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❙ Танковий біатлон передбачав і специфічне завдання: ефектне розчавлення «легковика», на фото вгорі — у виконанні українського екіпажу.
❙ Фото з сайта milnavigator.com.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ТРАВНЯ 2017

ІнФорУМ

«Євробачення-2017 було організовано на дуже високому рівні.
І це є результатом дуже ефективної координації
та взаємодії вашої і нашої команд».

■ КНИЖКОВА
■ ШАФА

Модель
зіткнення
У Києві
презентують
книжку генерала
НАТО про
ймовірний
сценарій війни
ПівнічноАтлантичного
альянсу і Росії
Євдокія ФЕЩЕНКО
Роман «Війна з Росією» —
про ймовірний сценарій Третьої світової війни. Саме на
цьому побудовано сюжет: недооцінивши ризики і припустившись низки політичних
промахів, НАТО і Захід наражаються на катастрофічну
війну з Росією. Сюжет і більшість персонажів цього захопливого трилера вигадані,
проте деякі герої є прототипами реальних осіб. А події розгортаються весною та влітку...
2017 року.
Загалом у книзі генерала НАТО Річарда Ширреффа кілька сюжетних ліній і
місць, де відбуваються події.
Це й Україна з кількома загарбаними територіями, і Латвія,
на яку здійснено військовий
напад. Також описується, як
президент Росії розробляє завойовницькі плани зі своїми
підлеглими, і штаб-квартира
НАТО в Брюсселі, де високопосадовці вирішують, як діяти далі, аби уникнути ядерної
війни з Кремлем.
Презентація книжки «Війна з Росією» відбудеться 18
травня у рамках щорічного міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» за
участі Роджера Філда — літературного агента, автора
ідеї та редактора трилера про
ймовірний сценарій Третьої світової війни. Як повідомляють організатори події, видавництво «КМ-Букс», генерал НАТО Річард Ширрефф
не зможе відвідати Україну
з особистих причин, хоча до
останнього планувався його
приїзд.
«Ця книга допоможе розвіяти поширений серед українців міф про те, що Захід намагається домовитися
з Росією, не враховуючи наших інтересів. А високопосадовцям, які приймають доленосні для країни рішення,
вона допоможе зрозуміти,
до чого слід бути готовими у
відносинах iз Росією. Річард
Ширрефф змоделював потенційне військове зіткнення
країн Північно-Атлантичного альянсу з Російською Федерацією, описавши це у
книзі, яка вийшла друком у
світі минулого року», — розповів видавець Ярослав Маринович. ■

Ян Ола Санд
керівник міжнародного пісенного
телеконкурсу

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Ворожі обстріли не припиняються на
східному фронті жодного дня. До того ж усе
частіше жертвами окупантів стають мирні
мешканці Донбасу.
За даними штабу АТО, якщо минулої
суботи ворог обстріляв позиції ЗСУ і мирні квартали 61 раз, то впродовж неділі відбулося 49 обстрілів. Усе частіше бойовики
застосовують важке озброєння. Впродовж
вихідних поранено 10 захисників України.
Одна з важкопоранених — жінка-військовослужбовець ЗСУ.
Вражає і цинічний обстріл зі ствольної
артилерії мирних кварталів Авдіївки в суботу ввечері. Сім’я переселенців iз дітьми
лише на вихідні приїхала з Києва до Авдіївки, щоб подивитися, в якому стані перебуває
їхній будинок. Запросили знайомих у гості.
Коли ж усі дорослі перебували на подвір’ї, а
неподалік гралися їхні діти, з-за лінії фронту прилетіли ворожі снаряди...
У результаті загинуло четверо дорослих — три жінки і чоловік. Дві дівчинки —
Женя і Саша, 6 і 7 років — дивом вижили,
але в одну мить стали сиротами.
Як повідомила речник поліції Донеччини Наталя Шиман, у перші ж хвилини
після цієї жахливої новини відгукнулися
волонтери та небайдужі люди, які запропонували допомогу. В Олександри залишилася бабуся, яка живе в напівзруйнованому
будинку в Авдіївці, а в Жені — тільки тітка. Саме вони забрали дівчаток iз поліції.

