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Як сир у маслі

Прочитання
Тараса
Шевченка
у контексті
сьогоднішніх
подій

Найбільше із сироробних
підприємств України,
Баштанський завод, отримало
чистий прибуток за минулий рік
майже у 44 мільйони гривень
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Тому що він буря, тому що
він — бунт...
На формування особистості засновника
«Березоля» Леся Курбаса впливали
бунтівний характер батьків-акторів,
віденські вистави й Іван Франко
» стор. 12

» стор. 2

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,16 грн
1 € = 28,79 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

№ 28 (5189)

Гривню шкода...
Чи відбудеться відставка голови Нацбанку Валерії Гонтаревої
і якими можуть бути наслідки?
» стор.

4

ІТЬ
В
А
А, Н БЕРЕ,
Щ
ТЯ МУ ...
О
Б
РА ДОДО ЮТЬ
А
ТАК БОТУ ІЛЬНЯ
РО ЇЇ ЗВ
А

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал

»СТОР. 3
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УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ 2017

ІнФорУМ

«Я думаю, що все це загострення є реакцією на Авдіївку,
на ту поразку, яку вони отримали. У них була паніка, розпач.
Вони посилюють обстріли, щоб стабілізувати свій психологічний стан».

■ ЕКОПІДХІД

...А чорноземи
ще пригодяться
Потенціалу відновлювальної
енергетики готують екологічне
підґрунтя
Оксана СОВА
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак вважає, що через вичерпання ресурсів, зростання
їх ціни, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше турбують світову спільноту, в Україні гостро постало питання пошуку нових джерел енергії.
«Пошук та розвідка родовищ нафти і газу залишаються важливим напрямом енергонезалежності,
проте потребують впровадження європейських правил щодо умов надання та використання дозволів на
пошук. Водночас майбутнє вбачаю у розробці та використанні сучасних відновлювальних джерел енергії», — зазначив міністр, виступаючи на восьмому
Українському енергетичному форумі.
Україна обрала шлях забезпечення належних екологічних норм і стандартів, і ці фактори диктують зміни в державній політиці. «Мінприроди працює над
розробкою Стратегії низьковуглецевого розвитку, яка
дозволить визначити середньострокові цільові показники щодо обмеження або скорочення антропогенних
викидів і передбачатиме кроки для стимулювання використання відновлювальних джерел енергії», — розповів Остап Семерак. Почали працювати і над розробкою нової редакції Кодексу України про надра та створенням сучасної он-лайн бази даних геологічної інформації. Прийняття нових гармонізованих iз нормами
Європейського Союзу правил розробки нафтових та
газових родовищ сприятиме залученню в Україну потужних іноземних компаній-інвесторів. А перспективу розвитку відновлювальної енергетики в Україні вбачають у використанні інфраструктури Чорнобильської
АЕС та тисячі гектарів землі в зоні відчуження непридатних для постійного проживання людей.
«Минулого року ми оголосили конкурс на прийом заявок на будівництво сонячних електростанцій
у зоні відчуження. У результаті отримали сорок чотири заявки від потенційних інвесторів. Усі ці практичні кроки є гарним стимулом для розвитку відновлювальної енергетики в Україні, — підкреслив Остап
Семерак. — Гідроенергетика однозначно має розвиватися, але з урахуванням ґрунтовних досліджень
щодо можливого впливу своїх об’єктів на стан навколишнього природного середовища. Дозвіл на будівництво має отримати екологічну оцінку, а кожен
проект пройти обов’язкову державну екологічну експертизу», — підкреслив Остап Семерак.
Він також додав, що Мінприроди готує методологічні настанови щодо врахування екологічних аспектів у розвитку гідроенергетики та очікує широку експертну та суспільну дискусію з цього приводу. ■

Віктор Муженко
начальник Генерального штабу ЗСУ

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Ворог майже вдвічі збільшив
кількість обстрілів позицій ЗСУ
в останню добу зими й на початку весни. Командування ЗСУ відзначає значну ескалацію майже
на всій лінії фронту. При цьому
окупанти використовували весь
спектр озброєння, за винятком реактивної артилерії.
«Кількість обстрілів на фронті становила 117, що майже вдвічі
більше середньодобового показника. З початку року цей показник у
середньому становив 62 обстріли»,
— констатує речник Міноборони з
питань АТО Андрій Лисенко.
На думку наших військових,
для загострення ситуації є кілька причин: прибуття чергового так
званого «гумконвою» з Росії, прибуття в ОРДЛО підрозділів російської розвідки та торговельна блокада
окупованих частин Донбасу.
«За повідомленнями нашої розвідки, останніми днями до лав бойовиків приєдналися й підрозділи Головного управління розвідки
Генштабу ЗС Росії. Також це можна пов’язувати з 61-м «гуманітарним» конвоєм, який зайшов у вівторок на територію України. Так
звана влада «ДНР» та «ЛНР» оголосила ультиматум у зв’язку з блокадою територій і шляхів на неконтрольовану територію Донбасу», —
пояснює полковник Лисенко.
Тоді як начальник Генштабу
ЗСУ Віктор Муженко пов’язує загострення на лінії розмежування
ще й iз тим, що бойовики отримали поразку в районі Авдіївки. Мов-

Реакція
на Авдіївку
Окупанти вдвічі збільшили кількість обстрілів
від безсилої люті та розпачу від поразок
ляв, ворог гатить по позиціях ЗСУ
ще й від розпачу, сподіваючись тим
самим покращити свій психологічний стан. До того ж бойовики демонструють неадекватну агресію і
щодо спостерігачів ОБСЄ.
Генерал армії Муженко нагадав,
що українські підрозділи, які перебувають на лінії розмежування, в
разі загрози мають право на вогонь
у відповідь: «Командир відділення при загрозі життя йому або його
підлеглим на конкретному посту
— чи це обстріл, чи це загроза висування якогось підрозділу до цього поста — має право відкривати во-

гонь у відповідь зі зброї, яка є в його
підрозділу».
І додає, що «хаотичний і провокаційний вогонь відкривати суворо
заборонено».
Начальник Генштабу ЗСУ також запевняє, що сил ворога наразі
недостатньо для наступу: «Світлодарська дуга та Авдіївка показали,
що на будь-яку провокацію вони отримають адекватну відповідь!».
Зазначимо, що позаминулої
доби в боях з окупантами загинули
за Україну двоє її захисників, ще
чотирьох наших бійців було поранено. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Місія ОБСЄ вимагає від бойовиків розмінувати район Донецької фільтрувальної станції, оскільки спостерігачі не можуть здійснювати там моніторинг. В ОБСЄ також заявляють, що відмова розмінувати ДФС «означає неможливість проведення ремонтно-відновних робіт і, відповідно, подальші проблеми з водопостачанням в Авдіївці».

■ ЛІДЕРИ ГАЛУЗІ

■ ДО РЕЧІ

Як сир у маслі
Найбільше із сироробних підприємств України,
Баштанський завод, отримало чистий прибуток
за минулий рік майже у 44 мільйони гривень

■ НОВИНИ ПЛЮС
КМУ затвердив порядок переміщення товарів
до й з окупованих територій
У середу, 1 березня, Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції», внесену СБУ. Самого ж переліку товарів, які дозволено ввозити на територію ОРДЛО, ще
фактично немає. «Перелік товарів буде затверджено окремим наказом. Це доручили нашому міністерству і Міністерству економіки, але там є посилання, що такі пропозиції будуть отримані від
центральних органів виконавчої влади. Ми проводимо зараз консультації з підприємствами, які там працюють», — сказав міністр
iз питань окупованих територій Вадим Черниш.
Та деякі товари все ж у постанові фігурують, зокрема: дозволяється завозити чи вивозити харчі й ліки (у складі гуманітарної
допомоги) та продукцію, що необхідна для функціонування гірничозбагачувального, металургійного та енергетичного комплексу. Чого
точно не буде в переліку, так це підакцизних товарів — алкогольних
і тютюнових виробів, а також виробів iз дорогоцінних металів.
У рішенні передбачається встановлення контрольних пунктів,
які відстежуватимуть переміщення товарів й залучення громадськості до контролю цього процесу. Глава уряду також зазначив, що
за місяць після початку реалізації рішення необхідно буде провести публічний аналіз його виконання.
На засіданні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягав, щоб перелік товарів, дозволених до перевезення через лінію
розмежування, був обмежений трьома-чотирма критичними позиціями. ■

❙ Смачне багатство України.
Ірина КИРПА
Миколаївська область
Відзначимо, що ще
у 2014 році продукція
Баштанського сирзаводу
(як, до речі, і президентської компанії «Рошен»)
потрапила під опалу Россільгоспнагляду. Знахабнілі російські провокатори запровадилили режим
посиленого лабораторного контролю молочної продукції українського виробництва відразу з трьох областей, звинувативши виробників
у поганій якості товару.

Зокрема, Баштанському сирзаводу приписували перевищення допустимих доз свинцю у продуктах. Проте українському
підприємству вдалося
знайти нові, більш вигідні ринки збуту та, незважаючи на всі умисні
провокації з боку Росії,
навіть збільшити прибуток та податкові відрахування до бюджету рідної країни. Відтепер Миколаївське підприємство
по праву увійшло до числа найбільш спроможних
платників податків України, зумівши за кілька

років подолати внутрішню кризу та штучно створену путінською клікою
загрозу банкрутства.
За словами головного
інженера маслосирзаводу
Михайла Гадіона, зараз на
підприємстві працює 475
робітників, а середня заробітна плата ще в минулому році становила не менш
ніж 3,4 тис. гривень. У середньому підприємство за
місяць реалізовує продукції на понад 37 мільйонів
гривень. На думку Михайла Гадіона, запорукою успіху Баштанського сирзаводу стали сучасні техно-

Підприємство «Баштанський сирзавод» створено у червні 2006 року. Основне джерело фінансування — довгострокові фінансові інвестиції. Входить
до холдингу ПрАТ «Молочний альянс», а от власником
ПрАТ «Молочний альянс»
виступає MilCo Holding N.V.
(Нідерланди). Кінцеві бенефіціари іноземної компанії у
держреєстрі України не вказані. Холдинг об’єднує масломолокозаводи п’ятнадцяти
областей України. Найбільші
підприємства холдингу виробляють молочну продукцію під ТМ Пирятинський,
Яготинський маслозаводи,
Тростянецький молочний завод (Вінницька область) та
торговий дім «Еталон». За
підсумками 2016 року підприємству вдалося наростити переробку молока на
5,6%, що, у свою чергу, дозволило збільшити загальний
обсяг продукції до 380 тисяч
тонн.
логії переробки сировини та свідома відмова від
«хімії» при виготовленні
продукції, що дозволило
завоювати довіру покупців.
Адміністрація сироробного підприємства реалізує продукцію не тільки в межах України. Серед потенційних ділових
партнерів — замовники з
Молдови та Казахстану.
Успішні справи дозволили розширити асортимент
виробництва продукції: у
продаж надійшли нові
види йогуртів та м’який
сир. ■

ІнФорУМ
■ ТАРИФИ

Дорогі листи.
І серцю, і кишені
Послуги Укрпошти з відправки
кореспонденції та посилок
зростуть у ціні

❙ Послуги Укрпошти вдарять по кишені.
Тарас ЗДОРОВИЛО
Укрпошта, яка по
всій Україні має у своєму розпорядженні більш
ніж 11 тисяч поштових
відділень, вирішила не
відставати від інших у
прагненні таки добити фінансово українців:
поштарі готуються різко підвищити тарифи на
свої послуги (відправку
листівок, посилок, бандеролей тощо) — у середньому на 49,4 %. Про
це повідомили в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації. На засідан-

ні були як представники
профспілки, так і роботодавці — вони «дружно» підтримали пропозицію Укрпошти про
підвищення граничних
тарифів.
Дивує, чому Нацкомісія з такою легкістю
погодилася на всі умови Укрпошти й дала добро на збільшення граничних тарифів на пересилання поштових карток, листів, бандеролей
та рекомендованих відправлень по Україні на
59,6%, а посилок — на
22,0%.
До слова, річні прибутки Укрпошти, за сло-

■ Є ПРОБЛЕМА

Насмітили тут,
насмітили там
У Горішніх Плавнях Полтавської
області виявлено відходи зі Львова
Дар’я БАВЗАЛУК
На Полтавщині знову
виявили львівське сміття. Про це повідомили у
Кременчуцькому відділі
поліції, якому підпорядковується поліція Горішніх Плавнів. «Справді, у
вихіднi на околиці Горішніх Плавнів, у мікрорайоні поряд із кар’єром,
було виявлено львівське
сміття. Орієнтовно, там
розвантажили одну машину. У цьому мікрорайоні місцеві жителі й
самі часто залишали відходи, тобто це несанкціоноване місце скидання
сміття. Матеріал зареєстровано у другому відділенні поліції, упродовж
доби буде надано юридичну оцінку», — повідомила прес-офіцер Кременчуцького відділу поліції
Анна Васенко.
За даними правоохо-

ронців, на вулиці Будівельників, ближче до
кар’єру, на шляху до
міського звалища було
вивантажено дуже багато
сміття. «У купах знайдено чеки з львівських супермаркетів, датовані 17
лютого 2017 року. Також
там виявлено документи
фірм Львова. На місці
працює слідчо-оперативна група. Буде відкрито
кримінальне провадження за фактом забруднення
земель», — повідомили у
прес-службі поліції Кременчука. У мерії Горішніх Плавнів відзначили,
що попередньо йдеться
про розвантаження трьох
багатотонних вантажівок
зі сміттям.
Наприкінці минулого
тижня в Полтавській області було знайдено сміття зі Львова в районі водоочисних споруд водоканалу в Соснівці та в

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ 2017
вами її ж гендиректора
Ігоря Смілянського (призначеного навесні 2016го й обраного серед 48
претендентів) — становлять 1 млрд. грн. на рік,
а місячна фіксована ставка самого пана Смілянського (екс-співробітника американського офісу аудиторської компанії KPMG), за даними
на літо 2016 року, складала близько 333 тис. грн.
Тож ця шанована організація, з оновленим керівним менеджментом із
восьми осіб у вересні минулого року, явно живе
не бідно. Навіщо ж зараз
влаштовувати чергове
«пресування» населення
ще й зі свого боку (в поштовій царині. — Ред.) —
незрозуміло!
Єдине, що втішає
у черговому «сюрпризі», так це те, що рішення Нацкомісії відправлять на держреєстрацію
до Міністерства юстиції,
і, можливо, хоч там заступляться за пересічного українця, заблокувавши цю ініціативу. У
протилежному випадку
— рішення набуде чинності з дня його офіційного опублікування.
Невже шановні боси з
Укрпошти не розуміють,
що якщо їхні мрії щодо
захмарного підвищення
тарифів на свої послуги
таки найближчим часом
втілять у життя, то чи не
стане це початком кінця
їхньої діяльності. Адже
зараз на ринку поштових відправлень чимало
фірм (на кшталт «Нова
пошта», «Делівері» та
ін.), чиї послуги в багатьох сферах перетинаються з укрпоштівськими, і сервіс у них, а подекуди й ціни, значно привабливіші. ■
районі села Кам’яні Потоки Кременчуцького
району. Раніше сміття
зі Львова було також виявлено в м. Глобине Полтавської області.
Влада Кременчука
утилізує незаконно скинуте в регіоні львівське сміття і вимагатиме
у Львова компенсацію.
«Немає сенсу везти сміття назад у Львів. Ми підготували документи і вимагатимемо, щоб нам
компенсували витрати
на вивезення львівського сміття. Знайдене сміття вивезуть кременчуцькі
комунальники, і рахунок
за свою роботу виставлять
тим, хто його скинув», —
розповів керівник міста Віталій Малецький.
Він також розповів, що
вже телефонував із цього
приводу меру Львова Андрію Садовому. Очільник
Львова попросив вибачення у городян за львівське сміття. Він із розумінням поставився до нашого обурення. Каже, ну
така складна ситуація зараз. Вони намагаються
дисциплінувати перевізників, але тих аж шість, і
хтось міг це сміття вивезти. Тут є загальна проблема, і її треба спільно вирішувати з громадою Львова», — заявив мер Кременчука. ■
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Ляшко приборкав звіра
Лідер Радикальної партії відвідав одне з найбільших
підприємств України з виробництва великовантажних
автомобілів — Кременчуцький автомобільний завод
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
За більш ніж півстолітню історію «АвтоКрАЗ» зібрав понад 800
тисяч одиниць техніки та
ввійшов у десятку світових лідерів iз виробництва вантажівок. Одну з
них — модель «Спартан»
— приборкав і головний
радикал країни.
«Уперше сів за кермо
такої потужної машини.
Відчуття — неймовірні.
Це дійсно те, чим Україна може пишатися. Можливо, в КрАЗі немає під
задницею геморойної подушки, щоб там нічого не
заіржавіло, але в КрАЗі
є інше: КрАЗ — це звір.
Наш, український, звір.
Простий, надійний, потужний і добрий. Такий, як українці», — поділився відчуттями нардеп. Проте, як
поскаржилися співробітники заводу народному депутату, підприємство простоює. Головна проблема,
як і в більшості українських підприємств, — відсутність держзамовлень,
непрозорі тендери. Завод,
де працює близько 3,5 тисячi людей, недозаванта-

❙ Олег Ляшко за кермом «КрАЗу».
жений. На ньому могли б
випускати більше не лише
комунальної, а й військової техніки, яку так чекають на фронті. «Якщо наші
КрАЗи замовляють ООН
та більше 70 країн світу,
то чому наша держава не
замовляє? Чому ми маємо
купувати техніку в інших
країнах, коли наші підприємства простоюють?
КрАЗ має стати нашою візиткою — як в Америці
«Боїнг», так в Україні —
КрАЗ. Тому нам потрібно

робити все, щоб наші заводи розвивалися», — наголосив політик. Лідер Радикальної партії пообіцяв
всіляко сприяти розвитку вітчизняної машинобудівної галузі. «Ми переконали уряд, щоб цього
року державне замовлення було не 300, а 1000 машин. Зроблю все, щоб такі
круті заводи працювали
на повну потужність, щоб
у людей була робота і гідна зарплата», — підкреслив Ляшко. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Суддю-хабарника
затримали в Молдові
Горезвісний суддя Дніпровського районного суду Києва Микола
Чаус, який підозрюється у хабарництві, був затриманий у Молдові.
«Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови
за запитом Генпрокуратури України,
ініційованим НАБУ. Після екстради-

ційної перевірки чекаємо Чауса на
батьківщині», — повідомила прессекретар Генпрокурора України Лариса Сарган.
Нагадаємо, що 9 серпня 2016
року детективи НАБУ викрили суддю під час отримання ним хабаря у
сумі 150 тис. доларів за винесення
вироку в інтересах підсудних, і через два дні йому направили письмове повідомлення про підозру.

Уже 6 вересня ВРУ дала згоду на
затримання судді та притягнення
його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись
суддівським правовим імунітетом,
підозрюваний залишив територію
України. Із 12 вересня 2016 року
суддю Чауса було оголошено в національний розшук, а 14 листопада Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на другий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 5 березня в селах і райцентрах, до 10го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 квітня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
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 2017 рiк:
на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
до кінця року — 454 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
до кінця року — 634 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
до кінця року — 165 грн. 69 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., на
рік — 4 грн. 00 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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«Гонтарева має йти не у відставку, а на допит у ГПУ та НАБУ».
Сергій Руденко
політичний експерт
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Чутки про можливу відставку
очільниці НБУ Валерії Гонтаревої, які останні півроку з певною регулярністю з’являються
в інформаційному просторі,
викликали стійку асоціацію з
анекдотом про єврея, який прощається, але не йде. Утім цього
разу кілька авторитетних джерел повідомили, що відставку
таки планують, і навіть спробували спрогнозувати дату її оголошення — 2 березня.
Практично всі, хто повідомляв
про ймовірну відставку Валерії
Гонтаревої, сходяться на одному: відповідне рішення є, воно
прийняте і воно остаточне. Усе
впирається лише в кандидатуру наступника. А його знайти
дуже непросто, оскільки він має
відповідати передусім трьом
критеріям: задовольнити наглядачів із МВФ (підпис глави Нацбанку — один із чотирьох під
Меморандумом про співпрацю),
мати шанс бути затвердженим
парламентом і водночас бути
людиною Президента. А це в
нашому політикумі — практично протилежні речі.
«УМ» спробувала розібратися,
наскільки реальними є ці чутки,
з яким багажем Валерія Гонтарева покидає свою посаду і якими можуть бути наслідки цього
кроку для країни і для кожного
з нас.

