підкорити яку вдалося лише Бондаренку. Британець Грабаж та
італієць Тамбері взяли 2.30. Тоді як Баршим зупинився на висоті 2.27.
Майстер стрибків потрійним, переможниця «Діамантової ліги»-2011
Ольга Саладуха, в Римі чи не вперше
з’явилася на публіці, адже раніше була
змушена займатися лікуванням застарілої травми спини, котра останнім часом
не дозволяла спортсменці демонструвати максимальні результати. Нині уродженка Донецька все ще перебуває далеко від оптимальних кондицій. Стрибнувши в столиці Італії на 14.18 м, Саладуха
змогла посісти лише шосту підсумкову
позицію. У той час як переможниця —
колумбійка Катрін Ібаргуєн — приземлилася на позначці 14.78 м. Щоправда,
вже за кілька днів — на шостому етапі
«ДЛ», який проходив у Бірмінгемі, —
Саладуха змогла додати й, показавши
найкращий наразі результат у сезоні —
14.40, стала третьою.
Здається, не розкрила ще повністю
свій потенціал і наша жіноча естафетна
четвірка. Після Олімпіади в Лондоні2012, де наші дівчата виграли «бронзу», двом представницям цього квартету
— Єлизаветі Бризгіній та Марії Ремень
— довелося пережити дворічну дискваліфікацію. На змаганнях у Римі наші
дівчата підтвердили, що не даремно вважаються однією з кращих четвірок в Європі. За відсутності спринтерок зі США
та Ямайки «синьо-жовті», за яких бігли
Олеся Повз, Наталя Погрібняк, Бризгіна та Наталя Строгова, здобули титул переможниць етапу. От тільки час виявився доволі скромним (43,64 с), аби дозволити нашій естафеті отримати перепустку на Ігри в Ріо. ■

гу сходинку в рейтингу
Жіночої тенісної асоціації. Один крок угору, в
порівнянні з попередньою
версією протоколу WTA,
зробила й прима вітчизняного тенісу Еліна Світоліна. Нагадаємо, що на
цьогорічному «Френч оупен» уродженка Одеси показала найкращий серед
наших тенісистів результат — дійшла до четвертого кола змагань, де поступилася лідерові посіву Уїльямс-молодшій.
Що стосується чоловічої сітки, то тут чи
не вперше за багато років
обійшлося все без сюрпризів для фаворита. У фінальному поєдинку перший номер посіву Новак
Джокович доволі впевнено «розібрався» з другим
тенісистом планети —
британцем Енді Марреєм
— 3:6, 6:1, 6:2, 6:4, уперше в кар’єрі здобувши
паризький «шлем». Саме
цього трофея не вистачало сербові для повної колекції «шлемів». Упродовж чотирьох минулих
років він тричі змагався
у фіналі «РГ», утім двічі
— Надаль, одного разу —
Ваврінка, не дозволяли
Новаку «взяти» Париж.
Тепер же, окрилений успіхом, Джокович цілком
може спробувати «зібрати» «Гранд шлем», для
чого йому потрібно виграти Уїмблдон та «Ю-Ес
оупен». Перший крок
до великого звершення
Ноло вже зробив, ставши першим iз 1969 року
тенісистом, котрому вдалося виграти чотири поспіль турніри з серії «Великого шолома». ■

■ ХРОНІКА
Гандбол
Не змігши здобути перемогу в гостях над збірною Чехії, українська жіноча збірна втратила
нагоду потрапити на майбутній
чемпіонат Європи в статусі «щасливого невдахи». Аби поборотися за титул найкращої третьої команди відбору нашим дівчатам
була конче потрібна перемога
над чешками, утім замість звитяги підопічні Бориса Петровського зазнали четвертої поразки
у відборі. Відтак уперше за всі
роки незалежності «синьо-жовті» не візьмуть участі в фінальній частині континентальної першості.
Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група 2. Чехія —
Україна — 31:30, Сербія —
Італія — 36:18.
Підсумкове становище:
Сербія — 11, Чехія — 9, Україна
— 4, Італія — 0.