Коли гралися діти,
прилетіли ворожі снаряди
Лише один ворожий снаряд зробив сиротами маленьких
дівчаток Женю і Сашу
■ ДО РЕЧІ
Діти ще не розуміють, що втратили батьків.
«Женя останні два роки не жила в Авдіївці. Вона інвалід iз дитинства, їй потрібен
постійний нагляд кардіологів, тому з мамою
та старшим братом вони виїхали до Києва.
Родина приїхала лише на вихідні, щоб глянути, як там дім. Це в їхнiй будинок прилетіло», — повідомила жахливі подробиці Наталя Шиман.
При цьому важкі поранення під час обстрілу отримав 25-річний брат маленької
Жені, який наразі перебуває у лікарні.
Через цю трагедію Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу «Євробачення». А
голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський скасував
відзначення Дня Європи, яке мало відбутися в неділю в Покровську.
Слідчі кваліфікували подію як теракт. ■

Бойовикам так званої «ДНР» керівництво
видало пам’ятку про дії на постах та блокпостах, згідно з якою, слід не дозволяти спостерігачам спонтанний проїзд.
«У своїй штаб-квартирі в підконтрольному
урядові м. Соледар (79 км на північ від Донецька) СЦКК передав СММ копію частини пам’ятки,
яка, за словами представника збройних сил
Російської Федерації, була видана старшими за
рангом членами «ДНР» персоналу на постах i
блокпостах, розташованих у непідконтрольних
урядові районах Донецької області», — йдеться у звіті місії ОБСЄ.
Згідно з цим папірцем, членам «ДНР» наказано зупиняти патрулі СММ і не дозволяти
спостерігачам проїзд, якщо вони пересуваються по «незапланованих маршрутах»; не вступати
у дискусії з членами патруля СММ, а на будь-які
запитання від СММ відповідати: «Я не компетентний давати пояснення».

■ ЗМАГАННЯ

Наш бойовий досвід і їхні «Леопарди»
У Німеччині завершився «Танковий виклик сильної Європи-2017»
Тарас ЗДОРОВИЛО
У Німеччині, на полігоні навчального центру Командування
підготовки 7-ї Армії США (поблизу містечка Графенвер), попередного тижня тривали військові змагання «Танковий
виклик сильної Європи-2017».
Серед команд Австрії, Німеччини, Польщі, США, Франції були
й українські танкісти (єдині, хто
мав реальний бойовий досвід)
на старенькому Т-64БВ. І хоча,
на відміну від натовських колег, полігон їм був абсолютно не
знайомим, результати українських вояків і їхня майстерність
вразили іноземців, адже на ма-

шинах, сконструйованих у 60-ті
роки, екіпажі демонстрували чудеса маневреності та влучності.
Програма змагань включала дві основні частини — бойові
стрільби підрозділу в наступі
і в обороні. Виконання вправ
зі штатної стрілецької зброї,
виклик вогневої підтримки,
водіння, визначення відстані до
цілі, ідентифікація (розпізнавання) цілі, тактична медицина та евакуація пораненого, дії
при застосуванні противником
зброї масового ураження, евакуація пошкодженого (підбитого) танка. Програма змагань передбачала й перевірку фізичних
кондицій військовиків — подо-

лання спеціалізованої смуги перешкод та спортивну естафету.
Загалом, кожен взвод змагався у 12 вправах із максимальним загальним числом у
1500 балів. Вправи «взвод у наступі» та «взвод в обороні» давали можливість набрати максимальну кількість до 500 балів,
інші вправи до 50 балів кожна.
Переможцем цьогорічних
змагань став австрійський танковий взвод, що виступав на танках Leopard 2A4. Другою була німецька команда, що виступала на
сучасніших танках Leopard 2A6,
а «бронзу» вибороли американські танкісти на Abrams M1A2 SEP.
Взнаки далися українцям, які

здобули п’яте місце, технічні параметри їх «броні», адже треба
розуміти, що можливості техніки
60-70-х, у порівнянні з технікою
90-х, обмежені. Наприклад, при
здійсненні маневру заднім ходом
наш Т-64 рухається з максимальною швидкістю лише 4 км/год.,
тоді як зарубіжні залізні «коні»
розганяються до... 40 км/год.; а
потужність наших двигунів —
удвічі менша, ніж у американців
та французів.
Варто додати, що спочатку
українців хотіли відрядити на
змагання на сучасних українських танках «Оплот», однак не
знайшли на них підготовлені екіпажі. А тому «нагорі» й вирішили відправити танкістів-фронтовиків із бойовим досвідом на добре відомих їм машинах. ■