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Гривню шкода...
Чи відбудеться відставка голови Нацбанку Валерії Гонтаревої
і якими можуть бути наслідки?

Звідки вітер віє?
За чутками, Валерія Гонтарева давно вже просилася у відставку. Але для Петра Порошенка, який узяв під особистий
контроль і НБУ, і ГПУ, і уряд,
і парламент, Гонтарева була
просто незамінною. Тому він
тримався за неї до останнього. І
до останнього тримав її при собі.
Хоча вона неодноразово ставала
фігурантом різних скандалів: то
її заступницю Катерину Рожкову звинуватили у розграбуванні банківських активів та причетності до банкрутства банку «Михайлівський», то проти
самої Гонтаревої та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Костянтина Ворушиліна НАБУ
порушило кримінальне провадження щодо махінацій з активами ліквідованих банків на
суму близько 315,6 млрд. грн.,
то її сім’ю запідозрили у виведенні депозитів з «Дельта Банку» напередодні його банкрутства.
Останнє, схоже, стало тривожним дзвіночком і для Петра
Порошенка. «Гонтарева, звичайно, не ангел. Але, будучи
людиною Президента, нарватися на те, щоб отримати попередження від ГПУ, яке теж контролює Президент, — це треба
постаратися. Я думаю, що якщо
вже ГПУ про це заговорила, то
однією відставкою тут не відбудеться, вона має бути притягнена до відповідальності. Думаю,
про Гонтареву ми ще почуємо,
і це має бути цікавий процес.
Інша справа — чи покарають її
по справедливості, чи буде запущена програма «відбілювання»,
як це бачимо по справі «діамантових прокурорів», щоб мінімізувати наслідки», — прокоментував ситуацію «УМ» відомий
політтехнолог Денис Богуш.

«Гріхи тяжкі» Валерії
Олексіївни
А відповідати Валерії Гонтаревій, яка очолила НБУ в

❙ Гонтарева йде. Але чи відповість?
червні 2014 року, змінивши
на цій посаді Степана Кубіва,
таки справді є за що. І не лише
за махінації, у яких її підозрює
ГПУ та НАБУ. А ще й за ліквідацію близько восьми десятків
банківських установ, яку за час
її каденції пережила банківська система України. Це — практично половина всіх банків, які
працювали на українському
ринку. За кожним банкрутством стояли втрачені гроші як
простих громадян, так і бізнесструктур, переважно з малого
та середнього бізнесу, що практично підірвало довіру людей
до банківського сектору і боляче вдарило по кишенях.
За підрахунками журналістів сайту «Реаліст», у виведених iз ринку банках залишилося загалом 135,2 млрд.
грн. депозитів громадян. «Час-

«Надра», «Фінансова ініціатива», «Фінанси та Кредит», VAB
та «Імекс-Банк». «Серед постраждалих були і великі промислові підприємства, і державні компанії, і провідні експортери, і флагмани аграрного сектору. Всі вони залишилися без
коштів. Це, до речі, ще одна з
причин, чому інвестори бояться інвестувати в Україну і чому
компанії не поспішають завозити валютну виручку в країну»,
— констатує «Реаліст».
Цікавою в цій історії є і ситуація з «Приватбанком». До його
банкрутства та екстреної націоналізації банк отримав від НБУ
19 млрд. грн. на рефінансування (це ще за Кубіва), та й пізніше неодноразово отримував
державну підтримку. Ще приблизно 116 млрд. грн. держава
витратила на капіталізацію за

бить вигідний вклад у державні облігації, заробивши на цьому 47 млн. грн. Сподіватися,
що про ці тенденції на ринку не
знала голова НБУ, яку всі називають людиною Президента,
було б дещо наївно. «Гонтарева
не центральний банкір по духу.
Вона працює проти держави,
проти економіки, проти населення. Для неї закон — це не
інтерес країни, а інтерес людини міцної статури із будівлі через дорогу. Що є законом для
цієї людини, давно лишається
загадкою», — констатує головний редактор «Реаліста» Сергій Лямець
На совісті Гонтаревої та її
команди й інші «антирекорди»
— падіння курсу із позначки 11
гривень за долар до майже 27,
зниження золотовалютних резервів із 17,06 млрд. доларiв до

Наступним головою Нацбанку після Гонтаревої буде Петро Порошенко. Як і при
Гонтаревій. Прізвище тут не має жодного значення. При тій системі управління,
яка є, керувати НБУ буде Президент.
тину цієї суми — 79,6 млрд.
грн. — виплатить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
По факту вже повернули більше 76,1 млрд. грн. Але решту
55,6 млрд. грн. можна вважати такими, що «згоріли» і назавжди втрачені. Це депозити,
які перевищують гарантовані
державою 200 тис. грн. Вкладники цих грошей не побачать»,
— констатує видання.
На рахунках банків-банкрутів «зависло» і 73 млрд. грн.
коштів юридичних осіб та 69,2
млрд. грн. коштів інших банків,
які були на рахунках ліквідованих установ. Левова частка —
майже 54 млрд. грн. — «зависла» в шести банках: «Дельта»,

рахунок збільшення свого держборгу. Тобто вирішення цих
проблем лягло на кишені простих громадян — як зізнався заступник Гонтаревої Олег Чурій,
«кожному ця націоналізація
обійдеться у 3 тисячі гривень».
При тому, що сам Ігор Коломойський на цьому рефінансуванні
і стрибках курсів «заробив», за
деякими даними, до півмільярда гривень.
Не лишився в накладі й Петро Порошенко — за дивним збігом обставин, перед раптовим
стрибком курсу валюти в лютому 2015-го, коли долар за кілька днів із позначки 16 гривень
виріс практично вдвічі, побивши всі рекорди, Президент ро-

15,4 млрд., неопосередкована
підтримка російських банків,
які в цій ситуації опинилися
«на коні». А загалом, три роки
роботи Нацбанку під керівництвом Гонтаревої обійшлися державі у 198 млрд. грн. І компенсовувати це маємо знову ми
з вами.

Перестановка доданків
Утім офіційної інформації про відставку досі не було,
і сама Валерія Гонтарева до
сьогодні заперечувала таку
можливість. Що дало підстави для пошуків різних версій
щодо причин, що ж стало останнім аргументом, що вплинув на рішення Петра Олексій-

овича. Серед найімовірнiших
версій називалося три. Перша — це тиск МВФ, які почали вимагати зміни очільника
Нацбанку на менш дискредитовану особу. Друга стосувалася чуток щодо можливого переформатування коаліції і «повернення» в її лоно радикалів і
пов’язані з цим політичні торги. Третя версія — пожертвувавши Гонтаревою, Петро Порошенко може спробувати врятувати свій рейтинг, поклавши
відповідальність за провали в
банківському секторі на неї.
«Усі ці три версії мають право на існування, хоча я б не говорив про домінування чогось
одного. Усі ці фактори могли
вплинути на відставку. За Гонтаревою зараз тягнеться такий
негативний шлейф, вона стала такою токсичною, що тримати її біля Президента стало небезпечно. Тому він погодився
на такий крок. А вже перспектива звільнення крісла голови
НБУ зрушила в парламенті процеси бродіння навколо коаліції.
Бо до квітня і в коаліції, і в уряду Гройсмана ще є імунітет і їм
нічого не загрожує, хіба що Парубій оголосить про те, що коаліції не існує, і запустить процес перевиборів. Але це малоймовірно. Я думаю, найцікавіші
речі і для Гройсмана, і для коаліції почнуться через місяць, а
все, що відбувається зараз, — це
лише підготовка», — коментує
ситуацію Денис Богуш.
Не менш цікавим питанням є і фігура наступника Валерії Гонтаревої. Одразу в пресі
спливло ім’я екс-Прем’єра Арсенія Яценюка, який певний
час був виконуючим обов’язки
голови Нацбанку. І хоча Арсеній Петрович публічно відхрестився від таких намірів,
у нашій політиці уже не раз
було, що «на численні прохання громадян» політики таки міняли свою точку зору. Іншими
ймовірними претендентами називають Віктора Ющенка, Володимира Стельмаха, Олександра Савченка і навіть — Сергія
Тігіпка. Але зміна особистості
не означає зміну курсу. «Наступним головою Нацбанку після Гонтаревої буде Петро Порошенко. Як і при Гонтаревій.
Прізвище тут не має жодного
значення. При тій системі управління, яка є, керувати НБУ
буде Президент», — переконаний політичний експерт Сергій
Руденко.
Але збереження політики НБУ у фінансовій сфері
може бути не найгіршим сценарієм розвитку подій. «Набагато гірше буде, якщо разом із
відставкою Гонтаревої відбудеться різке падіння курсу валют. А це можливо, оскільки держава контролює практично весь фінансовий ринок і
може впливати на будь-які процеси в ручному режимі. А грошей надруковано багато, і відставка Гонтаревої — непоганий привід, щоб виправдати їх
вкидання у ринок. Це поганий
сценарій, але реалістичний —
якщо тільки у влади вистачить
цинізму», — коментує ситуацію Денис Богуш.
У будь-якому випадку нам
буде за чим стежити. І чекати
часів, коли політика перестане
бути лише способом заробляння грошей. Бо за прорахунки
політиків доводиться розплачуватися нам із вами. У прямому сенсі. ■

НАЦІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ДО ПЕРШОДЖЕРЕЛ

Свята правда Пророка
Прочитання Тараса Шевченка у контексті сьогоднішніх подій
Василь СОКУР,
кандидат історичних наук

Україна знову в огні. В епіцентрі
глобальних протиріч між Росією,
США, Європою. Чи не перетруть
нас як державу ці жорна? Чи
зуміємо зберегти себе як єдиний
народ, монолітна нація? Як протистояти цим випробуванням
і викликам сучасності? В чому
шукати об’єднавчі фактори, які
б консолідували територіально,
соціально, ідеологічно розшароване суспільство?
У пошуках відповідей на ці питання наші погляди звертаються до духовних поводирів. Попереду всіх тут стоїть Шевченко
— звитяжний повстанець проти
гноблення; рядовий солдат ненависної царської армії, в якій
змушений був служити без ротації 10 років; «апостол правди
і науки» — він був і є пророком
у своїй Вітчизні. Він, 200-літній,
досі живий. І стоїть пліч-о-пліч
iз нами, живими. Заглядає кожному в душу. Говорить із кожним із нас: надихає, закликає,
попереджає, усовіщає, втішає,
співчуває, присоромлює, глузує, кепкує, гнівається, кляне,
— але завжди каже нам, своїм
нащадкам, батьківську «Святу
Правду». Якою б гіркою вона
кому не була. Дослухаємось до
цієї пророчої Правди. Подивимось на себе його очима.

«Бо москалі — чужі люде...»
Тарас Шевченко разом iз
нами тривожно вдивлявся у найближче майбуття: «Добридень
же, новий годе, / В торішній свитині / Що ти несеш в Україну /
В латаній торбині?» Хіба не він
попереджав нас, «чорнобривих»,
щоб не кохалися з москалями?
«Бо москалі — чужі люде, / Роблять лихо з вами».
А ми що? Кохалися, браталися... Підспівували разом із сердючками про свою найвищу національну доблесть... сало і вареники, підтанцьовували москалям, демонструючи свою
меншовартісність. Боронили
російську мову замість того, щоб
захищати свою. Докохалися,
добраталися. Забули, що наші
брати ототожнюють свою мову
зі своєю територією: там, де звучить російська мова, там, по-їхньому, мають бути і російські
землі. Тож і відбирають потихеньку не свою нашу земельку.

«...один козак із міліона
свинопасів»
Найголовніше, чому вчить духовний Батько, — це любити Україну. Він звертається до кожного, хто носить український паспорт, хто народився на цій землі і
в неї піде: «Свою Україну любіть.
/ Любіть її... / Во время люте. / В
останню тяжкую минуту / За
неї Господа моліть».
І дійсно, без синівської любові
до своєї Вітчизни безбатченки
навіть не варті високого звання
Людини. «Тяжко-важко в світі
жити / Сироті без роду» — пташина любить своє гніздо. І його
захищає... Цю аксіому проголошують сотні мислителів і до Шевченка, і після нього. «Хто не любить своєї країни, нічого любити
вже не може», — каже геніальний англієць Джордж Байрон.
«Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом», — під-

чатку треба нагодувати людей!
Здешевити продукти, які виробляємо з надлишком, пустивши
їх на внутрішній ринок. А це —
харчове і фуражне зерно, цукор,
олія... Вихваляючись рік у рік
високими врожаями, ми вивозимо збіжжя за кордон, кладучи
гроші в кишені перекупщиківолігархів. 70% нашого добробуту — родом із села: все, що їмо,
п’ємо, у що одягаємося і взуваємося. Хочеш жити заможніше —
підніми з колін село! І будуть «...
у селах веселих / І люди веселі».
У містах також.

«... возвеличимо на диво і
розум наш, і наш язик»

❙ Фото з сайта na-skryzhalyah.blogspot.com.
креслює геніальний киргиз Чингiз Айтматов. Та чомусь цю істину не кожен носить у своєму
серці. Століття рабства даються
взнаки. Українців народжується багато, та стають Українцями
не всі.
Тому Шевченко звертається
з повагою до кожного українця,
який має національну гідність
і самоповагу: «Найшовсь-таки
один козак / Із міліона свинопасів».
Шевченкові соромно перед
Європою, що ми за 23 роки незалежності не зуміли стати самодостатньою державою: «Так
сміються ж з України стороннії
люди». Сміються... Бо маємо такі
щедрі землі, такий талановитий
працьовитий народ, а ходимо...
напівголодними. А все тому, що
«Дурні і гордії ми люди», «Смирилася душа наша».
«Німії, подлії раби!» ми. Часто не маємо власної гідності, байдужі до свавілля чиновників,
узурпації влади, до зла, яке чиниться навколо нас: «А братія
мовчить собі, / Витріщивши очі,
як ягнята!», «Всі оглухли, похилились/ В кайданах...байдуже».
Соромимося свого українства, запобігаємо перед чужим,
тож і почуваємось ніби гостями, а
не господарями «На нашій — не
своїй землі»; «І ми не ми, і я не я».

«Мені не жаль, що я не пан»
Ми все чекаємо допомоги
і співчуття від когось. Більше
довіряємо збоку запрошеним
міністрам, ніж своїм, корумпованим... Розбудувати свою
«хату» (державу) слід самим.
Фундамент незалежності закладено: «В своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля». Опираючись
на власні сили, подолаємо всі негаразди. Тоді й буде: «І ви наші, і
все наше».
«Мені не жаль, що я не пан»,
— констатує Тарас Шевченко.
А от нинішнім нашим панам він
виставляє великі рахунки. Докоряє тим політикам, які п’ятою
колоною крокують на північ:
«Раби, підніжки, грязь Москви»,
«Кайданами міняються, / правдою торгують». Усовіщає депутатів, які не виконують передвиборчих обіцянок: «А розумне
ваше слово / Брехнею підбите».
Гнівний Тарас бере за груди олігархів і крадіїв-скоробагатьків, які «Латану свитину з
каліки знімають». «Ви любите
на братові / Шкуру, а не душу!».
Шевченкові боляче за Україну,
що «Гірше ляха свої діти її розпинають». Дивлячись на маєтки нуворишів, Тарас лиш скруш-

но хитає головою: «А той щедрий та розкішний, / Все храми
мурує: / Та отечество так любить, / Так за ним бідкує / Так із
його,сердешного, / Кров, як воду,
точить!..».
Строгий наш Батько не знімає вини і з нас, своїх дітей, за
те, що «Доборолась Україна / До
самого краю» і перебуває нині в
стані кризи. Замість того, щоб
протидіяти розкраданню, рейдерству, «прихватизації» народної власності.
Шевченко застерігає новоявлених багатіїв від народного гніву: «Схаменіться! Будьте
люди, / Бо лихо вам буде. / Розкуються незабаром / Заковані
люде...». Докоряє за надмірну жадобу збагачення, яка панує в суспільстві, закликає задуматись
про сенс свого життя: «Для чого
я на світ родився». «Накралися; а що взяли / На той світ з собою?»

«...те найкращеє село»
За походженням селянин Тарас любить село: «Село, і серце
відпочине. / Село на славній Україні». «Якось недавно довелось

Великий Тарас потерпав від
того, що упосліджена дорога
йому мова рідного народу. Мова
— душа народу. «Ну що б, здавалося, слова... / Слова та голос —
більш нічого, / А серце б’ється —
ожива, як їх почує!».
Своєю мовою кожен народ
ідентифікує себе перед світом.
Зникає мова — зникає народ.
Це спостерігаємо сьогодні у білорусів. Будуючи державу, ми забули чомусь, що єдина нація формується в надрах держави на базі
єдиної державної мови. Навіть
марксист Сталін, даючи у 1913
році класичне визначення поняттю «нація», ним і сьогодні користуються всі енциклопедії, «соромлячись» вказувати авторство,
на перше місце ставив таку головну ознаку, як спільність мови.
А потім уже йдуть — спільність
території, економічного життя
тощо. Не випадково ж, приступивши у 1948 році до формування держави, євреї розпочали саме
з єдиної державної мови. Напівзабутий іврит знав тоді не кожен з
євреїв, але знання мови було і залишається найпершою умовою
для набуття громадянства.
Тож яку націю ми хочемо
мати — українську? російську?
«донецьку»? «общность советский народ»? Той, хто виокремлює якийсь особливий російськомовний український патріотизм, — дещо лукавить. Півень
співає по-своєму, а шпак посвоєму, навіть живучи в одному
подвір’ї. Так розпорядився Бог,
поділивши людей за мовною ознакою.

«Встань же, Боже, поможи / Нам встать на ката знову».
/ Мені заїхать в Україну, у те
найкращеє село», — розповідає він. Колишній кріпак, а тепер академік, уже не побачив
тих своїх земляків, які «Німі на
панщину ідуть / І діточок свої
ведуть». Кріпацтво давно скасоване. Зник назавжди і такий радянський його рудимент дармової праці, як колгоспи. Але мало
щось діток. Сільські школи напівпорожні. Нема того як було
колись: «Плугатарі з плугами
йдуть / Співають ідучи дівчата». Ферми порожні. Багато земель неораних. Немає молоді, не
чути співу. «Село неначе погоріло, / Неначе люде подуріли».
Щоправда, деякі агрофірми процвітають завдяки іноземним інвестиціям: «... на Січі мудрий німець / Картопельку садить. / А ви її купуєте, / Їсте на
здоров’я...». «Аж страх погано /
У тім хорошому селі», — робить
висновок Шевченко. — «Минули
літа, а село / Не перемінилось».
На жаль, занепад села спостерігається «І не в однім отім селі. /
А скрізь на славній Україні...».
Хіба це не пророчий дороговказ, на яких пріоритетах нам,
багатій чорноземами країні, зосередитись? Модернізувати промисловість потрібно. Але спо-

Шевченко жив в епоху, коли
українцям затуляли рота валуєвськими та емськими самодержавними указами. А що б
наш Великий Українець сказав
тепер, не знайшовши у кіосках
жодної української газети. Хто
українцям затуляє рота зараз?
Виступаючи проти асиміляцій, Тарас Шевченко вірив,
що «Наша пісня, наша слава /
Не вмре, не загине». «Дастьбі...
Колись будем / По-своєму глаголать». Бо «Не вмирає душа
наша...». Тож і ми колись «... возвеличимо на диво / І розум наш і
наш язик».
Шевченкові ненависні перевертні, які кричать про особливі
преференції російській мові замість того, щоб консолідувати
людей державною, українською;
які їздять iз концертами у Москву, щоб... надихати росіян своїми дзеньками-бреньками на військове загарбання наших територій; які ставлять пам’ятники
Катерині ІІ, котра «...доконала
/ Вдову сиротину». Ці «Бастрюки Єкатерини / Сараною сіли».
Звертаючись до цього малоросійського планктону, Шевченко
скрушно зітхає: «Люде, люде! /
За шмат гнилої ковбаси у вас хоч
матір попроси, / То віддасте».