Художня гімнастика
На етапі Кубка світу в іспанській Гвадалахарі, де змагаються всі найсильніші гімнастки планети, найкраща українська грація Ганна Різатдінова здобула «срібло» за композицію з
м’ячем та ще тричі піднімалася
на бронзову сходинку п’єдесталу
— в багатоборстві й після вправ
з обручем та булавами.

Хокей
Національна хокейна ліга.
«Плей-оф». Фінал. «Сан-Хосе»
— «Піттсбург» — 3:2 ОТ. Рахунок у серії до 4 перемог — 1:2.

Баскетбол
Національна
баскетбольна ліга. «Плей-оф». Фінал. «Голден Стейт» — «Клівленд» — 110:77, 104:89. Рахунок у серії — 2:0. ■
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Суд та діло

Верховна Рада ухвалила реформу
правосуддя. Які наслідки це матиме?

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЧЕРВНЯ 2016

■ НОВА РОЛЬ

1

Екологічна Жизель

9

«Із ким поведешся — від того й
наберешся», — каже народна приказка. Тож, спостерігаючи за тривалим романом голлівудського
красеня Леонардо ді Капріо з бразильською моделлю Жизель Бюндхен, усі сподівалися і її колись
побачити на великому екрані.
І от — мрії збуваються. Правда,
Лео тут ні до чого — їхні стосунки лишилися давно в минулому.
А запросили струнку білявку зніматися в документальному серіалі
National Geographic Channel, присвяченому проблемам знищення
Амазонки. Для Жизель, відомої
своїми екологічними поглядами,
це вдвічі приємно, адже зйомки
відбуватимуться в її рідній Бразилії. Модель уже виставила в соцмережах своє фото під величезним
деревом та кадри, де вона подорожує Амазонкою на катері.
Серіал, як очікується, стартує в жовтні і, крім Жизель Бюндхен, у щотижневих епізодах також з’являться Джессіка Альба і
Олівія Манн, які також є екологічними активістками і вже «підковані» в складнощах роботи в жанНата НЕТУДИХАТА
Подарунки бувають різними. Хтось дарує квіти, хтось — обручку, хтось — зірку
на небі, а хтось — неймовірний вчинок. Так,
британська гімнастка Йоганна Кваас вирішила привітати королеву Єлизавету ІІ з 90-літтям, стрибнувши з інструктором із парашутом. У цьому не було б нічого дивного, якби
не той факт, що Йоганна на рік старша за королеву.
До речі, Йоганна Кваас — ще й найстаріша гімнастка у світі. Вона народилася
1925 року в родині гімнастів, і з раннього
дитинства почала займатися спортом. До 30
років жінка виступала на змаганнях, а потім
була перерва, пов’язана з народженням і
вихованням трьох доньок. Але в 57 Кваас
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №68

Британська бабуся привітала Єлизавету ІІ
з 90-річчям стрибком із парашутом
ви Британії за традицією відбудуться 11-12
червня, в День винесення прапора. Тож після такого звернення королівський двір просто
зобов’язаний запросити Йоганну до Букінгемського палацу, щоб та змогла особисто поспілкуватися з королевою. Судячи з усього, їм буде
про що поговорити. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Віденський футбольний клуб.
5. «Вождь світового пролетаріату»,
пам’ятники якому масово зникають з
п’єдесталів останні два роки. 8. «Весела ...» — оперета Франца Легара.
9. Представник одного з африканських
племен. 10. Кузов легкового автомобіля з двома або трьома рядами сидінь і
чотирма дверима. 11. Божество весняного сонця у слов’ян. 14. Ім’я молодого українського письменника Кідрука.
17. Індійська жіноча сукня. 19. Головна дитяча лікарня України. 20. Образ
фатальної жінки. 21. Російська співачка-татарка, «родичка» тенісиста
Марата Сафіна. 22. Тканина з густим
коротким ворсом з натурального шовку або штучного волокна. 23. Бур’ян.
25. Французька річка, яка вийшла з
берегів. 28. Пізнє кохання Івана Мазепи. 31. Східне дерево з оранжевими солодкими з терпкуватим присмаком плодами. 32. Річка, на якій війська
Чингізхана розбили русько-половецьке військо. 33. Рогові пластини на кінчиках пальців. 34. Міфологічна істота, на яку обернулася Марічка у «Тінях
забутих предків» Коцюбинського. 35.
Чарівне дерево з української народної
казки про Попелюшку.
По вертикалі:
1. Справжнє прізвище фаворита
Єлизавети Петрівни, брат якого став
останнім українським гетьманом. 2.
Національність архітектора Городецького. 3. Державне управління справа-