■ ВТРАТИ

Легенда спротиву
Помер організатор Норильського повстання
в ГУЛАГу Євген Грицяк
Тарас ЗДОРОВИЛО
Відійшов у вічність на 91-му році життя незламний українець — Євген Грицяк,
один із керівників Норильського повстання 1953 року, що зруйнувало ГУЛАГ. Євген Степанович народився у Снятинському
районі, що на Івано-Франківщині, а в період німецької окупації вчився у торговельній школі в Снятині, тоді й став членом Молодіжної мережі ОУН.
У липні 1944-го його мобілізували, воював на 4-му Українському фронті, у боях
зазнав поранення. У червні 1945 року був
нагороджений медаллю «За відвагу». Проте у 1949 році радянська розвідка дізналася про участь Грицяка в ОУН, він був заарештований і в грудні 1949 року засуджений
до смертної кари, яку потім замінили на 25річне позбавлення волі. Відбував покарання

у Джезказгані, Норильську, Владимирській
в’язниці, на Тайшетській трасі, в Іркутській в’язниці, Інті та Мордовії. У таборах ГУЛАГу активно боровся за права в’язнів і протистояв сваволі адміністрації, за що мав 42
дисциплінарні покарання і за три з них —
по року закритої тюрми.
Після акцій спротиву в Караганді Євгена
Грицяка перевели в 4-те відділення Гірського табору в Норильську. Там він став одним
із п’яти керівників Норильського повстання (26 травня — 4 серпня 1953 року), в якому взяло участь від 16 до 20 тисяч в’язнів
ГорЛАГу і НорильЛАГу. Саме Грицяк передавав вимоги повстанців членам комісії з
Москви 6 червня 1953 р. Вимоги було задоволено тільки частково, а в серпні після масового розстрілу в’язнів 3-ї зони повстання
(56 загиблих) зазнало поразки. Євгена Грицяка ув’язнили у Норильську.

❙ Євген Грицяк. Вічна пам’ять.
Саме після Норильського повстання (а
також бунтів у Воркуті (РєчЛАГ) та Кенгірі (СтепЛАГ)) адміністрація ГУЛАГу була змушена здійснити чимало поступок в’язням та розпочати амністію
політв’язнів. Лише у... 1964 році, вже після другого ув’язнення, політв’язень сумління Євген Грицяк вийшов на волю. ■

ІнФорУМ
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■ РУКА МОСКВИ

■ ДОБРОЧИННІСТЬ

Привид «Бурштинової республіки»

Принтер
добра

Проплачені мітинги у Рівному організовувалися за гроші Миколи Азарова
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Слідчий відділ Управління СБУ в Рівненській області відкрив кримінальне провадження «за фактом замаху на
посягання на територіальну
цілісність і недоторканність
України». Підставою для
цього стала нещодавня спроба проведення у Рівному чергового псевдомітингу за легалізацію видобутку бурштину. За інформацією правоохоронців, у організаторів акції,
яких затримали, було вилучено плакати та листівки із гаслами «Ровенская Республика» та «Бурштин — надбання
Рівненської народної республіки».
Самі рівненські журналісти, які були присутніми на
акції, таких плакатів не помітили. Натомість їхню увагу привернула особа організатора мітингу, киянина Юрія
Клейноса, який неодноразово був помічений раніше то
як борець за тверезий спосіб
життя, то як організатор «голодних бунтів» — акцій проти підвищення цін у супермаркетах, коли організовані
Клейносом натовпи молоді
заходили до торгової зали і
починали їсти та знищувати продукти на поличках, а
тоді, не розрахувавшись, залишали приміщення. Усі ці
відео пізніше викладали в інтернет. Так само потрапив у
мережу і запис інструктажу
рівненських «протестувальників», яких Клейнос повчав:
«Підходимо до адміністрації,
хлопці, ви берете плакати, все
що потрібно берете, я процесом керую, і ми... виконуємо. Якщо приїдуть якісь чиновники і прочяя... ми їх в
адміністрацію не пускаєм».
Саме Юрія Клейноса звинувачують нині у спробі органі-

Благодійники збирають
гроші для купівлі
принтера, який
друкуватиме книги
для незрячих
❙ Багато студентів не приховували, що прийшли на акцію
❙ «постояти за гроші».
❙ Фото з сайта 4vlada.com.