5

Україну кожен iз нас мав би
ототожнювати з матір’ю. Мати
— це для кожного святе. Навіть
найзятятіший убивця-зек, що
втратив людську подобу, карбує
на своїй шкірі: «Не забуду мать
родную». Але чомусь забувається
Шевченкова пересторога: «...хто
матір забуває, того Бог карає».
Кобзар усовіщає мешканців Донбасу, повоєнною відбудовою над
якою працювала вся Україна, посилаючи туди своїх синів і дочок.
Щоб згадали вони, «...чиїх батьків, чиї діти», щоб пили «...з московської чаші московську отруту», не піддавалися брехливій
путінській пропаганді.

«...оживе добра слава, слава
України»
«Рядовой Оренбургского линейного №5-го батальона Шевченко», який має 10 років солдатської вислуги, звертається
і до бійців АТО, які воюють на
сході: «Сини мої, сини мої! / На
ту Україну / Дивіться: ви за неї
/ Й я за неї гину».
Будучи європейцем, Людиною планетарного виміру, він
вчить не замикатися в своєму,
вузьконаціональному. Він закликає нас учитись — всьому загальнолюдському. Щоб не почуватися у Європі хуторянами.
«Якби ви вчились так як треба,
/ То й мудрість би була своя». То
ж — «І чужому научайтесь, / Й
свого не цурайтесь». «Научайтесь» мов — англійської, російської, китайської... Оволодівайте комп’ютером. Починайте зі
свого. Так роблять усі розумні
народи — німці, японці, поляки,
французи. Вчіться прискіпливо
«Не минайте ані титли, / Ніжетії
коми». Знати свою мову, літературу, історію... це найперша ознака освіченої людини. Тут варто
б взято приклад і з самого Шевченка, який самоосвітою досяг
вершин світової культури.
Наш великий Пророк був оптимістом. Вірив, що «Діла добрих оновляться, / Діла злих згинуть». «...оживе добра слава,
/ Слава України». Мріючи про
незалежну Україну, Шевченко бачив, якої шкоди українській справі завдає пристосуванство, роз’єднаність. Та й самі ми
вже набачились, до чого призводять вождистські амбіції лідерів,
коли всі висмикують гетьманську, прем’єрську, президентську
булаву одне в одного. Два українці — три гетьмани! Роз’єднані,
розпорошені ми слабкі. І ворог
цим користується. Тому як ніколи актуальні Шевченковi заклики до єднання, до братерства, однодумства, до вміння знаходити
компроміси в ім’я єдиного блага
— процвітання України: «І всім
любіє пошли»; «Розкуйтеся, братайтеся...»; «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю».
Тарас Шевченко акумулював у собі всі одвічні мрії думки
і прагнення свого народу. Він тепер для нас й дотепер дзеркало,
в якому ми бачимо самі себе — з
усіма вадами, зморшками, шрамами. Його творчість віддзеркалює кожного з нас. Він iз нами завжди поруч у смутку і в радощах.
Він возвеличив нас, колись «...
малих отих рабів німих!» на першому Майдані в 2004 році. Він
молився за нас на Майдані у 2014му: «Встань же, Боже, поможи /
Нам встать на ката знову». Він
ніколи не сумнівався в нашій перемозі: «Борітеся — проборете, /
Вам Бог помагає».
Великий Кобзар вірить, що
збудуємо — таки сильну квітучу
державу і матимемо свого «Вашингтона з новим і праведним
законом». Тож будьмо! Поки
Шевченка — поки нас. Поки нас
— поки Шевченка! ■
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■ РЕЗОНАНС

Сила власної могутності
Опертися можна насамперед на неї, коли країни-партнери перебувають
у полоні національного егоїзму
Василь БОГДАН,
ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант

У повітрі — відлуння жалобного українського гімну «Пливе кача».
А на почесній алеї із портретів героїв «Небесної сотні» променіє
докірливий погляд, що вимагає справедливого покарання винних та виконання владою і суспільством доленосних гасел Революції гідності. Таке враження охоплює під час перебування біля
тимчасового меморіалу в річницю трагічних подій. У день, коли на
Мюнхенській безпековій конференції західні лідери вчергове висловили обурення діями Кремля, підтримку і солідарність з Україною, але чогось рішуче знакового, окрім подальшого використання збанкрутілого мінського майданчика, що змусило б зупинити
російського агресора, не запропонували.

На часі — референдум щодо
членства України в НАТО
Така позиція Заходу, очевидно, спонукала Путіна до ескалації бойових дій на сході України та підписання указу, яким
у Російській Федерації визнали чинними паспорти терористичних ДНР та ЛНР. Інакше
як знущанням і відвертим черговим викликом міжнародній
спільноті такі акції Кремля оцінити неможливо. Оскільки цим
самим Москва чітко засвідчила,
що фактично окупувала частину
Донецької і Луганської областей
та не має наміру конструктивно
співпрацювати у Нормандському форматі. Нічого іншого від
країни, що є джерелом і донором
міжнародного тероризму, очікувати не доводиться.
Політики та експертне середовище по-різному пояснюють зволікання Заходу щодо
ефективніших дій зi стримування путінської агресії. Вказується на несформованість позиції новообраного президента
США Дональда Трампа та його
адміністрації, на особливості
президентських і парламентських виборів у Франції та Німеччині, на проблеми боєготовності військ НАТО і США, на
загрозливі міграційні процеси
у Європі та фактор розповсюдження на Заході ліво- і праворадикального популізму. Безумовно, зазначене відіграє свою
роль. Проте існує ключова причина такої поведінки. Вона полягає в тому, що західні демократії перебувають у стані
деформації через національний егоїзм та кон’юнктурне
ставлення до визнаних цінностей, які почасти ігноруються у
прагматичних інтересах (Брекзіт у Великобританії, економічний протекціонізм у США, референдум у Нідерландах, особлива позиція з окремих питань політики ЄС Угорщини,
Румунії, Польщі, Словенії,
Греції, Італії, Іспанії тощо).
Зайве говорити, що саме у такі
шпарини західного світу і проникають із руйнівною метою
місіонери «русского міра».
Лише декларативні заяви
про європейську і трансатлантичну єдність та консолідацію
путінську агресію в Україні та
світі не зупинять. Назріла нагальна необхідність реформування ООН таким чином, щоб
покласти край узурпації права
вето п’ятьма постійними членами Ради Безпеки, один із
яких — Росія — поставив світ
на межу глобальної катастрофи. Уже очевидним є підписання угоди, відповідно до якої
Україна отримає статус пріоритетного союзника США. Це на-

дасть їй міжнародні юридичнозобов’язуючі гарантії безпеки.
На часі — проведення запропонованого Президентом України
загальнонаціонального референдуму щодо членства України в НАТО. Україна та її партнери повинні також скористатися тією обставиною, що Кремль
втягнувся у війну на два фронти (Україна, Сирія). Це виснажує її людські, фінансові і матеріальні ресурси. У такій ситуації потрібно не лише посилювати санкції проти Кремля,
а й щільніше тиснути на агресора на фронті. Водночас США
як стратегічний партнер повинні надати Україні сучасну летальну зброю. Бо ще Макіавеллі в трактаті «Володар» стверджував, що «всі озброєні пророки перемагали, а всі неозброєні
гинули».

Змінити перемовників від
Києва у Мінську
Усе очевиднішим є усвідомлення того факту, що доля перемоги у війні з російським агресором перебуває, перш за все, у
руках українських державних
інституцій та суспільства. Адже
ще Таціт стверджував, що «Немає нічого більш хиткого і мінливого, ніж зачарованість, що
не опирається на силу власної
могутності». Але на заваді цьому значною мірою є домінуюча
в Україні олігархічно-кланова
модель управління державою,
яка покликала до життя партійно-фракційну отаманщину, що
пересварила проєвропейські демократичні сили, породжує капітулянтські настрої, розбалансовує, демобілізує і деморалізує

❙ Українці мають довести: революції здійснюються не для того,
❙ щоб усе залишилося так, як і раніше.
Шокуючий ефект у суспільстві викликали відомі заяви олігарха Віктора Пінчука в газеті Wall Street Journal
про «болезненные компромиссы», на які повинен погодитися офіційний Київ у контексті
російської агресії стосовно України. Ішлося про те, що «Україні варто визнати ситуацію
на Донбасі такою, якою вона є,
і провести місцеві вибори», а також стосовно того, що Україні
«потрібно відмовитися від ЄС і
НАТО». Щось це нагадує збанкрутілу позаблокову політику Кучми—Януковича. Чи не є
такою ж капітулянтською і позиція представника України у
тристоронній контактній групі
на переговорах у Мінську Леоніда Кучми, який перебуває
у родинних стосунках із Пінчуком. На Мюнхенській безпековій конференції пан Пінчук знову озвучив кремлівський месидж про те, що «Європа
втомилася від України». У підтексті вочевидь малися на увазі
ті ж самі «болезненные компромиссы». З огляду на те, що в українській команді у Мінську тусується Віктор Медведчук, погляди якого ідентичні капітулянтській позиції Пінчука, та
інші особи, схильні до сумнівних компромісів із ворогом,
виникає обґрунтована стурбованість їх здатністю рішуче і
наступально відстоювати у переговорному процесі національні інтереси України. Можливо,
настав час Президенту України

З огляду на те, що в українській команді в Мінську
тусується Віктор Медведчук, погляди якого ідентичні
капітулянтській позиції Пінчука, та інші особи, схильні
до сумнівних компромісів із ворогом, виникає
обґрунтована стурбованість їх здатністю відстоювати у
переговорному процесі національні інтереси України.
країну та створює небезпечні
передумови до її розколу. Відсутність зваженого і системного підходу до впровадження реформ та почасти ігнорування їх
соціальної складової породжують падіння рівня життя більшості населення, а також ріст
напруги у суспільстві й протестні акції. Події 19 лютого є
яскравим тому свідченням. Такими обставинами намагаються скористатися як Кремль, так
і фінансована Росією «п’ята колона» в Україні, що прагне реваншу.

здійснити відповідну ротацію
перемовників офіційного Києва. Звичайно, якщо не йдеться
про якісь непопулярні латентні домовленості з Москвою, до
яких таким чином поступово
агентами впливу Кремля готують українську громаду.

«Громадська думка має бути
керованою»
Загрозу державній безпеці
становить і ризикована концентрація у власності кількох олігархів провідних бюджетоутворюючих секторів економіки,

що суттєво впливають на стратегічно важливий обороннопромисловий комплекс та життєдіяльність країни. Нещодавні
провали у банківській системі та
енергетичній галузі за вини монополістичного капіталу «подарували» державі роль заручника олігархів і змусили уряд врегульовувати критичну ситуацію
за рахунок вітчизняних платників податків. Зазначене вкотре
спонукає владу, незважаючи
на особливості ринкової економіки, все ж таки впорядкувати
регуляторні функції держави,
у тому числі з залученням спеціальних служб країни.
Схоже на те, що предметом
постійної турботи держави ще
не стали гуманітарна сфера і
партійне будівництво, від яких
значною мірою залежить формування патріотичної громадської думки та державницького громадянського суспільства.
Через відсутність національної
гуманітарної стратегії українська історична наука здебільшого перебуває в полоні російської дворянської, радянської і
путінської історіографії. На законодавчому рівні не визначено концепцію і фундаментальні
засади підготовки сучасної редакції історії України, що дозволяє відвертим внутрішнім і
зовнішнім ворогам із колишніх метрополій фальсифікувати українські визвольні змагання та упереджено і безпідставно
звинувачувати їх провідників у
злочинах. Остаточно на законодавчому рівні не врегульовано мовне питання, хоча агресія
Росії проти України мала б покласти край дискусіям щодо української мови як єдиної державної.
Залишається проблемною
інформаційна безпека країни,
що дозволяє Кремлю на постійній основі реалізовувати антиукраїнські пропагандистські кампанії. Особливо на територіях, прилеглих до зони АТО.
Ще повільно голос української
правди проникає в анексований
Крим та тимчасово окуповані території Донецької та Луганської
областей. Незважаючи на певний дефіцит коштів і кадрів, українські представництва та дипломатичні місії за кордоном ще
не досить масштабно і цілеспрямовано формують позитивний
імідж України у світі.
Свого часу російський поет
Олександр Пушкін говорив,
що «громадська думка повинна бути керованою». Здається, що і в демократичному сус-

пільстві такий месидж є досить
актуальним. Ще й тому, що в
Міністерстві юстиції України зареєстровано 353 партії.
Серед них до цього часу нібито не знято з реєстрації «Партію політики Путіна» та «Комуністичну партію України»,
що була однією з рушійних
сил колаборантського режиму
Януковича та антидержавного заколоту на Донбасі. Складається враження, що частина істеблішменту і суспільства сприймає демократію і свободу слова як вседозволеність.
Навпаки, сила демократії саме
і полягає в чіткому законодавчому регулюванні взаємин між
громадянином, суспільством і
державою. Досягнення такої
гармонії забезпечує єдність і
гідність нації. Сприяє формуванню заможного, духовно багатого і самодостатнього громадянина, який щиро опікується
безпекою людини і держави.
Наявність прогалин у законодавстві та байдужість частини
державного сектору і породжує
шалене партійне розмаїття, що
нерідко має антиукраїнське
спрямування і дезорієнтує суспільство. Очевидно настав час
провести в цьому господарстві
належну інвентаризацію та на
законодавчому рівні вилучити з обігу частково законсервовані «п’ятою колоною» осередки для потенційної дестабілізації України.
Останнім часом певні право-радикальні політичні сили
Польщі, Угорщини і Румунії
намагаються під різними приводами провокувати громадян
України різних національностей до кроків із отримання особливого автономного статусу чи
приєднання територій їх компактного проживання до цих
країн. На щастя, спроби такої
«повзучої експансії і колонізації» не підтримуються і засуджуються офіційними Варшавою, Будапештом і Бухарестом. Але той факт, що влада
цих країн заохочує отримання
громадянами України названих
етнічних груп їх громадянства
та ще й із підписанням відповідної присяги (Румунія), дає підстави відповідним державним
органам і спецслужбам України ретельніше дослідити законність таких процедур. Необхідно визначитися із можливими
загрозами від них у перспективі
для суверенітету і територіальної цілісності України. Адже
динаміка суспільно-політичних
процесів у Польщі, Угорщині
та Румунії не виключає приходу до влади в цих країнах націонал-радикалів, які можуть висунути територіальні претензії
до України.
Попри негаразди, сучасній
Україні все ж властива поступальна динаміка, що вселяє
здоровий оптимізм і віру в майбутнє країни. А яким воно буде
— залежить від сучасного покоління української нації. Вже
очевидно, що всі гілки влади
потребують не лише потужної
модернізації, а й відпрацювання ефективних механізмів координації дій та максимальної
мінімізації впливу на їх роботу олігархічно-кланових груп.
Влада мусить навчитися вести діалог із суспільством, чути
його і реагувати практичними рішеннями. Інакше до оцінки її діяльності цілком доречно може бути застосована цитата одіозного Лева Троцького
про те, що «ліберали і демократи намагалися доказати народу, що революції здійснюються для того, щоб усе залишилося таким, як і раніше». ■
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■ КОРДОНИ

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Віз безвізу просунувся
вперед

Той, що поверне
Америці її велич

У Брюсселі успішно
завершився тріалог
про безвізові поїздки
українців до ЄС
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Президент США Дональд Трамп виступив iз першою
промовою перед сенаторами та конгресменами
Ігор ВІТОВИЧ

Ігор ВІТОВИЧ

У вівторок, 28 лютого, у Брюсселі успішно завершилися тристоронні міжінституційні переговори щодо візової лібералізації
для України. У тріалозі брали
участь Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС й обговорювали затвердження проекту законодавчого акта про скасування
візових вимог для громадян
України. Успішне завершення
тріалогу — та ще й за один день
— є черговим солідним кроком
до візової лібералізації між ЄС
та Україною, отже, є всі надії, що
українці можуть отримати довгоочікуваний безвіз у першому
півріччі цього року, повідомляє
«Радіо «Свобода».

«Формальний,
але важливий крок»
В Україні слово «тріалог»
вживають не так часто. Однак, як
пояснив в інтерв’ю «Радіо «Свобода» провідний оглядач брюссельського видання EUobserver
Ендрю Реттман, цей термін для
позначення тристоронніх консультацій дуже популярний в європейських інституціях. «Тріалог» — це такий собі термін євросоюзного жаргону. Ним позначають неформальну зустріч між
різними сторонами переговорного процесу, які хочуть досягнути
консенсусу. Зазвичай «тріалог»
сигналізує завершення законодавчого процесу», — пояснив Реттман.
Засідання в рамках тріалогу
відбувалося в закритому режимі,
український безвіз обговорювали в будинку Європарламенту в
Брюсселі. Під час тріалогу, який
тривав менше години, були зняті
всі сумніви щодо законодавчого
акта про безвізовий режим для
українців.
Аніс Кассар, речник мальтійського головування в ЄС, сказав «Радіо «Свобода» після завершення зустрічі, що вона відбулася
«дуже успішно». «Ми дуже задоволені, що змогли досягти попередньої угоди з нашими друзями в Європейському парламенті в
першому тріалозі за менш ніж годину. Наступним кроком iз боку
Ради ЄС має бути розгляд документа, попереднього тексту, на
Раді послів ЄС із тим, щоб Рада ЄС
у четвер (2 березня. — Ред.) вивчила текст. Наша мета, як країни,
що головує в ЄС, щоб цей документ затвердили якомога швидше
— в ідеалі протягом нашого головування, аби надіслати позитивний сигнал нашим друзям в Україні», — сказав пан Кассар, країна якого, Мальта, головує в ЄС у
першому півріччі цього року.
Доповідач Європарламенту
щодо візової лібералізації з Україною євродепутат від Болгарії
Марія Ґабріел не приховує свого задоволення: «Це була дуже
плідна дискусія, і ми маємо домовленість. Зрештою, Рада ЄС та Європейський парламент провели
дуже успішне обговорення. Ми
погодили остаточну версію тексту, і тепер наступним кроком буде

❙ Доповідач по Україні
❙ Марія Ґабріел задоволена.
голосування в Комітеті з громадянських свобод Європарламенту,
а після цього — на пленарному засіданні. Це те, що стосується Європарламенту. Після цього процедура продовжиться обговоренням
у Раді послів, ухваленням Радою
ЄС, підписанням та публікацією в
Офіційному журналі ЄС».
Цю подію також відзначив
Президент України Петро Порошенко. «Вітаю завершення тріалогу Рада — Єврокомісія — Європарламент iз безвізового режиму
з ЄС. Формальний, але важливий
крок на шляху до довгоочікуваного в Україні рішення! Тепер слово
за Європарламентом і Радою ЄС»,
— написав він у «Твіттері».