ми при Президентові України. 4. «Впали ... на покоси» (Пісня). 5. Мотузка із
зашморгом на кінці для ловлення тварин. 6. Банк-банкрут Дмитра Фірташа.
7. Ім’я дружини американського президента Рональда Рейгана. 12. Фах,
професія. 13. Давня назва міста Володимир-Волинський. 15. Річка в Закавказзі. 16. Польське місто-курорт,
де проходив Міжнародний фестиваль
естрадної пісні. 17. Префікс, що означає придворний статус особи. 18. Латиномовний український поет-гуманіст
XVI століття. 23. Ім’я турецького письменника, лауреата Нобелівської премії. 24. Урвище, круча. 26. Французьке тістечко із заварним кремом всередині. 27. Ім’я англійської письменниці,
літературної «мами» Еркюля Пуаро і
Місс Марпл. 28. Привид, примара. 29.
Сум, жаль, журба. 30. «А до мене ...
приходив, коробочку раків приносив».
(Народна пісня). ■
Кросворд №66
від 2 червня
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■ ПРИКОЛИ

8 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

6 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 20.
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Королівський політ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +6...+8; удень +19...+21. Моршин: уночi
+6...+8; удень +18...+20.

16

22

■ ОВВА!

Миргород: без опадiв. Уночi +6...+8; удень +16...+18.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +6...+8; удень +17...+19.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12; удень +19...+21.

13

20

❙ Жизель Бюндхен.

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчнозахiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8; удень
+17...+19.
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рі репортажу на тему
довкілля. Хоча й вона
в екологічному русі не
новачок — у 2009 році
модель призначили
Послом Доброї волі
ЮНЕП. Вiдтодi Жизель багато часу приділяє екологічним
проблемам на своєму
сайті та в блозі. Дівчина брала участь
у кампанії Seal the
Deal! ООН, присвяченому проблемам
клімату в рамках
Копенгагенської конференції. А через рік
Бюндхен презентувала власну екологічну
косметику для
обличчя під
назвою Sejaa
Pure Skincare.
І, кажуть, її
креми
мали
популярність.
■

повернулася в спорт і відновила гімнастичні
виступи на ветеранських змаганнях. Нині вона
тренер, методист і авторка підручника з гімнастики.
Після приземлення енергійна бабуся привітала королеву з ювілеєм. Зазначимо, що
пишні святкування дня народження короле-

10
11

Супермодель зніметься в документальному
серіалі, присвяченому проблемам Амазонки
Аліса КВАЧ

2

Північ +4...+9
+15...+20
мінлива
хмарність

Захід +4...+9
+16...+21
Схід

хмарно

Центр +4...+9
+15...+20

+4...+9
+13...+18

дощ
сніг

Південь +7...+12
+15...+20
дощ,
гроза

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

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

На Великдень діти розклали на
пташиному дворі розфарбовані яйця
— жовті, зелені, сині. Підходить півень, довго дивиться на них і похмуро каже:
— Доведеться таки павичеві
пику бити.
***
У купе їдуть чоловік і молода жінка. Чоловік читає газету, на жінку жодної уваги. Нарешті вона не витримує:
— Чому ви на мене не звертаєте уваги?
Чоловік відкладає газету вбік:
— Я завжди говорив, що краще
півгодини потерпіти, ніж три години

умовляти.
***
Сьогодні вночі до мене в будинок заліз злодій. Шукав гроші. Я
встав і шукав із ним. Домовилися:
якщо знайдемо — поділимося.
***
— Ви не позичите мені 100 гривень до середи?
— А воно мені треба? Я і так погано сплю!
***
Встановлення більш тугої пружини на двері на 30 відсотків зменшило кількість відвідувачів Пенсійного фонду.
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