А коли щось піде не так...
Важливим моментом на шляху просування до безвізового режиму стало ухвалення 27 лютого — якраз напередодні тріалогу
— механізму припинення безвізового режиму. Це такий собі «план
Б» на випадок, якщо щось піде не
так. Ухвалили цей механізм не
лише для України, а й для всіх
приблизно 60 країн, які мають чи
матимуть безвізовий режим з Євросоюзом.
За безвізового режиму і за
умови наявності біометричних паспортів українці зможуть
в’їжджати до ЄС на 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду для бізнесу, туризму чи в родинних справах. Якщо буде масове зловживання цими термінами
або будуть масові звернення про
надання притулку, або потік нелегальної міграції, або відступ назад у плані боротьби з корупцією
в Україні чи інші проблеми, тоді
ЄС може припинити на дев’ять
місяців безвізовий режим із тією
чи іншою країною, зокрема з Україною. Рішення про візову лібералізацію для громадян України
не охоплює Великої Британії та
Ірландії.
Тепер, після успішного тріалогу, документ може бути поставлений на ратифікацію у квітні в Європарламенті, а в травні
може бути схвалений у Раді ЄС.
На цей час українці є третіми за
чисельністю — після росіян та
китайців — отримувачами шенгенських віз. Щодо термінів для
запровадження безвізового режиму, то тут є різні оцінки. Наприклад, український експертміжнародник, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко вважає,
що «за оптимістичним сценарієм
— у травні ми отримаємо безвіз, а
за песимістичним — можуть бути
затримки». Також «Радіо «Свобода», iз посиланням на свого кореспондента в Брюсселі, повідомляло, що безвізовий режим з Україною може запрацювати 12 червня цього року.■

В останній день зими президент США Дональд Трамп
виступив iз першим зверненням до сенату та конгресу «Про
становище країни» (State of the
Union Address), у якому фактично виклав плани та завдання своєї адміністрації на чотирирічну каденцію.
Значну частину свого виступу президент США присвятив питанню безпеки. Трамп
пообіцяв проводити суворішу
імміграційну політику, що є
для нього синонімом безпеки і
кращих можливостей на ринку працевлаштування. «Наші
міграційні закони дозволять
нам нарешті підняти зарплати, допомогти безробітним, зекономити мільярди і мільярди
доларів, забезпечити громадську безпеку», — пояснив глава
Білого дому. А головне — дозволять зупинити злочинність
і тероризм: «За даними, наданими міністерством юстиції,
переважна більшість засуджених за тероризм і за зв’язки з
терористами після 11 вересня
прибули з-за кордону. Вільний
в’їзд iз тих країн, де неможливо провести ретельну перевірку, це — не співчуття, це — божевілля».
За словами президента, новий американський уряд планує здійснити історичну податкову реформу. Вона передбачає зниження податкових
ставок для вітчизняних підприємств: «Нинішня застаріла система лише знижує прибутки бідних і є великим тягарем для платників податків». Дональд Трамп також
повідомив, що ініціюватиме
законопроект, який передбачає виділення одного трильйона доларів на інвестиції в інфраструктуру країни. «Америка витратила приблизно шість
трильйонів доларів на Близькому Сході, і це у час, коли

❙ Тон президента Трампа цього разу був більш поміркованим.
наша інфраструктура сиплеться на очах. За шість трильйонів
доларів ми б могли перебудувати нашу країну двічі. Я звернуся до Конгресу з проханням ухвалити законодавство, яке надасть один трильйон доларів
інвестицій в інфраструктуру
США — ці гроші надійдуть iз
державних та приватних джерел — та створять мільйон нових робочих місць. Ця ініціатива опиратиметься на два базові принципи: купуй американське та наймай на роботу
американців», — заявив Дональд Трамп.
Зовнішня політика нової
американської адміністрації,
за словами Трампа, передбачає пряму і масштабну взаємодію з іншими державами.
«Америка хоче знаходити нових друзів та створювати нові
партнерства, там, де наші інтереси збiгаються. Ми хочемо
гармонії та стабільності, а не
війни та конфлікту», — відзначив Трамп. Президент також наголосив, що США будуть поважати суверенітет інших країн. І підтвердив намір
тісно співпрацювати з партнерами по НАТО. Водночас він
вказав на необхідність істотного збільшення видатків на оборону з боку інших членів Північноатлантичного альянсу, а
конгресменам нагадав, що про-

хатиме їх про рекордне збільшення оборонного бюджету
США. Для цього доведеться
скоротити видатки на охорону довкілля, дипломатичну
роботу та допомогу закордонним і міжнародним організаціям. Трамп наголосив на
твердих намірах боротися з
ісламським тероризмом, назвавши його «огидним ворогом».
Трамп укотре не оминув
нагоди поскаржитися на свого попередника Барака Обаму, заявивши, що наслідком
президентства останнього стала колосальна кількість безробітних, рекордне зростання державного боргу країни та
надзвичайно повільне відновлення економіки. При цьому
значну частину промови Дональд Трамп приділив необхідності співпраці між законодавцями Республіканської та Демократичної партій та попросив підтримки у Конгресу для
його ініціатив у царині освіти,
охорони здоров’я тощо.
Оглядачі зазначають, що
тон виступу президента Трампа в конгресі був більш поміркованим у порівнянні з
його іншими публічними заявами. А лейтмотивом усього виступу було вже славетне
трампівське «зробимо Америку великою». ■

■ РЕФОРМИ

Поліглоти Назарбаєва
Англійська може набути статусу офіційної мови в Казахстані
Олег БОРОВСЬКИЙ
Глава адміністрації президента Казахстану Адільбек Джаксибеков повідомив
громадськості, що англійська мова може набути в країні
офіційного статусу. Відповідну пропозиція вже підготовлено, повідомляє РІА «Новості». «Є пропозиції з підсилення ролі державної мови
та надання англійській мові
офіційного статусу», — повідомив він. Зазвичай такі заяви не роблять без узгодження з президентом. А якщо вже
Нурсултан Назарбаєв висуває
якусь пропозицію, то чи хтось

має сумніви, що вона буде відхилена? Джаксибеков також
додав: «Надійшли пропозиції з приводу смертної кари,
думки з цього приводу розходяться — від повної заборони
до розширення випадків її застосування».
Президент Казахстану
Нурсултан Назарбаєв 25 січня виступив зі зверненням, в
якому виніс на всенародне обговорення проект конституційної реформи, у відповідності з якою частина президентських повноважень буде
передана уряду та парламенту. Також упродовж місяця
громадяни могли скеровува-

ти свої пропозиції до проекту
закону «Про внесення змін
і доповнень у Конституцію
Республіки Казахстан».
Статус офіційної в Казахстані має російська мова. 2015
року Назарбаєв заявив, що рішення про збереження російської мови дозволило зберегти стабільність у країні, але
зазначив, що казахське суспільство повинне йти в ногу
з часом, та закликав розвивати в країні три мови: казахську, російську та англійську. Вперше думку про надання англійській мові статусу
офіційної президент висловив ще 2013 року. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Цукрова лавина
Україна у 2016/2017 маркетинговому
році у порівнянні з попереднім періодом
збільшила експорт цукру в 33 рази — до
344 тисяч тонн. Міністр агарної політики та
продовольства України Тарас Кутовий привітав цією новиною учасників першого Міжнародного конгресу виробників та переробників цукрових буряків, який відкрився у
Києві в останній день лютого. «Визначний
момент попереднього року — збільшення
у цукровій галузі всіх показників. Ці показники свідчать про хороші передумови для
подальшого зростання галузі», — наголосив міністр. Українські аграрії виростили не
тільки гарний врожай цукрових буряків, а й
якісний. Покращення якості сировини дало
змогу в поточному сезоні отримати 6,9 тонни цукру з одного гектара, що втричі більше, ніж у 2010 році. Завдяки зростанню врожайності минулоріч валовий збір цукрових
буряків із площі 290 тисяч гектарів становив 13,2 млн. тонн, тоді як у 2000 році таку
кількість цукросировини було зібрано з площі у 747 тисяч гектарів. На чверть порівняно з попереднім роком збільшилися площі
під цукровим буряком, майже на третину —
виробництво цукросировини, на 40 відсотків
— виробництво цукру. У галузі дуже амбітні
плани: цьогоріч експортувати мільйон тонн
цукру.

Сконцентруємося
на аквакультурі
Розвиток рибного фермерства, або аквакультури, є напрямом, на якому Держрибагентство сконцентрує основні зусилля у 2017 році, повідомив Голова відомства Ярема Ковалів: «Минулого року частка
фермерської риби у світовому вилові становила 52 відсотки, а в Україні — всього
25. При цьому наша держава має найбільшу площу внутрішніх водойм у Європі. Ми
бачимо колосальний потенціал у розвитку
аквакультури, щоб стати європейським лідером у галузі. «Вже у травні українським
фермерам стануть доступні кошти у рамках
фінансової угоди між Україною та Європейським iнвестиційним банком. Угода передбачає виділення ЄІБ 400 млн. євро кредиту
на розвиток аграрного комплексу, частина з
яких буде направлена у рибну галузь. За всю
історію незалежності міжнародна фінансова установа вперше виокремила аквакультуру та переробку риби як окремий напрям
фінансування агросектору. Частину коштів
буде направлено на кредитування наших
підприємців, частину — на державні інфраструктурні проекти. Разом з експертами
Офісу підтримки реформ Держрибагентство працює над законопроектом про сертифікат походження риби. Він завадить
реалізації браконьєрської риби, відкривши нові ніші для легальних виробників.
Наразі продовжується робота над законопроектом про створення Фонду підтримки
рибної галузі. Кошти з Фонду розподілятимуть на програми зариблення, меліорації та
підтримку підприємців.
Обидва законопроекти планують направити до ВР уже наприкінці весни 2017
року. Планують зменшити фінансове навантаження на підприємців щодо сплати
за землю, збільшити митні ставки на імпорт сортів риби, що можуть вирощувати
в Україні. Також готуються зміни, що дозволять надавати підприємствам рибної галузі фінансову підтримку з держбюджету. У травні цього року Генеральна комісія
регулювання рибальства у Середземному
і Чорному морі ГКРС ФАО реалізує в Україні проект із наукових досліджень та технічної допомоги українській рибній галузі.
Європейські вчені визначать перспективні
види марикультури Чорного моря, а також
придатні для цього ділянки акваторії. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений диплом, серія КВ №34952081, виданий Київським національним економічним
університетом ім. Вадима Гетьмана 30.06.08
на ім’я Боднара Івана Леонідовича, вважати недійсним.
Втрачений диплом, серія В15 №105822, виданий Київським національним економічним
університетом ім. Вадима Гетьмана на ім’я
Мартиненка Артура Геннадійовича, вважати недійсним.

Катерина ШОР, менеджер проектів
Інформаційного центру «Зелене досьє»,
координатор Національного павільйону України
на БіоФах

Українські малі та середні аграрні компанії, що виробляють якісну органічну
продукцію за всіма відповідними правилами ЄС, досягають неабияких успіхів
на міжнародному рівні. Але змушені боротися за виживання в рідній країні. Як
міжнародна популярність допомагає українському фермеру утвердитися і чому
розвиток органічного виробництва вважає пріоритетним Міністерство аграрної політики та продовольства України?
Представницька делегація України щойно
повернулася з найбільшої у світі виставки органічної продукції БіоФах 2017, що
проходила в німецькому Нюрнбергу.

■ ВИЗНАННЯ

Органічне фермерство:
двері відчинилися
Україна може стати «органічним хабом» Європи і світу

17 друзів кооперації
«Український національний павільйон, який організовували на виставці БіоФах уже вчетверте, був цього року дуже успішний, — говорить Ксенія Гладченко, директор консультаційного органу «КьюС».
— Україна привертає все більше і більше
уваги міжнародної органічної спільноти
не лише завдяки різноманіттю представлених органічних продуктів, а й завдяки
консолідації та кооперації між гравцями
органічного сектору та органами державної влади. Уже другий рік поспіль Форум,
організований у рамках Національного
павільйону України, демонструє позитивні тенденції та якісні зміни в українському органічному секторі щодо простежуваності, відкритості та надійності».
Сімнадцять
компаній-експонентів
представляли Україну на БіоФах 2017. Деякі з них добре відомі міжнародним партнерам завдяки участі в інших виставках
та відповідальному веденню бізнесу. Нові
компанії також впевнено долучаються до
міжнародного ринку — малі та середні підприємства, що не відзначаються великими потужностями, але здатні принести на
міжнародний ринок органічної продукції
унікальні продукти з родючої української
землі. Як стверджує Сергій Галашевський, директор органу сертифікації «Органік Стандарт», експорт української органічної продукції зростає дуже швидко. Тільки оператори органічного ринку,
яких сертифікує «Органік Стандарт», експортували минулого року понад 164 тисячi тонн органічної продукції.
«Наш кооператив об’єднує дрібних виробників, які не мають потужностей вийти на міжнародний ринок самостійно, —
розповідає Сергій Огородник, директор з
розвитку СОК «Київський», який експортує органічну малину та полуниці. — Завдяки кооперації ми щороку примножуємо більш ніж удвічі обсяг експортної продукції, а це означає, що збільшуються
площі посадки, створюються нові робочі
місця для українців, кооператив поповнюється новими членами, надаючи реальну підтримку малим та середнім підприємствам».
«Звичайно, ми хочемо продати більше, заробити більше, — говорить Олег Жуковський, голова наглядової ради ПрАТ
«Етнопродукт». — Але за ці кошти ми хочемо найняти більше людей на роботу, хочемо зберегти довкілля. Хочемо збудувати
нарешті красивий будинок України. Тут, у
Нюрнберзі, дме доволі сильний вітер, але
— в наші вітрила і в потрібному для нас напрямку».

Державна підтримка в поміч
Малим та середнім підприємцям сьогодні нелегко — мусять дуже швидко реагувати на зміни, шукати своє надійне місце на ринку. На щастя, цей процес самовизначення й розвитку нарешті починає
отримувати державну підтримку: Міністерство аграрної політики та продовольства України заявляє про пріоритетність
розвитку малого та середнього агробізнесу в найближчі роки. Вперше за всі роки
участі у виставці БіоФах Україна була
представлена на високому державному
рівні — в офіційних заходах брали активну участь керівники профільного міністерства.
«Сектор органічного сільського господарства є досить молодим в Україні. Але
протягом останніх років спостерігається
його значне розширення, — каже заступ-

❙ Українська громада на БіоФах 2017.
ник міністра агрополітики України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. — За офіційними статистичними даними IFOAM, в 2015 році в Україні
нараховувалося 210 сертифікованих органічних господарств, а загальна площа
земель, зайнятих під органічне сільське господарство, становила 410,55 тисячi
гектарів. Також сертифіковано 530 тисяч
гектарів дикоросів. Понад 80 відсотків виробленого такими господарствами продукту спрямовується на експорт. Головними
імпортерами української органічної продукції поки що є країни Європейського Союзу, але географія експорту поступово розширюється. На виставці БіоФах 2017 було
представлено більш як півтора десятка українських компаній, котрі виробляють органічну продукцію та вже експортують
свої товари до країн Європи. Кожен сумлінний виробник органічної сільськогосподарської продукції в Україні заслуговує
на велику повагу, тому що ставить високу планку ведення бізнесу, якості продукції та організації виробничих процесів. А
основним завданням міністерства особисто я бачу створення повноцінної та прозорої законодавчої бази для роботи всіх операторів органічного ринку, напрацювання
механізмів, які б допомагали добросовісним виробникам бути конкурентними, а
державі мати ефективні інструменти регулювання та контролю. Загалом, вважаю,
що Україна має всі передумови для того,
щоб найближчим часом стати органічним
хабом Європи і світу».

Вдячні за підтримку, спробуємо
піднятися
Починаючи з 2014 року Національний павільйон України підтримує Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток
органічного ринку в Україні», що впроваджує Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія, www.ukraine.fibl.org).
Заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні Віктор
Шуткевич упевнений: «Україна на органічній карті світу гідна зайняти важливе місце. Швейцарія допомагає Україні
для досягнення цієї цілі з 2002 року, зокрема і через діючий проект «Розвиток органічного ринку в Україні», де бенефіціаром виступає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Завдяки
швейцарській підтримці та плідній роботі
з ключовими учасниками органічного
ринку України Національний павільйон
України вже чотири роки успішно пра-

❙ Пригощаємо гостей українськими стравами
❙ з органічних продуктів.
цює на найбільшій міжнародній виставці
органічної продукції БіоФах. Тут міжнародні покупці зустрічаються з органічними виробниками України. Важливо, щоб
у майбутньому (після завершення швейцарської допомоги) цей результативний
інструмент експорту продовжував працювати для українських органічних виробників, зокрема і на позитивний імідж
України як надійного постачальника органічної продукції та агродержави загалом».
Цьогоріч павільйон також підтримало Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL) через два німецько-українські
проекти співробітництва «Консультування України в питаннях аграрної торгівлі — в рамках Повної та Всеохоплюючої
Угоди про вільну торгівлю (ПВУВТ) між
ЄС та Україною» та «Німецько-українська
співпраця в галузі органічного сільського
господарства», що впроваджуються AFC/
IAK (www.afci.de / www.iakleipzig.de).
Підтримку надає і Western NIS Enterprise
Fund (WNISEF, www.wnisef.org), заснований за фінансування уряду США через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Але цього року більшу частину витрат на організацію Національного павільйону України взяли на себе самі
експоненти. Фінансова підтримка донорів
зменшується, що свідчить про стабільність
розвитку органічного ринку.
Національний павільйон України організовує консорціум трьох ключових учасників органічного ринкуУкраїни: консультаційний орган з органічного виробництва
«КьюС», орган сертифікації «Органік Стандарт» та Інформаційний центр «Зелене досьє». Підтримку в організації надали цього
року також Міністерство аграрної політики
та продовольства та Міністерство закордонних справ України. ■

СУСПІЛЬСТВО
Галина ГУБАЛЮК

Хоч рахуй, хоч не рахуй...
Підходжу до поштової
скриньки. Ну і що там? Цікаво,
чи перерахували субсидію? Так,
подивимось... Квитанція за газ:
нараховано 7532 грн., субсидія
— 1594 грн., сума до сплати —
5938 гривень. Рахунок аж руки
пече — то й не дивно, адже він
— за газ, а конкретніше — за
газ для опалення, приготування їжі та нагрівання води. Так
і є — не перерахували. Хоча...
надії було мало. Але ж обіцяли,
матері їхній трясця!
Утiм розповім усе спочатку.
Навесні 2015 року оформила
субсидію. Живемо ми у Львові,
в одноповерховому будинку,
сім’я наша складається із шістьох людей, до того ж із них
двоє — пенсіонери (з великим
стажем роботи і вельми скромними пенсіями) і двоє — безробітнi (на те є серйозні причини). Опалення в будинку — пічне. І, навіть враховуючи те, що
безробітним нашим приписували як дохід один прожитковий
мінімум на кожного (якого в них
нема й не було; а на сьогодні їм
уже пишуть два мінімуми, тобто
3100 грн. на кожного — нам би
такі гроші!), субсидію нам нарахували; вона була значною, так,
але й сплата за послуги була для
нас посильною. А якщо врахувати те, що живе в будинку нас багато, то, зрозуміло, й норми використання послуг були чималі,
навіть відповідно до розрахунків, опалювальної площі нам на
нашу сім’ю не вистачало. Ми ще
й економили потроху, хоча одноповерховий будинок прогріти
досить важко, — норму намагалися не перевищувати. Дивували, щоправда, великі суми переплат за газ (про переплати поговоримо згодом). Так от, сплачували ми, сплачували, отак і рік
минув. Норми зменшили, ціни
попіднімали, та субсидія все
одно повинна бути, навіть папірці всім такі надсилали, що,
як у кого вона вже оформлена,
то перерахунок на наступний
рік районні відділи соціального захисту населення будуть робити автоматично, так що нам,
законослухняним громадянам,
і ходити нікуди не потрібно. Ото
добре придумали, еге-ж?! Отож
я нікуди й не йду. А оскільки
переплати за газ у нас були великі, то так-сяк до грудня платили. Аж тут за грудень приходить квитанція майже на 3 тисячі гривень, та це ще й з урахуванням субсидії. Понашкрібали
в хаті хто що мав, ще одну тисячу позичили (бо то на те виходить, що як усе сплатити, то
вже ані їсти, ані пити, та ще й до
клозету не ходити), пішла я та й
сплатила. Після того ночами не
сплю, тиск скочив до 220 на 130,
жодні таблетки не допомагають
— все мені ті проплати ввижаються, а січень дуже морозним
видався цього року, тож, думаю,
яка ж то сума стоятиме у наступній квитанції, а головне — звідки ж ті гроші брати, як їх немає, просто немає. Аж тут телефонують нам із газзаводу. Запитують, що це за суми такі у нас
написані в квитанціях, бо ж субсидія у нас повинна бути втричі
більшою, ніж нам пишуть. Ось
тут i починається друга частина
Марлезонського балету...

Чого хоче МВФ
Хоч-не-хоч, а треба йти у райвідділ соцзахисту. Він у нас розташований у не так давно зведеному будинку районної адміністрації в найновішому районі Львова. Від нас це далеченько, треба
«маршруткою» їхати, а надворі

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

Обережно, субсидія!
Як львівська пані холодними зимовими
днями шукала допомоги в бюрократів

загальна, але субсидійне панство наполягає, що у ЖКГ я повинна взяти довідку про опалювальну площу. Тут слід зазначити, що розраховується вона дуже
просто — це по-перше, а по-друге — виникає питання: невже у
тих, хто нараховує субсидії, немає електронної бази? Можливо,
вони рахують усе на рахівницях?
Утiм, мабуть, що ні. Бо ті, що рахували на рахівницях, навряд чи
так помилялися. А на моє запитання про те, де ж узялася така
мала площа, коли ж до того впродовж року була зовсім інша цифра, відповіли мені просто й лаконічно: «Вискочило!»

... А можу зробити — і вже

❙ Інформацією у наших службах не діляться, допомоги не надають.
❙ Фото з сайта ukrjurist.com.ua.
мороз лютий, завірюха, плитка на сходах у ту адміністрацію
повідлітала, довкола слизько,
але треба. По понеділках вони
приймають відвідувачів лише
з 13-ї години (а по п’ятницях
зовсім не приймають. Один мій
знайомий жартував, що, мабуть,
у п’ятницю всі їхні працівники
«їдуть на рідні села, а потім до
обіду понеділка ще похмеляються»). Цілком можливо, якщо судити з того, що вони там людям
нараховують.
Знаю, що черги там страшенні, тому приходжу о 10.00.
Якась пані, що стоїть посеред
коридору, немов казковий герой «на воротях у червоних чоботях», намагається переконати
мене, що тут робити нема чого,
що до першої години ще далеко. Але я кажу, що сяду скромно в куточку й почитаю собі. Так
і роблю, хоча читати практично
не можу — все не йде з голови та
субсидія. Люди починають збиратися ще перед 11.00, їх стає
щораз більше, і хоч я сама вже
«заслужена пенсіонерка», але
багато «ще більш заслужених»,
а простіше кажучи — людей ну
дуже похилого віку. Дивлюсь на
них усіх та й думаю собі: «І що
то воно за звір такий, ота субсидія? Чи ж то не можна привести ціни за комунальні послуги
та зарплати й пенсії у відповідність? Кажуть, що піднімають
ціни, бо так хоче МВФ. Цікаво,
чи МВФ знає, що він від нас того
хоче? І чи знає отой МВФ, як
живуть оці всі люди, що стоять
зараз тут у так званій «черзі на
комп’ютер»?» А тим часом із паперами у руках коридором так і
снують працівники соцзахисту. Це переважно жінки. Люди
з черги намагаються їх перейняти, на ходу щось спитати. Хтось
відповідає, хтось стрімголов біжить далі — з одних дверей у
другі. Як схожі одна на одну всі
державні установи! Довелося
мені бути членом суду присяжних у нашому-таки районі. І там
усі бігають коридорами з паперами. Вибачте, не всі. Часом поважно пропливають зграйки молодих дівчат, що заглядаються
на молодих адвокатів чи прокурорів, котрі бесідують у коридорі, чекаючи на початок розгляду якоїсь справи. А взагалі
суд присяжних у нас — інституція нікому не потрібна, а в першу чергу — тим самим суддям.
Можливо, колись хтось і торкнеться цієї теми, а я не хочу.
Цур йому та пек — огидно. Це я

щось отак, відволіклась... Ага,
ось знайоме обличчя. Скаржусь,
що дуже мала субсидія чомусь.
Десь із глибин коридору принесено мені звістку, що в мене вся
опалювальна площа становить
47 метрів квадратних (насправді вона майже втричі більша).
Здивовано дякую і вирішую усе
ж дочекатися прийому.

Вискочило...
І ось я на прийомі. Гарна молодиця — біленька, гладенька,
очками так гарно кліпає — заглядає в монітор, що повернутий
до неї передом, а до мене задом,
і після деякого важкого роздумування каже, що в нас усе правильно пораховано і що на опалення нашого будинку нам нараховано за нормою 237 метрів
кубічних газу. Я ж кажу, що
це мало. Вона каже, що все пра-

На цьому моя одіссея не закінчилась. Дорогою додому все
думала, куди ж поділася електронна база у відділі субсидій,
що з неї нічого взнати не можуть
(або просто не хочуть!), а також
про оте сакраментальне «вискочило». Вискочити може чиряк (або фурункул — як бажаєте!) на якомусь не дуже зручному місці, та й то повинні бути
якісь передумови — чи застуда,
чи інфекція. А тут: «Вискочило»! Хай вам грець. Попри філософські роздуми про фурункули,
мушу взяти довідку. Паспортистка видала довідку про житлову і
загальну площу, про опалювальну ж видає майстер, а він мені її
видати не може, бо ми живемо в
одноповерховому будинку, а він
у ЖКГ знятий з обліку. Отримала я ту довідку, в якій було написане все те саме, що й у будинковій книзі, яку я третій день возила із собою, та й повезла знову у відділ субсидій. А там мені й
кажуть спеціалісти з «вискочило»: «Ти ба, яка велика площа.
То добре, добре... Але привезіть
ще із газзаводу довідку про опалювальну площу». Цікаво, вони
що, із газзаводом зовсім ніяк не
контактують, чи що? Для тих,
хто мало обізнаний із способом
розрахунку, пояснюю, що розрахунки елементарні: 13,65 кв. м

«І що то воно за звір такий, ота субсидія? Чи ж то
не можна привести ціни за комунальні послуги та
зарплати й пенсії у відповідність?»
вильно. Я кажу, що неправильно. Вона — що правильно, але
якщо я так сильно наполягаю,
то вони ще раз перевірять. Словом, iз чим прийшла, з тим і пішла. А дзуськи вам! Прийшла я додому, увімкнула комп’ютер, а в
iнтернеті є вся інформація про
розрахунки: і метри квадратні та
кубічні, і коригуючі коефіцієнти, і ціни. Цікаво, навіщо такий штат працівників, коли, в
принципі, кожен може собі сам
усе порахувати? Звісно, не кожний має можливість, але це вже
інше питання... Так от, нарахувала я, що мені в норму спожитого газу після повторного розрахунку субсидії не писали понад
500 кубів, а це, між іншим, коштує приблизно 3,5 тис. гривень.
Знову не сплю півночі, а зранку
(знову в мороз і хуртовину!) їду
на перекладних до райадміністрації. Білявка зі служби «на
комп’ютер», ображено закопиливши губку, каже, що хтось там
(називає ім’я, у них, виявляється, у штаті є ще мужчини, котрі,
без сумніву, є для жіноцтва авторитетом!) усе дивився, і все тут
пораховано правильно. Потім
усі довго бігають по різних кабінетах і, нарешті, повідомляють,
що в нас неправильно порахована опалювальна площа. Я показую будинкову книгу, де прописані всі площі — і житлова, і

множиться на кількість проживаючих і додається ще 35,22 кв.
м на ведення господарства. Ось
вам і норми опалювальної площі. У моєму випадку нам цієї
площі навіть трохи бракувало.
Хто знає, де у Львові розташований газзавод, мене зрозуміє: їхати із Сихова на Єрошенка дуже
непросто, особливо в мороз, заметіль і серед білого дня — і затори страшенні на вулицях, і неприбраний сніг, і їхати далеко.
Я коли у львівських новинах читаю про те, скільки машин було
використано для прибирання
снігу на вулицях Львова, то все
ловлю себе на думці, що ті, хто
подає інформацію, забувають дописати: «...але не допомогло».
Ось на нашій вулиці нещодавно розчистили тротуар — казали, що повинна бути якась перевірка з райадміністрації. За моєї
пам’яті останній раз це було тоді,
як я була ще дівчиною. А тепер
— пенсіонерка... Ти диви, як усе
швидко минає, — два рази сніг
розчистять — і ти вже пенсіонерка. Жах! І ось я на газзаводі,
точніше, в центрі обслуговування споживачів. Гарно тут зробили — давно не була — і для відвідувачів зручно, й обслуговують
оперативно. Тільки й тут повно
людей, які не знають, чи знайдуть якесь полегшення у своєму
скрутному матеріальному стано-
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вищі. Ось біля мене сіла жінка й
розповідає, що в неї вся площа
квартири 29,5 метра, а норму для
обчислення субсидій за газ встановили лише на 18, вона мерзне,
палити понад норму боїться, опалює електрикою, але це теж дорого. Дивно, адже всі квадратні
метри такої малої квартири повинні бути опалювальними! Утiм
ми ж на газзаводі, ото нехай вони
й рахують! Видали мені довідку. Опалювальна площа виявилася саме така, як я сама й порахувала. Утiм не всі ж уміють
рахувати. Довідку зазвичай видають наприкінці місяця, але
мене спитали, чи я хочу «вже».
Я захотіла, то й видали «вже».
Утiм у тій довідці не вказано, що
на кухні в нас опалювальне вогнище, а норми спожитого газу
для нього більші, ніж для звичайних пічок. Може, при розрахункові субсидії це врахують?
Ще попросила інспектора просвітити мене, темну, щодо переплат за субсидіями. Мені пояснили, що виділяється певна
субсидія, а коли вона вся не використовується, то надлишок
коштів повертають «в зад». Я
коли своїм друзям розповідала
про свої «субсидійні» пригоди,
то вони мене запевняли, що той
«зад» (чи зади?) ми часто бачимо
й чуємо, і то й у різних модифікаціях. Хто знає, хто знає... Але
можу вам беззаперечно сказати,
що якщо в одному місці чогось
зменшиться, то в другому неодмінно збільшиться.

У нас таких тисячі
У той самий день віднесла я
ту довідку у відділ субсидій, чим
дуже здивувала тамтешніх працівників, але дітися нема куди
— обіцяли перерахувати. Ура!!!
Було це у середу. Минув тиждень. У четвер йду в банк платити за комунальні послуги, аж
на тобі — за газ нічого не перераховано. Так, п’ятниця вихідна, у понеділок пишу заяву на
ім’я заввідділу соціального захисту населення нашого району, йду в райадміністрацію.
Секретар ще з якоюсь «захисницею населення» якраз ялинку розбирала у приймальній, заяви навіть реєструвати не хотіла, звеліла йти до «зама». Пішла я до «зама». Що вам сказати?
Мені розповідали, що таких як
я у нашому районі тисячі, що на
перерахунок треба чекати, і взагалі... Ледве назву вулиці нашої
прочитала ота «зам», хоча вона
(вулиця) названа ім’ям визначного українця, відомого ще з
ХIХ століття, про якого завжди
вчили у школі. Але пообіцяла,
що в суботу перерахунок буде
зроблено. Надурила мене, бідолашну й довірливу... А потім
прийшов рахунок. От сиджу я,
дивлюся на цей рахунок та й думаю. «Де взяти гроші?» — думаєте ви. Це теж цікаве питання. Але, зрештою, гроші — це
лише папірці. А думаю я про те,
що надзвичайно втомилася...
Втомилася від невігластва, непрофесійності, безвідповідальності та лінощів, що нас усюди
оточують. Невже не можна просто взяти і зробити? Тепер і вже.
Від часів Руїни українці бігають по своїй великій та щедрій землі й шукають, хто пригорне їх до... серця. Чи хан, чи
цар, чи король, чи МВФ... Воюють самі iз собою, скликають
«чорні» ради, вбивають своїх
гетьманів, продають чужинцям
своїх дівчат, влізають у борги,
які потім сплачують тяжко,
працюючи на чужого пана.
А чи не простіше було б просто працювати? Кожен на своєму місці і на своїй землі. Тепер
і вже! ■
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■ ГЛАС НАРОДУ

Я ВАМ ПИШУ...
■ ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Привілеї в час Вічна українська революція
біди
Процес не завершено, тож — до праці
Чи депутатам закон не писано?

Степан ТРОХИМЧУК, голова Львівського
об’єднання ветеранів війни

Микола БОЖКО
Львів

Понад 350 років Україна перебуває у стані перманентної революції,
яка позначається пасіонарними зривами, згасанням боротьби, поверненням у стан рабства, великими Руїнами, колосальними втратами людських
і матеріальних ресурсів та національної території. Після формування Української держави Богданом Хмельницьким гризня його наступників
призвела до Руїни, процвітання Козаччини часів Івана Мазепи закінчилося
масовими стратами, погромом Батурина та багатьох міст і сіл, після держави Центральної Ради і Директорії
нація зазнала непоправних втрат від
безпрецедентних голодоморів і поголовного нищення еліти Розстріляного
відродження, хрущовська відлига також закінчилася терором і таборами.
То що ж таке українська революція і
яких наслідків ми повинні очікувати
від Революції гідності?
Революція — це злам, розвал, катастрофа, руйнування, повне чи часткове, соціально-економічної та політичної систем держави, що перебувала
у глибокій кризі. Вона руйнує основи
системи, замість порядку вносить хаос
в усі сфери життя, у свідомість людей.
Після падіння настає етап повільного
оздоровлення, повернення до стабільності та відродження на нових засадах
і принципах. Наша Революція гідності
збіглася з новим етапом національновизвольної боротьби з московським
окупантом, який навіть в умовно незалежній Україні продовжував перманентний процес нахабної русифікації
та економічно нас грабував через нерівноправні угоди та шантаж.
Українська революція завжди була
якась особлива, романтична, художня. Спусковим механізмом останньої
стали протести студентської молоді,
яка виступила проти скасування режимом Януковича—Азарова підписання угоди з Європейським Союзом
про асоціацію. Але рушійною силою
став середній клас.

Спостерігаючи на телевізійному екрані за відкриттям
восьмої сесії Верховної Ради України, відчував здивування, розчарованість та навіть роздратування і розпач через
відсутність у сесійній залі майже половини від належної
кількості народних обранців і звернення-прохання голови
парламенту п. Парубія до злісних прогульників, щоб вони
відмовились від депутатських мандатів, якщо не мають бажання працювати в сесійний період роботи Ради. На жаль,
його звернення нагадує волання спраглого в пустелі, що
підтвердилося фактом у наступний день роботи — 8 лютого, коли на роботу з’явилося аж 198 (!) народних обранців, що стало причиною закриття сесії, яка навіть не встигла відкритися! У перший день сесії навіть не спромоглися
затвердити порядок денний роботи…
Зі сказаного можна зробити висновок, що український парламентаризм трагічно поховано у важкий для країни період, зумовлений загарбницькою інтервенцією нашого сусіда — москвинської дикої орди на чолі з тираном,
всесвітнім кілером (згадаймо Чечню, Молдову, Грузію, Карабах, Сирію).
У Конституції чи в Трудовому кодексі немає статей чи
положень, де б дозволялося нардепам прогулювати чи не
з’являтися на роботу без поважних причин. Та й працюють
вони лише 4 дні на тиждень, тобто 24 години. Представники «касти меншовартих», навіть працюючи на шкідливих виробництвах, відробляють по 5 днів на тиждень, тобто 35-40 годин, і за прогули без вагомих причин упродовж
двох робочих днів звільняються із займаної посади. Тому
раджу (вимагаю) голові парламенту пану Парубію вчиняти з прогульниками-депутатами згідно з існуючими законами — оформленням відповідних запитів у суд для винесення справедливих вироків. Крім цього, хочу нагадати
про зайві, надмірні привілеї парламентаріїв щодо повної
недоторканності, безкоштовного проживання у готелях чи
в орендованих (і недешевих) квартирах, безплатному проїзді на всіх видах транспорту, лікуванні у спеціалізованих
закладах, санаторно-курортному обслуговуванні, постійних канікулах. Дехто з депутатів узагалі цілорічно перебуває у будинках відпочинку. Цьому давно слід покласти
край і зробити відповідні висновки. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Смерть
російського
дипломата

Революція гідності може мати три
шляхи продовження: якобінсько-більшовицька руйнація, олігархічна стагнація або ж прискорена еволюція.
Перші два напрями ми неодноразово
переживали в нашій історії. Оптимальним є третій шлях, але за умови, що українцям вистачить терпцю. До нашого
терпеливого і повільного характеру революція надала прискорення у формулі
«все й одразу». А ще — генетична отаманщина, хуторянщина, стадний інстинкт не дозволяють нам довести розпочате до логічного кінця, породжують
боротьбу всіх проти всіх на радість хижому сусіду. «Самі себе звоювали, самі
себе побороли», — констатував гетьман
Мазепа.
Намагання путінської Росії нас
приборкати або просто знищити як
націю і державу накладають на нас величезні завдання не тільки перед своїм
народом, а й перед світовою цивілізацією. Ми повинні подолати внутрішні суперечки, не шукати винних у
сучасній владі, а протистояти інформаційному фронту путінської гібридної війни. Йде вирішальна визвольна
війна, вирішується питання — бути
чи не бути, — а ми поводимося, як ті
гультяї під час чуми. Боремося то за
зменшення тарифів, то за рейтинги
продажних політиканів. Нам потрібно реформувати нашу політичну систему, на руїнах сотень кишенькових
партій, створених олігархами та політиканами-популістами, побудувати
кілька соціально орієнтованих ідеологічних партій, які виражали б інтереси основних верств населення. Слід
прискорити соціально-економічні реформи, наголос робити на формуванні внутрішнього ринку, стимулювати
продуктивність та якість праці, підвищити рівень оплати праці та пенсій.
Україна вже пройшла дно падіння, дно
кризи, починає повільно пiднiматися.
Саме зараз будуть найбільші нападки
на керівництво держави, особливо від
«демократичної опозиції», їхні намагання спровокувати позачергові вибори та хаос.
Чи не світовим парадоксом є те, що

ми намагаємося всю провину за злочини і пограбування народу і держави перекласти з тих, хто їх вчиняв, на
тих, хто з усіх сил намагався вивести
країну з глибокої кризи. Ми шельмуємо В. Ющенка, А. Яценюка, інших реформаторів, а підтримуємо брехливих
популістів та авантюристів у політиці та громадському житті. Замість одного двічі не судимого В. Януковича
з’являється такий же двічі не судимий
Вадим Рабинович, який вчить нас,
яку державу ми маємо будувати. З нафталіну витягли відретушовану «регіоналку» Ганну Герман, з якої роблять
зірку зомбоящика. Ми повинні очистити наш інформаційний простір від
брехні, наклепів, які заморожують і
сковують живу душу українців, заважають їм побачити шляхи до щасливого майбутнього.
Більшість українців не хочуть нічого змінювати, їм так вигідно — нехай інші змінюються. А змінюватися
потрібно, жити за законами і моральними засадами потрібно, платити податки потрібно, допомагати армії та
ближньому, жертвувати чимось для
спільного блага і для України потрібно. Щоб нам у майбутньому жилося
краще, потрібно любити Україну такою, яка вона є, та зробити її такою,
якою ми хочемо її бачити!
Ми повинні всі зусилля спрямувати на основне завдання — врятувати Україну, виграти гібридну війну, нав’язану нам путінською Росією
та її п’ятою колоною. Українці повинні перестати воювати між собою,
усі другорядні питання вирішувати
тільки шляхом порозуміння і злагоди, боротися тільки з ворогами. Не
всім подобається наш Президент,
уряд, Верховна Рада, але ми не маємо наразі інших владних структур у
запасі. Позачергові вибори кинуть
нашу країну на півроку в хаос, яким
захоче скористатися Путін і внутрішні вороги. Тож станьмо мудрим
європейським народом, позбудьмося
чвар і незгод, об’єднаймося навколо
української національної ідеї та перемагаймо. ■

Микола ЦИВІРКО
Київ
З вуст Матері Терези
ці докори звучали б
принаймні не дражливо.
...Балансував по лезу,
пускав у хід і чари,
галантним був на диво...
Цікаво, Україну
ненавидів він щиро
чи, може, для годиться?
Брехнею в три аршини
чи всі задраяв діри
цей муж рожеволиций?
Воно і, справді, тяжко
на те казати: «Біле!»,
що жде на сажотруса.
Так, відірватись бляшка
могла й не в нім, а біля,
де «світ» не тільки «русскій»...
Тартюфи нас соромлять,
що ворога не любим,
і плачемо замало —
не так, як у Коломні...
...Оркестру, мідним трубам
фальш грати заважала... ■

Ось і зима підійшла до свого порогу, поступово віддаючи свої права весняному сонечку. Разом із її завершенням почався Великий піст перед найвеличнішим святом усіх християн — Великоднем. Переймаючи традиції наших предків, ми поєднали древні язичницькі обряди проводів зими та сучасні православні
— Прощеної неділі перед початком Великого посту, тож святкуємо Масляну дещо еклектично: спалюємо опудало Зими (хоча дехто думає, що то опудало
Масляної), наїдаємося млинців та просимо вибачення у всіх, перед ким завинили й не тільки, і чуємо у відповідь: «Бог простить».
Відчути святковий настрій, скуштувати смаколиків, покататися на кониках, подивитися на лицарські турніри — все це можна було минулої неділі у парку
«Київська Русь», неподалік від Києва.
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■ ДО ДАТИ

Валентина САМЧЕНКО

«...дійти до того самого високого, на яке я здатен. У
першу чергу — дійти до тривання на тому рівні, на якому я робив кращі вчинки свого життя — і морального, і
творчого мистецького характеру. Скільки можливо — і
скільки треба, щоб (здобути) вищу ступінь свідомости
і осягти вищий її вияв. Цього хочу і цеглину за цеглиною складатиму на будівлю себе, як тарана в житті, як
клітину вищої свідомості», — це запис із щоденника
Леся Курбаса, зроблений у вересні 1926 року.
У 1922-му в Києві народився «Березіль». Назвали
— як перший місяць весни. Лесь Курбас гаслом нового
театру обрав слова Бьонстерне Бйорнсона: «Я вибираю
березіль, тому що він буря, тому що він — бунт, з якого літо родиться!»

Тому що він буря,
тому що він — бунт...
На формування особистості засновника «Березоля» Леся Курбаса впливали
бунтівний характер батьків-акторів, віденські вистави й Іван Франко

«Одягли хомут на всю
справу українського
театру!»
Уже на початку 1926
року Народний комісаріат
освіти УРСР вирішив перевести «Березіль» — як кращий театр республіки — до
тодішньої столиці Харкова.
Саме там викристалізувалася співпраця неймовірної за
глибиною таланту творчої
тріади митців: театрального режисера Леся Курбаса,
художника Вадима Меллера, драматурга Миколи
Куліша. У творчій співпраці вони поставили вистави «Народний Малахій»
(1928), «Мина Мазайло»
(1929), «Маклена Граса»
(1933), які набули широкого розголосу в радянській
Україні. У 1926 році театр
перемістився у Харків, де
проіснував до 1933 року.
«У системі театру Курбаса людина мала бути соборною, але не «колективною»; Курбас передусім цінив у ній індивідуальне,
самобутнє, неповторне, —
писав у своєму дослідженні «Талан і талант Леся
Курбаса» Лесь Танюк. —
Сповідувана Курбасом воля
і свобода, пошук вищих духовних цінностей увійшли
у конфлікт з вимогою «людини-гвинтика», позбавленого національності філістерського монстра, якого
почала ліпити сталінська
епоха. Тому творчість Курбаса було вилучено з ужитку, і навіть у 60-ті роки, в
часи хрущовської «відлиги», секретар ЦК КПУ Андрій Скаба виголосив відносно Курбаса: «Ми реабілітували людей, а не їхні ідеї!».
Лесь Курбас вважав,
що театр повинен не відтворювати, а формувати
життєві принципи людей
у суспільстві. Творча практика театру Курбаса — це
поєднання авангардизму,
експресіонізму, конструктивізму та необарокового
символізму. Навколо театру об’єдналися режисери, актори, хореографи,
малярі, письменники, поети, драматурги, мистецтвознавці, критики, композитори і навіть філософи та
психологи. У майстерняхлабораторіях дослiджували, обговорювали проблеми театрiв для села, для
робітничих клубів, для дітей дошкільного і шкільного віку. «Березіль» був
сміливим експериментальним колективом, у якому
творили і грали Амвросій
Бучма, Мар’ян Крушельницький, Наталія Ужвій,
Йосип Гірняк, Валентина
Чистякова, Данило Антонович. Лесь Курбас синтезував на театральній сцені
рух, жест, музику, світло і
характери героїв п’єс. Театр майстерно, часто через

❙ «Мина Мазайло». Сцена з вистави. Театр «Березіль».
❙ Фото з kurbas.org.ua.

❙ Лесь Курбас.
фарс, показував життя. А
воно перетворювалося у реаліях на тоталітарну систему.
«Курбасівці зайняті не
лише виставами — вони
студіюють класиків філософії, вивчають творчість
утопістів, пізнають світові
театральні школи, «йдуть
у народ», навчають, займаються благочинністю; сенс
життя вбачають у творчому місіонерстві, у будівництві нової культури нового світу», — констатував
у дослідженні Лесь Танюк.
Творили разом українці,
євреї, росіяни, вірмени, поляки, німці. Курбаса на галицький лад називали «пан
Лесь». І кожен день починався з традиційного «березільського» привітання
«Доброї роботи!».
Вистава «Мина Мазайло», наприклад, спочатку
гучно пройшла у Києві та
Харкові. А потім так само
гучно її розгромили і заборонили.
«Сучі діти, кобеляцькі політики! Одягли хомут
на всю справу українського театру! — обурювався Лесь Курбас в одному з
листів. — Не дай боже відвернутися — неодмінно
напаскудять!». Режисер вірив, що років через двадцять «наше буде зверху».
Але не судилося.

Норовливий характер
і цілеспрямованість
Український режисерреформатор, «людина-театр», актор і театральний
педагог Олександр-Зенон
Степанович Курбас наро-

дився в акторській родині
25 лютого 1887 року в Самборі, що входив тоді до Австро-Угорської імперії. Ще
з дитячих років Ванда,
тоді Тейхман, — майбутня
мама Леся Курбаса — мріяла стати актрисою. У 17
років вона, всупереч волі
батьків, стає частиною тру-

Похрестили Леся майже через рік. Степан сподівався, що зробить це його
батько Пилип Курбас —
парох села Старий Скалат на Тернопільщині. Але
той не простив синові того,
що став він комедіантом,
а не священиком чи вчителем. (Тому Степан — щоб
не ганьбити фамілії — взяв
сценічний псевдонім Янович).
Утiм уже 7-річний Лесь
(вперше діда побачив у 7
років) iз братом Нестором
жили у великому парафіяльному будинку діда на
п’ять кімнат (нині у там обласний меморіальний му-

Лесь Курбас вважав, що театр повинен
не відтворювати, а формувати життєві
принципи людей у суспільстві.
пи театру «Руська бесіда».
У цьому театрі, теж всупереч волі батька, стверджують дослідники, працював 22-річний Степан
Курбас. Майбутній батько
Леся, не закінчивши восьмий, випускний, клас гімназії, залишив навчання і
став «бродячим комедіантом» — так тоді іронічно
називали акторів пересувних театрів. Після цього
батько Степана на певний
час припинив спілкуватися з сином.
Молоді актори Ванда
і Степан закохалися, але
ні родичі Ванди в Чернівцях, ні Степана у Старому
Скалаті батьківського благословіння на шлюб не давали. Тим часом 20 лютого
1887 року «Руська бесіда»
прибула на місячні гастролі
в містечко Самбір. А вже через п’ять днів у готелі 19річна Ванда народила свою
першу дитину — Олександра-Зенона. Таку історію переповідають у Музеї знаменитих харків’ян.

зей-садиба Леся Курбаса)
поруч iз церквою, де правив служби дід. Молодший
батьків брат гімназист Роман опікувався племінником. Саме він і місцевий
учитель підготували Леся
до вступу в Тернопільську українську гімназію.
Хлопчик екстерном склав
іспити за попередні два
класи і вступив до третього. Жив у гуртожитку. Багато читав, вчив іноземні
мови, долучався до самодіяльності.
Коли навчався у восьмому класі, Лесь Курбас
написав етюд «В горячці».
Разом зі своїм другом Томою Водяним, із яким навчався у тернопільській гімназії, 11 березня 1906 року
звернувся з листом до Івана
Франка з проханням надрукувати їхні твори в щомісячнику «Літературно-науковий вістник», де письменник був одним із редакторів. Етюд на чотири
сторінки з’явився у віснику за квітень 1906 року під

псевдонімом Зенон Мислевич. Дослідники припускають, що однією з причин,
чому Франко так швидко подав до друку новелу
Леся, була пошана до його
батька — актора Степана
Яновича. Ще добре знав
і дружив Іван Якович по
лінії Наукового товариства ім. Т. Шевченка з рідним дядьком Леся — Романом Курбасом.

За українізацію
Львівського університету
відрахували
Згодом уже Степан
Курбас хотів бачити свого
сина священиком або вчителем. А Лесь після закінчення гімназії, не повідомивши батькам, написав
листа до театральної управи
«Руської бесіди», щоб виділили йому стипендію як синові актора для навчання у
драматичній школі. Через
брак коштів, щоправда, отримав відмову.
Восени 1907 року Лесь
Курбас поїхав до столиці
Австро-Угорщини і вступив до Віденського університету на філософський
факультет (за іншими
джерелами — на факультет германістики і славістики, паралельно записався на філософські й теологічні студії). Але більше
ходив до театральних кас,
ніж на лекції. Відвідував
екстравагантні вистави
експресіоністів, які чарували і шокували тамтешню публіку.
Варто знати, що глядачі
добре знали Степана Курбаса за ролями у п’єсах Івана
Тобілевича, Марка Кропивницького, Івана Франка,
Панаса Мирного, Михайла
Старицького. Він успішно
співав в операх «Вечорниці», «Наталка Полтавка»,
«Утоплена», «Циганський
барон». Степан Курбас їздив на піврічне стажування
в Наддніпрянську Україну.

У 1893 р. він стає головним
режисером театру «Руська
бесіда». «Янович — явище
для української сцени в Галичині вкрай корисне», —
писав тоді Франко.
Утім уже в 1896 році,
під час гастролей у Тернополі, батько Леся тяжко
захворів. А в 1908-му його
не стало. Того ж року через брак коштів на навчання у Відні Лесь перевівся до
Львівського університету.
Наступного року студенти в місті Лева організовують театр, головним
режисером і актором якого став молодий Курбас.
Водночас молоді люди відстоюють українізацію університету. У результаті 49
студентів, серед них і Леся
Курбаса, відраховують.
Коли нарешті віддали документ, Лесь подався до
Відня, де закінчив університет і драматичну школу вільного слухача при
Віденській консерваторії.
Брав уроки театрального
мистецтва в провідного актора австрійського Бургтеатру Йозефа Кайнца.
Лесь Курбас працював
у гуцульському театрі Гната Хоткевича — з 1912 року.
Тоді ж у театрі «Руська бесіда» дебютував у ролі султана Гірея у «Марусі Богуславці». До речі, особисто
познайомився влітку 1913го з Іваном Франком, коли
письменник прийшов на
виставу «Украдене щастя».
Із початком Першої світової війни Лесь Курбас переїхав до Тернополя, де в
1915 році створив стаціонарний театр «Тернопільські театральні вечори».
У 1917-му на запрошення
Миколи Садовського переїхав до Києва, де організував театральну студію (пізніше «Молодий театр»).
А потім був «Березіль»…
Використані матеріали з сайта valeriybolotov.
at.ua.■
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Зимова
музика
посеред весни

Михайло Поплавський:
«Українська пісня — це
генетичний код нації»

Богдана Півненко та Мирослава Которович
— у проекті «Музика української землі»
композитора Івана Тараненка

Днями українські телеглядачі
зможуть побачити гала-концерт
та нагородження переможців
загальнонаціонального
проекту «Українська пісня року»,
що відбувалися у Варшаві. На
одній сцені виступатимуть імениті артисти та молоді співаки.
Звучатимуть всіма улюблені
пісні та нові композиції, які вже
стали хітами.

Ольга ПРИНДЮК
У Києві, в Національному
будинку органної та камерної
музики України, у середині
березня пройде ф’южн-проект «Музика української землі» відомого композитора Івана Тараненка.
Маестро Тараненко — сучасний український композитор, виконавець, педагог, лауреат мистецьких премій імені
Миколи Лисенка та Левка Ревуцького. Твори Івана Тараненка виконують на багатьох концертних майданчиках
Європи та США, вони постійно лунають в українських концертних залах. А презентація
його аудіо-альбому «Музика
української землі» з успіхом
пройшла у жовтні минулого
року в рамках XXVII міжнародного «КиївМузикФесту».
Промоутер Марина Гайдук
каже: «Музика української
землі» — це авторська концертна серія сучасного українського композитора Івана Тараненка. Програми всіх проектів циклу складають винятково композиції у ф’южн-стилі. У
мікст-стилі джазу, року, електроніки, академічної музики та
автентичного фольклору». 15
березня презентують головний
концерт циклу. Це буде осучаснений, модернізовано переосмислений букет українського зимового фольклору «У снах
Різдвяних ночей».
«Зимова музика посеред весни — це спеціально задумана
провокація, — пояснює композитор Іван Тараненко. — Тобто
ця невідповідність є невипадковою. Вона виражає асиметричну до сьогоднішніх реалій мою
мистецьку позицію. Ми живемо в час, коли такі споконвічні
поняття, як честь, відповідальність, справедливість, милосердя й любов, підмінюються ерзацами і перетворюються на гібридні уявлення. Боротьба добра і зла сьогодні набирає нових
і незвичних обертів, вона стає
жорстокішою, більш небезпечною для всього людства. У підсумку, нам кожен день треба
перероджуватися і воскресати
для добра, надії й любові. Потрібен Христос, який рождається у наших серцях щодня, знову й знову. Його народження
потрібне нам завжди. Слухачі зможуть ще раз, випадково
і протисистемно зануритися у
музичну різдвяну містерію з
казковим настроєм, у світ музики української землі».
«Уже навіть сама духовна ідея нового народження,
відродження чи переродження
асоціюється з весною рівно так
само, як і з Різдвом, — каже
Марина Гайдук. — Адже Весна, як і Різдво, — це час почат-

Гала-концерт загальнонаціонального проекту відбувся у центрі Європи
Олена КАПНІК

Від національного проекту до
міжнародного визнання

❙ Лауреат міжнародних
❙ конкурсів Мирослава Которович.
❙ Фото з власного архіву.
ку, час нових перспектив, нової
надії, нового життя».
До речі, подібна музична
зимово-весняна ідея не є новинкою — у квітні 2014 року
відбувся проект «Від Різдва до
Великодня» квартету «Гольфстрім».
Півтора десятка теплих мозаїчних ф’южн-композицій втілюватимуть у просторово-музичну форму близько 70 музикантів! Будуть піаністи, бандуристи, вокалісти, цимбалісти,
цитристи, баяністи, контрабасисти, саксофоністи та електрогітаристи. А ще — трубачі,
кобзарі, скрипалі, камерні ансамблі, фольклористи та хористи. Слід чекати також імпровізації та фантастичної світло-інсталяції.
До проекту залучені полярні за складом та стилістичним спрямуванням колективи: «МузКлуб Івана Тараненка»; камерний ансамбль «КиївБрасс», ансамбль класичної
музики
ім. Б. Лятошинського (диригент — Ігор Андрієвський), фольк-гурт «Многая лєта» (художній керівник
— Анна Коропниченко) та хор
хлопчиків і юнаків школи джазового і естрадного мистецтв
Caritas (художній керівник —
Тетяна Веріч).
У концерті також братимуть участь солісти: зокрема, народний артист України Роман Гриньків (бандура),
заслужена артистка України Богдана Півненко, лауреат міжнародних конкурсів
Мирослава Которович, Сергій Охрімчук (скрипка), заслужена артистка України
Оксана Нікітюк (спів). ■

За часів Радянського Союзу щороку традиційним був
перегляд музичного телефестивалю «Песня года». Туди
з’їжджалися співаки з усього
Союзу. В Україні нічого подібного не було. І після розпаду
СРСР наша країна не мала з
чим конкурувати проти московського телепроекту. Відтак з екранів телевізорів та з
радіоефірів поволі зникала українська пісня.
Тринадцять років тому
змінити ситуацію вирішив
«співаючий ректор» Михайло Поплавський. За кілька
років копіткої праці він створив суто український телепроект, наповнивши популярний
формат українським змістом
та сенсом. «Українська пісня — це неповторні мелодика та текст. Я по всьому світу
їжджу і знаю, як люблять українську пісню. Я тішуся тим,
що робить Михайло Михайлович уже так багато років», —
каже композитор та співак,
народний артист України Степан Гіга.
До слова, головною умовою проекту було й залишається виконання пісні винятково
українською. Це принципова
позиція ідейного натхненника
«Української пісні» Михайла
Поплавського. На проекті українською мовою заспівали
Тетяна Овсієнко, Олександр
Сєров, Наталя Корольова,
Лоліта, гурти «Балаган лімітед» і «Прем’єр-міністр», білоруський гурт «Пісняри», молдавський рок — гурт «Здоб ши
Здуб».
У 2012-му національний
музичний телевізійний проект «Українська пісня» вийшов на міжнародну арену. Телемарафон «Пісня об’єднує
нас!» увійшов до світової Книги рекордів Гіннесса і став
найтривалішим у світі музичним телевізійним марафоном
y прямому ефірі. На Першому Національному телеканалі
українська пісня линула впродовж 110 годин 4 хвилини і 30
секунд без перерви на новини
та рекламу. Участь y проекті
взяли понад три тисячі виконавців різного віку та національностей. За перебігом телемарафону стежили у 155 країнах.
Українська пісня спирається на традицію, тому «рвати з
нею зв’язок, відрізати їй коріння було б величезним злочином», — зазначив український співак Анатолій Матвій-

❙ Гарант української пісні.
чук. «Сьогодні наші земляки
розсіяні по всьому світу, вони
живуть практично на всіх континентах. Але я думаю, що українець без української пісні,
без української поезії, без любові до всього українського
просто себе не мислить. І тому
надзвичайно важливо бувати в
тих країнах, де вони нині проживають, дарувати їм пісню,
слово, нести їм інформацію з
перших вуст», — каже Матвійчук.

«Любити свою пісню треба
вчитися у Поплавського»
Церемонія нагородження
національної музичної премії «Українська пісня року»
та гала-концерт переможців відбулися y Варшаві. Над
проектом працювали найкращі польські та українські режисери, графічні дизайнери,
звукорежисери, телеоператори.
«Михайло Поплавський
зробив «Українську пісню
року» у Варшаві, у Європі. Це
тільки його старт. Він розженеться, і наша пісня буде лунати по всій Європі, по всьому світу», — каже народний
артист України Іван Попович.
Номінантів представляли
ведучі гала-концерту народні артисти України Михайло
Поплавський та Наталія Бучинська. Отже, в номінації
«Талант року» нагороду отримала співачка Наталка Валевська за пісню «Мир над Україною». «Відкриттям року»
стала поп-співачка Ірина Федишин. Львів’янка отримала премію за ліричну композицію «Чужі уста». А в номінації «Ліричність української
пісні» отримав визнання співак Андрій Князь за композицію «А ти люби».
Нагороду «Колорит української пісні» отримали дівчата з гурту «Червоні маки»
за пісню «Бадьор». «Хітовим
дуетом року» визнали Заліcко і Ната-Лі, що заспівали «Я
не проживу без тебе». Премію
«Шансоньє української пісні» вручено Михайлу Грицкану, який виконав «Я до тебе
горнусь, Україно». «Патріо-

том української пісні» назвали Степана Гігу.
A от темпераментного Віктора Павліка нагородили премією «Майстер української
пісні».
У номінації «Грація української пісні» відзначили
дзвінкоголосу Аллу Попову
за пісню «Ти мій рай». «Музою української пісні» стала
талановита Наталія Бучинська. Вона виконала композицію «Ріка». Премією «Душа
української пісні» нагородили Інеш за пісню «Едельвейс»
За композицію «Любила,
вірила, прощала» Тетяну Піскарьову нагороджено премією
«Краща пісня року». «Митцем української пісні» названо Анатолія Матвійчука,
що подарував хіт «А вогонь
горить». За пісню «Карпатський край» Івана Поповича нагороджено премією «Оберіг
української пісні».
Народний артист України
Михайло Поплавський отримав премію «Гарант української пісні». Натхненник конкурсу виконав композицію
«Не бійся висоти». «Національний проект «Українська пісня року» — це історичний вікопомний проект. Я вважаю, що ми сьогодні зробили
інвестицію в майбутнє. Українська пісня — це генетичний код нації, наша українська душа і серце. Ми показали
Європі дух української нації,
темперамент нації, палітру
почуттів якими живе сьогодні
кожен українець. Українська пісня вічна, як небо й сонце. Ми з нею живемо і продовжуємо творити історію нашої
незалежної країни. Тримаймо
разом українську хвилю!» —
закликає Михайло Поплавський.
Мистецький захід завершився грандіозно та масштабно, як і всі проекти Михайла
Поплавського.
Побачити «Українську пісню року» в ефірі можна на телеканалах «Київ» — 4 березня
о 15:00, «Тоніс» — 5 березня о
18:00, ТРК «Ера» — 8 березня
1 ч. о 6:10 і 2 ч. о 7:10, а такожна каналі YouTube і в соціальних мережах. ■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»
Ігор ПАВЛЮК

Шукаючи поетів-прикладів, інтуїтивно вийшов на Лорку ще у
студентські роки, присвятивши
йому розділ у дипломній роботі
«Особливості поетичної драми
та їх розробка на сцені і в сучасній критиці», а пізніше — в
кандидатській дисертації «Митець — Влада — Преса: історико-типологічний аналіз». Це я
про свою скромну причетність
до спадщини поета — замість
ліцензії-індульґенції на право
читацької оцінки явища перекладу і публікації його рідкісної
драматургії — книги «Чотири
короткі п’єси» (К.: Пульсари,
2017), які раніше ніколи не передавалися українською.
Справжній поет — особа-особистість медіумна, матрична,
резонаторська: між Всевишнім
і людьми, людьми різних просторінь і часів, душею і тілом.
Його сакральна триєдиністьправда має інші маркери у духовній системі координат: не
Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух
Святий — а Текст-ЖиттєтекстОбраз.
Через творену за ритмізованими законами універсуму духовну геометрію цього трикутника поет стає джерелом тонкої
енергії для того ж універсуму.
У такій системі координат
Поети — творці релігій, зокрема Христос із його мученицьким життєтекстом і апостольським текстом.
Федеріко Ґарсія Лорка — із
поетів цього контексту. Інтерпретувати його творчість лише
за законами філології, — мінімум несерйозно, максимум —
грішно.
Нині цю революційну справу здійснив авторитетний гуманітарій Дмитро Дроздовський, який редагує «Всесвіт» і
знає толк у текстах, контекстах,
надтекстах, їх інтерпретаціях
та адаптаціях у лінгвістичному, культурно-інформаційному,
суспільно-політичному, душевно-духовному тощо дискурсах.
Та й кому ж як не Дроздовському — перфектному знавцю іспанської мови, члену Асоціації
іспаністів України, ліричному

■ ХРЕСТОМАТІЯ

Друге пришестя Лорки
з ненав’язливими порадами

поетові з лицарськими поняттями честі –донести нам незнано-легендарного, розстріляного
Лорку, який сповідався в одному з листів 1926 року: «Я ненавиджу орган і флейту. Люблю
людський голос. Одинокий людський голос, бідний од любові і далекий від убивчих краєвидів».
Так, усі люди плачуть і
сміються, зітхають і стогнуть
однаково в екзистенційних ситуаціях. Нюанси — в мові, в
Логосі. І нюанси ці перекладач та автор об’ємної передмови Д.Дроздовський, довірливо
відчуваю, передав адекватно.
Зокрема, читаємо: «Попри те,
що в п’єсах так багато іронії,
ці драматичні твори візуалізують складні філософські питання, відповіді на які шу-

кав для себе Ф. Ґарсія Лорка.
Ці тексти видаються особливо актуальними сьогодні, у
час війни в Україні, коли доводиться захищати свою землю
від Зла. Письменник не раз порушував тему війни, міркуючи
над її онтологічною сутністю,
описуючи той метафізичний
жах, який виникає, коли людині доводиться думати про
війну. Водночас Лорка сміється з війни, вважаючи її виявом
людської недосконалості. Війни починають слабкі люди, які
у такий спосіб (кров’ю інших)
позбуваються власних комплексів і травм. Війна — іманентна риса людства у різні періоди його існування й водночас за
кожною війною проглядає вершник апокаліпсису».

■ ХРЕСТОМАТІЯ

Лесь Курбас:
нелакований портрет
Олег КОЦАРЕВ

2017-й — 130-й рік від народження
блискучого театрального режисера Леся
Курбаса. Видавництво «Смолоскип» у
серії «Архів Розстріляного Відродження» випустило збірку «Лесь Курбас і
театр «Березіль» (упорядниця — американська дослідниця Ольга Бертелсен).
Том складається з архівних документів із життя і праці Курбаса та «Березоля». Їх багато, і вони різні. Наприклад,
протоколи зібрань театрального колективу, в яких відбилися несподівані подробиці життя, як-от внутрішні конфлікти режисера з акторами чи побутові
труднощі: тривала боротьба за ремонт
приміщення, кошториси, зарплати,
житло. Або такий незвичний документ,
як внутрішня театральна газета «Березілець».
Але всі ті нюанси виглядають абсолютно робочими моментами на тлі іншо-

го роду фактів, набагато драматичніших
— систематичних випадків брутального
тиску на Курбаса, які з часом призвели
до вбивства режисера і знищення «Березоля» в його первісному, режисерському
вигляді.
Насамперед, тут треба згадати матеріали різноманітних обговорень кур-

Отже, ця світоглядна книга
прийшла до нас вчасно. Лорка
подає приклад — рецепт виживання і достойного життя-боротьби в таких же божевільних
умовах, лише на іншому колі
часопросторової спіралі. Одна
з його ненав’язливих порад —
сміх, іронія: над собою і над обставинами. Навіть третя і четверта бурлескні п’єси «Тіні» та
«Ієгова» із цієї книги пародійно сміються над двома умовно
серйозними першими — «Початкове ауто сентиментальне»
та «Про любов. Театр тварин»
(яка закономірно кличе до Орвеллівського «Колгоспу тварин» з усіма, звісно, «поправками на вітер»).
Другий рецепт спасіння
душі в період війни всіх з усіма — мислене перебування-переживання в епічних біблійних
координатах. Чому в окопах так
добре пишуться пісні про маму
чи для дітей. А ще — щиро молиться. Тому окремі пасажі
лорківських драм звучать як
авторські молитви — відверті
розмови з Богом. Хоча, можливо, ці провокативно-допитливі
звернення й не завжди «приємні» Всевишньому, як-от: «Бог
створив першого чоловіка і першу жінку, дозволивши їм усі радощі життя, крім радості любові. Чому б троянда любові не
мала вирости в Едемі, чому б
доброму Богові не дати людям
вічної свободи? Безсумнівно,
любов не була творінням Бога,
але була так само сильною, як
і Він. Адам і Єва звідали на собі
гнів Божий, бо доторкнулися
до того, що було сильнішим від
Бога. За це мали поплатитися
безсмертям, вони мали жити
в одвічних муках і жінки мали
народжувати в муках через
заздрість Бога». Але Федеріко Ґарсія Лорка — не богохулитель, не богоборець. Навпа-

басівських вистав. Це — суцільна і дуже
специфічна нищівна критика. Навіть
там, де не йшлося про політику, Курбасові закидали надмірне естетство та незрозумілість. Присутні на таких заходах робітники запрошували режисера,
драматургів і всіх співробітників театру до себе на заводи, де обіцяли навчити
робити «правильні» постановки. Експериментаторство «Березоля», звісно, не
найкращим чином відбивалося на його
фінансовому становищі, на відвідуваності. Ще гірше ставало, коли починалися політичні обвинувачення, цензурні
утиски. Їх ми бачимо в заявах-статтяхдоносах, що їх писали не лише фанатичні більшовицькі активісти чи бюрократи, а й колеги-митці.
Простір для маневру вужчав. І ось
наступний розділ збірки вже присвячено паперам із кримінальної справи,
за якою Леся Курбаса засудили до Соловків. Жаске, але пізнавальне читання — всі ці допити, очні ставки, зізнання й резолюції слідчих. На Соловках
у 1937-му Курбас отримав свій другий
вирок — розстріл. Про що стало відомо
значно пізніше.
Є в книжці «Лесь Курбас і театр «Березіль» матеріали про так звану «реабілітацію» режисера в часи хрущовської «відлиги». Є й не зовсім зрозуміле
листування про постійні переправляння

ки — він показує вертикальну,
але тернисту дорогу до Творця.
Третій майстер-клас від Федеріко Ґарсія Лорки — Любов (любов-пристрасть, любовспівчуття, любов-творчість):
до коханої, до життя-сну, життя-почуття, життя-святості,
котрі своєю чергою «дискутують» між собою у грі чи битві,
у битві-грі. Смерть, Сумнів,
Смуток і Любов — дієві персонажі та предмети метафізичного карнавалу буття і потойбіччя
цих алегоричних п’єс світового
поета, який зіткав два начала:
фольклор та салонно-модерну
поетику.
Провокативним, застережливо-повчальним є і життєтекст, біографія самого Лорки,
зокрема підозра в гомосексуалізмі, доказ якого знаходять
у загадково-містичній п’єсі
«Тіні», де нібито трансформовані реальні події зі студентського життя поета та його любовний зв’язок із Бунюелем,
який був його співучасником у
релігійно-філософських диспутах, котрі, врешті, й інтерпретовані в драматичні твори — як
душа у потойбічний світ з усіма
її багатовимірними кольоровостями світів, що вже саме собою відводить нас від розв’язку
питань воєнним шляхом.
Поза тим, що митці-символісти завжди грають із реальним вогнем, який розгоряється при тих чи інших режимних
вітрах, у Лорки практично немає прямої політики з її риторикою-гаслами-закликами. Та це
його не врятувало — поета вбила
політика. Це ще один практичний урок для нас: моделі стосунків митця і влади, як свідчить
історія, не змінюються, розвиваються лише технічні засоби.
Але остання і найперша порада геніального поета Федеріко Ґарсія Лорки із його воскресним другим пришестям до нас
попри всі «ізми», плітки, легенди навколо його імені: щастя
людини у творчості, співтворчості-дискусії із Творцем. І співтворець Дмитро Дроздовський
дивовижно, з любов’ю (основною заповіддю поета) справився із гуманістичним завданням
адекватно відтворити це. ■

курбасівської справи між різними відгалуженнями НКВД «для ознайомлення» вже після розстрілу «фігуранта»,
але задовго до початку реабілітаційних
процесів. Для чого з нею треба було так
часто знайомитися? Для фабрикування
нових процесів? Однак дати начебто не
припадають на великі хвилі репресій і
гучні процеси...
На цьому драматичному тлі дещо
життєствердніше виглядає «фотоархів» книжки. А саме — та його частина,
на якій зображено акторів «Березоля» і
Курбаса на відпочинку, на репетиціях,
на виставах, на гастролях. Де можна
побачити цікаві обличчя цікавих людей, гру, кокетування, незвичний одяг,
неповторні речі й миттєвості. Частина
цих фотографій збереглася випадково
— їх вивезли в евакуацію 1941 року...
в коробці з капелюхами. Символічний
курйоз. Адже й усі інші документи цієї
книжки окремо виглядають дрібницями, але разом відтворюють, передають,
рятують від забуття дух часу, атмосферу буднів найвидатнішого українського експериментального театру, його не
лакований, проте інформативний портрет. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ДОБРА СПРАВА

Бачити все
«Здоров’я киян» — програма,
яку профінансувала столична
міськадміністрація
Тарас ЗДОРОВИЛО
До Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні, що розташована в столичному медмістечку, я нещодавно потрапив, супроводжуючи батька-пенсіонера на операцію з видалення катаракти й заміни кришталика на штучний, і був
вражений величезною кількістю людей, які заполонили відділення. Подібне спостерігав і в наступні післяопераційні дні, навідуючи тата. Ніколи не думав, що серйозні проблеми з очима —
настільки масові.
«За бюджетні кошти Києва, за розпорядженням очільника столиці Віталія Кличка, були
виділені кошти на безкоштовні кришталики за
програмою «Здоров’я киян», — розповідає на моє
прохання Оксана Ілюк, лікар-офтальмолог першої категорії, яка безпосередньо проводить операції. — Оскільки ми на бюджеті Києва, то ця акція
стосується винятково киян. Кришталики брали
не дешеві, а середнього сегменту (спільного швейцарсько-угорського виробництва, Medikontur),
вони в чомусь навіть кращі за більш дорогі інші
імпортні кришталики. До речі, ціновий «розбіг»
вартості кришталиків дуже великий, скажімо є й
за 40 тисяч гривень. Будемо сподіватися, що такі
акції-закупки будуть відбуватися й у майбутньому, бажано щорічно».
Нагадаю, що ще в серпні 2016-го заступник голови КМДА Микола Поворозник публічно заявив,
що Департаментом охорони здоров’я КМДА було
закуплено 2468 комплектів штучних кришталиків і стерильне обладнання для їх установки на
загальну суму 3,5 млн. гривень. «Щороку операції iз заміни кришталиків у середньому потребує
кілька тисяч киян. Деякі з них, щоб не чекати у
черзі на безкоштовні витратні матеріали, купують їх за власний кошт. Але залишається багато
пацієнтів, для яких це досить велика сума», — зауважив чиновник.
Наразі більше половини кришталиків, які
придбали за міською програмою, уже імплантовано. Єдине, за що потрібно було заплатити пацієнтам (зокрема, мені дали квитанцію на оплату й відправили у сусідню будівлю) — майже 6100
гривень — так це за витратний матеріал (спеціальний ніж для операції, еластичний матеріал
та комплект для вакуумної фіксації). У разі успішно проведеної операції людину вже на третій
день виписують зi стаціонару, де за нею доглядали (регулярно закапуючи очі) дуже привітні медсестри.
Варто додати, що це вже друга подібна благородна акція КМДА. Уперше декілька років тому
було закуплено близько 4 тисяч австрійських
кришталиків. І, в першу чергу, оперативне втручання зі зміни кришталиків у Київському центрі
мікрохірургії ока роблять пенсіонерам.
«Більше 400 кришталиків українського виробництва безкоштовно, — продовжує лікар Оксана Ілюк, — доступні наразі киянам із максимальними пільгами: інвалідам та учасникам війни, чорнобильцям, членам неповних родин та сімей загиблих та інших — закуплено повністю
набори. Для цього хворим потрібно записатись і
стати в чергу, аби все було максимально чесно й
прозоро».
Нагадаю, що катаракта — це розповсюджене
захворювання, яке характеризується частковим
або повним порушенням прозорості кришталика ока. І єдиним ефективним способом лікування катаракти є хірургічне видалення змутнілого кришталика з подальшою імплантацією інтраокулярної лінзи, тобто штучного кришталика.
ІОЛ є одним із важливіших досягнень сучасної
офтальмології, що дозволяє повністю відновити
гостроту зору за суб’єктивними та об’єктивними
характеристиками за умови відсутності супутньої очної патології. Створення ІОЛ із високоякісних матеріалів дозволяє очікувати неускладненого приживлення штучних кришталиків.
Сучасна хірургія катаракти проходить швидко й безболісно та триває 10-15 хвилин під місцевою анестезією. Реабілітація хворого триває 1-3
місяці за умови нагляду та виконання всіх призначень лікаря.
Тож раджу скористатися, поки ще є можливість, і відновити зір тим киянам, які ще не
знали про таку благородну акцію з боку КМДА
та мера Києва — Віталія Кличка. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Щасливим почувається нині 14-річний черкаський школяр Богдан
Волик, який у грудні минулого року врятував на
Дніпрі двох восьмирічних дівчаток («УМ» про
це розповідала. — Ред.).
Адже нарешті здійснилася його давня мрія. У
Києві Богдану поставили
один із найкращих у Європі протезів ока. «У мене
тепер усе добре. Я дуже радий і щасливий», — говорить «Україні молодій»
Богдан Волик. «Він як
вийшов від лікаря, то аж
сяяв від щастя. Я ніколи
його таким не бачила. Усміхався, казав мені: «Ура,
подивися, яке око!» — додає бабуся хлопця Алла
Чеховська.
Так склалося в житті
хлопця, що він росте без
батьків і з восьми місяців
його виховує двоюрідна бабуся — Алла Василівна.
Тож Богдан для неї — внучатий племінник, і вона є
його опікуном.
Пані Алла каже, що
без ока Богдан залишився
у дитсадку, коли його вдарив одноліток.
«Я коли почула від лікаря, що дитина не бачить,
трохи не знепритомніла»,
— зізнається жінка. І додає, згодом пішло відшарування сітківки, тож в
Інституті очних хвороб і
тканинної терапії імені В.
Філатова онуку зробили
косметичну операцію. У
2008 році 6 тисяч гривень
до її пенсії назбирали колеги, сусіди та друзі.
Але все одно через таку
ваду Богдана в школі дражнили «однооким піратом»,
тож він змушений був пе-

■ ПІДТРИМКА

Богдановий погляд
Черкаському підлітку, який врятував
на Дніпрі двох дівчаток,
поставили один із найкращих
у Європі протезів ока

❙ Богдан Волик радіє, що його більше не обзиватимуть
❙ «однооким піратом».
рейти на індивідуальне
навчання. Через ці проблеми хлопчик практично не
мав друзів і частенько любив гуляти біля Дніпра на
самоті.
Так було й того разу,
коли він побачив, як під
лід провалилися дві дівчинки. Богдан зізнається,
що так злякався за їхнє
життя, що забув про себе.
Кинувся у воду, не роздумуючи. Одну з дівчат він
витягнув сам, іншу — рятувальники, котрі примчали на Богдановий виклик.
Алла Василівна називає
Богдана чуйним та жаліс-

ливим, каже, що він ніколи не пройде повз того, хто
потребує допомоги.
«Він у нашому будинку
завжди і літньому чоловікові з милицями допоможе, і мамі з візочком. Позаторік дівчинку на берег
виніс, коли в неї ногу судомою звело, а літом чиюсь кішку з 15-метрового
дерева зняв», — хвалиться вона.
І зізнається, як радіє,
що Богданові поставили
сучасний протез. Каже,
протез якісний, виготовлений за унікальною сучасною технологією і з добро-

■ ВЧИНОК

Лікувати добром
Переселенка з Донецька продала власну
квартиру та відкрила у Сумах центр
для дітей-аутистів
Катерина БАЧИНСЬКА
Із початком окупації Донбасу
Олена Абаєва разом із чоловіком та
двома дітьми переїхала до сестри у
Сумську область. Спершу свій переїзд донеччанка сприймала як тимчасовий і лише з часом усвідомила, що
для неї та її родини Суми стануть
другою домівкою. «Перші три місяці поїздка здавалася мені тривалою
відпусткою. Життя в будиночку в
сільській місцевості сприймалося
як літня пригода, яка повинна осьось закінчитися, але зима наближалася, а ситуація в рідному місті ніяк
не налагоджувалася», — згадує Олена Абаєва.
Усвідомивши, що повернутися до
Донецька не вдасться, подружжя вирішило шукати нове житло у Сумах.
Тільки-но знайшли квартиру, освоїлись у місті, аж раптом лікарі винесли вердикт їхньому молодшому сину:
хлопчик хворий на аутизм. «Ми зверталися до різних спеціалістів, але
ніхто з них не міг пояснити, чому
наша дитина не посміхається, не реагує емоційно. Тільки в Сумах дитячий невропатолог поставив діагноз:
затримка психічного розвитку з аутистичними рисами. Стало зрозуміло, що нашому малюкові потрібно

не стільки лікування, скільки правильний підхід. Адже він – звичайна
дитина, тільки зі своїм поглядом на
життя. Як його виховувати правильно, як приймати його особливості, ми
з чоловіком тоді ще не знали. Але розуміли, що спеціалізований центр допоможе вирішити наші проблеми»,
— розповідає Олена.
На той момент у місті не було хорошого центру з роботи з особливими
дітьми. Для того щоб якось виправити ситуацію, Олена прийняла рішення, що за будь-яких умов знайде
кошти і відкриє центр допомоги таким діткам. Тому сімейна пара вирішила, що всі кошти, які вони отримали з продажу квартири у Донецьку, вкладуть у дитячий центр «Щасливі діти». Проте для подальшої
роботи центру цих коштів не вистачило, і Олена почала шукати різні
грантові, конкурсні програми. « Я не
здавалась і не опускала рук, бо знала,
навіщо це треба», — говорить донеччанка. Незважаючи на складні процедури, конкурси та документацію,
Олена таки зуміла долучити спонсорські кошти. Вона виграла грант у
розмірі 90 тис. гривень, який і став
суттєвою допомогою для фінансування центру. Після цього Олені вдалося отримати ще одину, проте меншу

тного матеріалу, у якому є
й силікон. Тож нове Богданове око не відрізнити від
рідного.
«Про такий протез ми
й мріяли. Оскільки його
не треба зволожувати і за
ним легко доглядати, що
дуже важливо для Богдана», — наголошує Алла
Василівна.
За її словами, протез
ока Богдану поставив відомий латвійський лікар
Валдіс Вальтерс, який вразив своєю професійністю,
увагою, добротою. «Дякуємо цьому лікарю, дякуємо
спонсору, який оплатив
протез та його встановлення, дякуємо всім добрим
людям, журналістам, які
допомагали та підтримували Богдана», — наголошує Алла Чеховська.
Тепер, каже вона, життя в Богдана кардинально
міняється. Тож хлопець
подумує відмовитися від
індивідуального навчання
і збирається розпочати ходити на уроки, як усі інші
діти.
Узагалі після того, як
Богдан Волик урятував з
ополонки дівчат, він став
відомий не лише в Черкасах. У нього з’явилося багато друзів. На його сторінку в соціальних мережах
пишуть однолітки з інших
міст України, в тому числі й дівчата. А ще підлітка
впізнають на вулиці. І не
забувають говорити, який
він герой.
У Києві, каже бабуся хлопчика, коли вони
поверталися з клініки на
метро і Богдан фотографував поїзд, який зупинився
на станції, машиніст його
впізнав, вийшов і потиснув Богдану руку та сказав: «Ти молодець!». ■

суму грошей, у розмірі 18 тис. гривень, які так само були витрачені на
розвиток проекту.
Центр успішно працює вже трохи більше року. За цей час удалося допомогти 80 діткам з особливими потребами. У середньому за день
його відвідує 10 діток, якi потребують індивідуального підходу й особливої уваги. «Це діти з затримкою
психічного розвитку, аутистичними
рисами, синдромом Дауна та іншими психічними, психологічними та
неврологічними проблемами. Крім
сумських діток, наші фахівці прийняли дітей з області. Також до нас
приїжджали з Білорусі, Росії», —
резюмує Олена. У своїй роботі центр
використовує різні методи, такі як
АВА-терапія, сенсорна інтеграція,
пісочна терапія, казкотерапія, флертайм та інші. Методичний комплекс
підбирається на основі індивідуальних особливостей, психодіагностики та детального вивчення поведінки дитини. Заняття проводяться як в
індивідуальній, так і в груповій формах.
«Ми досягли колосальних результатів. Троє діток заговорили, кілька малюків пішли вчитися до звичайних шкіл. Але ми не зупиняємося на досягнутому. Ми хочемо, щоб
щасливих дітей, а значить, і щасливих сімей, у яких вони ростуть, було
більше. Мені пощастило бути мамою
особливої дитини, і це дає мені можливість зрозуміти інших батьків, зрозуміти їхнi потреби. Тому в нашому
центрі панує затишна сімейна атмосфера. Бути батьками особливих діток
нелегко, але це Божий дар, який допомагає цінувати і любити життя кожен день. Головне — не здаватися,
любити свою дитину і вірити в неї»,
— підсумовує пані Олена. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ 2017

СПОРТ
Мирон Маркевич
голова комітету збірних ФФУ

Майбутнє національної збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2018 великою мірою залежатиме від
підсумку її протистоянь зі збірною Хорватії, котра після чотирьох турів очолює
секстет «І». Згідно з розкладом, грою проти «картатих» підопічним Андрія Шевченка доведеться не тільки розпочинати,
а й завершувати низку групових поєдинків, запланованих на 2017 рік. На зимову ж паузу «синьо-жовті» пішли другими,
відстаючи від лідера на два пункти.
Вирушаючи на кількамісячний «антракт», головний тренер української команди наголосив, що перед зустріччю з
хорватами, призначену на 24 березня,
обов’язково проситиме ФФУ більше часу
на підготовку. Мовляв, чотирьох-п’яти
днів, які зазвичай у своє розпорядження
отримують збірники для підготовки до
відбіркових матчів, буде замало, аби якнайкраще підготуватися до відповідального поєдинку в Хорватії.
Незадовго до рестарту чемпіонату України Андрій Шевченко виступив з ініціативою повного переносу поєдинків 22-го
туру прем’єр-ліги (базовий день — 18 березня). Утім від подібної ідеї у ПЛ відмовилися, оскільки пропозиція Шеви не
знайшла одноголосної підтримки серед
клубів-учасників національної першості.
Так, головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб та очільник «Олімпіка» Роман Санжар
сказали категоричне «ні» запропонованому варіанту. «Вважаю розмови про перенос 22-го туру неправильними. Якщо наш
чемпіонат зараз втратив у видовищності,
у класі, його все ж не варто перетворювати
на хаос», — наголосив керманич луганського клубу.
Не вдався «тотальний зсув» — вирішили в штабі збірної в індивідуальному порядку працювати з клубами-донорами, агітуючи їх змінити календар. І, як заявив в
інтерв’ю каналу «Футбол» президент УПЛ
Володимир Генінсон, вдалося досягти попередньої домовленості з базовими колективами національної команди.
Відтак свої матчі 22-го туру «Шахтар»,
«Динамо» та «Дніпро» зіграють на кілька
днів раніше запланованого терміну.
До речі, у світлі найближчих поєдинків збірної України цікавою виглядає
доля її форварда Романа Зозулі, котрий,

Свій головний старт сезону вітчизняні біатлоністи вже
пройшли, проте ставити в ньому крапку зарано. Трохи перевівши подих після чемпіонату світу та відсвяткувавши 60-річний
ювілей президента ФБУ Володимира Бринзака, українські «стріляючі лижники» вирушили до
столиці майбутніх зимових Ігор
— південнокорейського Пхенчхана, де сьогодні стартує сьомий етап Кубка світу-2016/2017.
Загалом, візит світового біатлонного бомонду на південну частину Корейського півострова проходить у рамках так званої передолімпійської неділі, під час якої
організатори Ігор надають можливість майбутнім учасникам
цих баталій протестувати олімпійські потужності.
«У Пхенчхані може бути досить вітряна погода — до океану
близько 60 кілометрів. Траса там
непроста — є затяжні підйоми, де
потрібно добре працювати, й, відповідно, багато поворотів та віражів, тож у спортсмена має бути
хороша гірськолижна підготовка», — в коментарі сайту Xsport.
ua зазначив колишній капітан чоловічої збірної України з біатлону
В’ячеслав Деркач.
Утім абсолютно новим цей
маршрут для наших майбутніх
олімпійців не буде, оскільки в
2009 році нинішні члени жіночої

«Марлос точно підійде збірній України, а щодо Бланко-Лещука мені важко
сказати».

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА

Григорій ХАТА
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Нетотальні «зсуви»
У національній збірній України заздалегідь почали готуватися
до відповідального поєдинку проти хорватів у відборі на ЧС-2018

❙ Не маючи останнім часом ігрової практики, Роману Зозулі — фавориту попереднього
❙ очільника «синьо-жовтих» — буде дуже складно вибороти собі місце в нинішньому складі
❙ національної збірної України.
❙ Фото УНІАН.
перебравшись з «Дніпра» до «Бетіса»,
зіштовхнувся в Іспанії з серйозними проблемами. Практично не отримуючи ігрової практики у складі «біло-зелених», після першого кола прімери у пошуках змагального досвіду на правах оренди Зозуля

вирішив працевлаштуватися в команді
іспанської сегунди — «Райо Вальєкано».
Утім, щойно підписавши контракт, Роману довелося зіштовхнутися з агресивно
налаштованими клубними ультрас лівого спрямування, яким не сподобалася

яскраво виражена патріотична позиція
українського футболіста. Тож, аби не наражати себе та свою родину на небезпеку, Зозуля був змушений залишитися в
«Бетісі», паралельно чекаючи на рішення ФІФА щодо можливості понад дозволені ліміти перейти до четвертого за сезон клубу.
Трохи раніше у ФІФА заявили, що
футболіст може повернутися до «Дніпра»,
в якому, власне, в нинішньому сезоні й почалася його трансферна епопея. Однак заборона дніпровському клубу здійснювати
трансфери залишила Зозулю в «Бетісі».
А там у перший день весни він дізнався,
що Міжнародна футбольна асоціація, зваживши на особливий характер справи українського форварда, як виняток, дозволила йому перейти в четвертий за сезон
клуб, який при цьому повинен змагатися
в чемпіонаті, котрий у поточному році ще
не стартував.
Напередодні матчів збірних знову розпочалося активне обговорення можливої
натуралізації бразильців, які змагаються
у чемпіонаті України. Мораес, Марлос,
Тайсон — прізвища саме цих легіонерів,
як можливого підсилення синьо-жовтого
колективу, останнім часом обговорювали
найбільше.
Щоправда, останнього вже заграли за
збірну Бразилії. Його співвітчизник Мораес, отримавши в Україні п’ятиматчеву
дискваліфікацію, вирушив в оренду з «Динамо» до китайського «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Відтак активною залишається лише кандидатура «гірника» Марлоса, котрий, за словами голови комітету
збірних ФФУ Мирона Маркевича, життєво необхідний нашій збірній. Чи так це,
уже найближчим часом покажуть офіційні поєдинки національної команди України. ■

■ БІАТЛОН

У битві за естафетну «трійку»
Олена Підгрушна всьоме удостоїлася звання найкращої спортсменки
місяця й вирушила до Пхенчхана на передолімпійський тиждень
команди — Олена Підгрушна та
Валентина Семеренко — змагалися в Пхенчхані на чемпіонаті світу. На тому «мундіалі» українська біатлонна збірна медалей не
здобула. Естафетна ж гонка наших біатлоністок узагалі стала повним провалом — команда
у складі сестер Семеренко, Підгрушної та Оксани Хвостенко
просто не фінішувала.
Сьогодні ж український квартет українських біатлоністок вважається одним із найсильніших у
світі. Свою силу наші дівчата продемонстрували на ЧС-2017 в Хохфільцені, де командну гонку завершили на другому місці.
А в естафетному заліку поточного Кубка світу вітчизняні «стріляючі лижниці» перебувають на
третій позиції, слідом за командами Німеччини та Франції.
Власне, в Пхенчхані відбудуться заключні в сезоні командні
перегони, за підсумками котрих і
має визначитися володар малого
Кришталевого глобуса в цій дисципліні. Можливостей для здо-

❙ Капітан вітчизняної біатлонної збірної Олена Підгрушна стала
❙ кращою, за версією НОК, спортсменкою лютого в Україні.
❙ Фото з сайта noc-ukr.org.
буття цього трофею у нашого колективу не надто багато. Значно реальнішим орієнтиром виглядає саме місце в підсумковій
трійці КС-2016/2017, потрапити
куди можна буде завдяки призовому фінішу в Пхенчхані.

Відзначимо, що в поточному
КС «синьо-жовті» з перемінним
успіхом «бігали» естафету. Приміром, у Рупольдингу (трасу якого порівнюють iз Пхенчханом)
та Антерсельві українки були
четвертими. Фінішувати ж «на

п’єдесталі» вони змогли в Поклюці та Хохфільцені. Нагадаємо, що естафетне «срібло» Ірини
Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Підгрушної
було єдиним медальним здобутком української біатлонної збірної на чемпіонаті світу. Завдяки
йому капітану нашого квартету
вдалося завоювати симпатії журі
Національного олімпійського комітету, котре назвало Олену Підгрушну найкращою спортсменкою лютого в Україні.
Саме її феноменальний фініш
дозволив «синьо-жовтим» потрапити в «призи» на ЧС в Хохфільцені. Щодо статуетки НОК, якою
Сергій Бубка нагороджує найкращих спортсменів місяця, то подібних відзнак у лідера вітчизняного
біатлону вже сім.
На одну більше має гімнаст
Олег Верняєв. Рекордною ж їх
кількістю — дев’ятьма — володіє
фехтувальниця Ольга Харлан. ■

■ ХРОНІКА
Шахи
Найсильніша шахістка України Ганна
Музичук програла, граючи чорними, китаянці Тай Джоньї другу дуель фінального протистояння на чемпіонаті світу в
Ірані, дозволивши таким чином суперниці захопити лідерство у матчі — 1,5:0,5,
який, нагадаємо, складається з чотирьох
класичних партій та, за необхідності, тайбрейку. ■

Читайте
в наступному
номері:

16

ЦНАП вам допоможе
Аналізуємо, чи стала успішною реформа надання адмінпослуг?

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ЗАСТОРОГА

Хто тут
ходить
у городі?
Адріано Челентано
побоюється за безпеку
власної дружини
Аліса КВАЧ

Ната НЕТУДИХАТА
Схоже, у представниць найдревнішої професії можуть настати скрутні часи. Перший тривожний дзвіночок пролунав із Барселони — тут відкрився перший у
Європі бордель «Люмідоллз»,
де замість повій клієнтам пропонують розваги із силіконовими
ляльками. Наразі, як повідомляє
сайт борделю, тут можна вибрати
одну з чотирьох моделей — одна
з них нагадує дівчину з японських
аніме, решта наділені європейським, азіатським і африканським
типом зовнішності. Господарі за-

❙ Адріано Челентано і Клаудіа Морі: 50 років — як один день.
лівуду 20-х років. Біля входу в будинок стоїть
статуя Клаудії, яку омиває вода з фонтана.
Біля будинку є конюшня — останні роки Челентано серйозно захопився верховою їздою.
Тож, можливо, набридливі спостерігачі є звичайнісінькими злодіями, які виглядають, чим
можна поживитися. Тим більше, що Адріано і
Клаудіа живуть усамітнено — їхні троє дітей
давно виросли і мають свої родини. До речі,
усі троє стали акторами, а середній син Джакомо — ще й співаком.
Три роки тому Челентано та Морі відсвяткували золоте весілля — познайомилися вони у 1963 році на зйомках фільму «Якийсь дивний тип». Після численних
спроб завоювати серце красуні Адріано за-

просив її на свій концерт, де наприкінці перед усіма зізнався в коханні. За рік, 14 липня, пара обвінчалася у церкві Святого Франциска в місті Гроссето. Щоб уникнути надмірної уваги, шлюбну церемонію призначили
на 3-тю годину ночі.
Із того часу пара завжди була разом, в
горі і в радості. І навіть бурхливий роман із
Орнелою Мутті, що розгорівся після фільму «Приборкання норовливого», не зруйнував стосунки — Клаудіа тоді заявила, що
«зрада один раз не рахується», і таки дочекалася повернення чоловіка в родину. Не
дивно, що Челентано так переймається за її
безпеку. Таких відданих жінок треба берегти. ■

■ ОТАКОЇ!

Гра в ляльки
у Барселоні у повій з’явилися
конкурентки
кладу запевняють, що всі вони
виготовлені з термопластичного
еластомеру, а тому різниці у відчуттях від дотиків клієнти не відчуватимуть. Зате можуть не обмежувати себе у своїх фантазіях —

лялька потім не поскаржиться в
поліцію і не стане знімати побої.
Година з будь-якою з ляльок
обійдеться у 80 євро. Для відвідувачів пропонуються спеціальні
приміщення з притлумленим світ-

лом. Після візиту чергового гостя
ляльку ретельно миють і дезінфікуюь, хоча клієнтам радять не забувати про запобіжні засоби.
Поки не відомо, наскільки
припаде до смаку такий вид послуг. А от футурологи вже припускають, що до 2050 року «сексуальні роботи» стануть такими ж
звичними супутниками людини,
як телефон чи інтернет. Власники ж «Люмідоллз» запевняють,
що в разі, якщо їхній бізнес піде
добре, вони готові закупити робота-жінку, здатного підтримувати з клієнтами розмову. Якщо
хтось любить поговорити. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних
опадiв. Славське: вночi 0...+2, удень +7...+9. Яремче: вночi +2...+4, удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi 0...+2,
удень +8...+10. Рахiв: уночi +1...+3, удень +8...+10.
1 березня висота снігового покриву становила: Славське — немає, Плай — 18 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв
— немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче —
немає, Пожежевська — 17 см.

По горизонталі:
3. Пустеля в Туркменістані. 7.
Стиль у європейському мистецтві
та архітектурі, що прийшов на зміну Ренесансу. 8. Будівля, в якій у
містах феодальної Західної Європи містилися органи самоврядування. 10. Французька королева, остання з роду Валуа, істинна натхненниця Варфоломіївської
ночі. 11. Ім’я відомої української
художниці і дисидента Горської.
12. Міні-завод, де виробляють
хлібобулочні вироби. 14. Металеві
або дерев’яні прути для запобігання втечі з в’язниці. 16. Людина, яка
впрягається замість коня чи віслюка і везе візок з пасажиром чи вантажем. 17. Мусульманська країна.
21. «Тече ..., тече бистра ..., тече ...
і минають літа». (пісня). 23. Неглибока морська затока, що утворилася внаслідок відокремлення частини моря піщаною косою. 24. Річка
на Житомирщині. 25. Велосипед
для двох. 26. Людина, що викликає співчуття.
По вертикалі:
1. Мексиканський ніж для рубання цукрової тростини. 2. Ім’я
російської співачки, яка представляла країну на «Євробаченні» у
2015 році. 3. «А що росте без ..., а
що сходить без насіння?» (Пісня).

4. Місце, затоплене водою річки,
озера, що розлилися, або спокійна,
тиха затока річки, озера. 5. Дитинча кобили. 6. М’яке шкіряне взуття
північноамериканських індіанців.
9. Колишня столиця Казахстану.
12. Кріплене виноградне вино. 13.
Чубатий папуга. 15. Непрозоре кольорове скло, яке використовують
у мозаїці. 18. Жіноче ім’я, що розшифровується як «королева». 19.
Судно для перевезення нафти. 20.
Лютеранська церква. 22. Друге слово у назві французького сатиричного журналу, що став жертвою терористичного нападу ісламістів.
Кросворд №27
від 1 березня

■ ПРИКОЛИ

3 березня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер
захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +1...+3, удень
+7...+9.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №28

Північ
мінлива
хмарність

Захід

0…+5
+5…+10

0…+5
+6…+11
Схід

хмарно

Центр

0…+5
+7…+12

-1…+4
+7…+12

дощ
сніг

Південь 0…+5
+8…+13
дощ,
гроза
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в київській мережі ресторанів

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Розо Марківно, а що це у вас
на ногах такі криві пальці?
— Через переконання.
— Якi переконання?
— Я переконана, що в мене 35-й
розмір ноги.
***
— Сьомо, що найголовніше в
жіночій красі?
— Рот.
— Форма, колір, величина?
— Головне, щоб він був закритий.
***
— Я вчора за вечір спалила 800
кілокалорій.
— Ой, Розо, я теж хочу, диктуй,

я запишу!
— А що записувати? Поставила
курку в духовку й забула!
***
Дружина накинулася на чоловіка, який з’явився додому під
ранок:
— Де ти був? Я всю ніч чекала,
очей не стулила!
Чоловік втомлено:
— А ти думаєш, я спав?
***
Хорошу людину не можуть
зіпсувати ні влада, ні гроші. Тому
що якщо ви справдi хороша людина, у вас ніколи не буде ні того, ні
іншого!
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На жаль, світові знаменитості часто страждають не лише від часом надмірної уваги папараці чи своїх фанів. Днями легендарний актор і співак Адріано Челентано звернувся до
поліції з проханням захистити його родину від
невідомих. Які влаштували стеження за їхнім
будинком. За словами зірки кіно та естради,
ланцюжок тривожних подій почався минулого тижня, коли хтось розбив скло в автомобілі
його дружини Клаудії Морі, проте звідти нічого
не зникло. Як стверджує Челентано, зловмисники — щонайменше шість чоловік — проникають в його оселю, а з вулиці за будинком
спостерігає ще один спільник. Щоб попередити зловмисників, Челентано надав поліції записи з камер спостереження, встановлених у
будинку, і написав про це у своєму блозі. Мовляв, якщо з ними щось станеться, щоб поліція
знала, звідки ноги ростуть.
79-річний Челентано з Клаудією Морі,
яка в останні роки виступає імпресаріо чоловіка, живуть недалеко від Мілана в затишному будиночку, оформленому в стилі Гол-