❙ Юрій Клейнос виявився
❙ професійним
❙ «революціонером»
❙ і організатором багатьох акцій
❙ протесту: від «голодних бунів»
❙ до «будівельних війн».
зації «Бурштинової республіки».
Це вже друга акція «за
бурштиновий легалайз», яка
за останній час відбулася в
Рівному. Третього травня під
стінами ОДА пройшла подібна акція за заявкою одного з
колишніх лідерів «Правого
сектору» Ярослава Гранітного. З’ясувалося, що напередодні соцмережі поширювали переважно серед молоді
запрошення на акцію, обіцяючи за це від 200 до 400 грн.
«Шановні батьки, купа відео в інеті, покажуть і центральні канали — дивіться з
дітьми, пояснюйте, що це соромно. Це проституція. Продавати свій час — проституція. Точніше продавати себе
на час — проституція. Така
проституція — це соромно»,
— емоційно відгукнулася на

це рівненська журналістка
Інна Білецька. Під час першої акції під стінами ОДА
були помічені також батько
й син Степан і Роман Болотенюки, активісти руху «Браття» та учасники автопробігу
«За мир» у Москві, в рамках
якого пройшла акція «Ми
відмовляємося бути ворогами».
Чутки, що за організацією
цих мітингів стоять російські
спецслужби, учора на брифінгу підтвердив і голова СБУ Василь Грицак. Він повідомив,
що це справа рук «Комітету
порятунку України», яким
керує в Росії екс-прем’єр Микола Азаров, та лідера партії
«Наждак» Миколи Дульського. За словами Грицака, «Комітет порятунку України» передав через Дульського на організацію цих акцій 4 тисячі
доларів.
Очевидно, що рівненські
акції — не єдині, де працюють
російські гроші. «У цьому тіньовому «ринку праці» задіяно близько 40 організаторів.
Нами ідентифіковано частково близько 5 тисяч осіб, які беруть участь у цих замовних акціях, — це тільки по Києву»,
— зазначив голова СБУ. Він
же заявив, що після Рівного
«один із затриманих, прізви-

ще якого починається з літери К (очевидно — Клейнос. —
Авт.), також планував вивезти групу київських безхатченків до Одеси, щоб вчинити там
нібито протестні акції під виглядом етнічних болгар».
Інформацію про обидві
рівненські акції активно підхопили і поширили російські
ЗМІ, де проплачених студентів було названо бурштинокопачами. Причому Перший
російський канал договорився до того, що заявив, що в самому місті «давно процвітає
нелегальний видобуток бурштину, за що Рівне вже прозвали Бурштиновою республікою».
А тим часом реальні бурштинокопачі на Поліссі не
гають час і освоюють усе нові
«клондайки». З приходом весни і появою води нелегальний
видобуток бурштину активізувався з новою силою — старателів було помічено навіть
у таких відомих рекреаційних зонах, як знамените Біле
озеро неподалік Вараша. На
неформальні запитання, що
вони думають про легалізацію бурштину, більшість відповідає: «Не буде ніякої легалізації. Не дадуть. Їм це не
вигідно. А нас поки що не чіпають — миємо». ■

■ ПОСТАТЬ

Нашого цвіту — і серед
французьких королев
Неподалік Парижа вшановували пам’ять Анни Київської
Наталія ЯВОРСЬКА
У французькому містечку Санліс, недалеко від Парижа, де жила донька князя Ярослава Мудрого, 14 травня відзначали День Анни Київської, королеви
Франції. Урочисті заходи розпочалися з
покладання квітів до пам’ятника королеві Анні та меморіальної дошки жертвам Голодомору, а також богослужіння
в абатстві Святого Венсана, — повідомляють у Культурному центрi Анни Ярославни у Києві.
Серед заходів, які цьогоріч запланували у Санлісi, була імпровізація за
участю співачки Оксани Мухи, презентація Академії лідерства, конференція
«Інтелектуальний простір довкола Анни
Київської» та презентація проекту храму Святих Бориса і Гліба, Культурного центру Анни Ярославни. Особливим
гостем святкувань став глава Української греко-католицької церкви блаженнійший Святослав (Шевчук). До Санліса також завітали: владика Гліб (Лончина), єпарх лондонський; владика Кен

(Новаківський), єпарх нью-вестмінстерський (Канада); владика Василь (Тучапець), екзарх харківський; Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в
Україні Ален Ремі; Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег
Шамшур; Надзвичайний і Повноважний
Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська та багато гостей із різних
куточків Франції та України.
Під час святкувань були представлені архітектурні проекти відновлення храму Святих Бориса і Гліба та Культурного центру Анни Ярославни (архітектори Laure Schneegans та Philippe de
Potestad). Особливим моментом свята
став концерт хору катедрального собору Святого Володимира Великого в Парижі під диригуванням всесвітньо відомого диригента Кирила Карабиця, якого у 2013 році було визнано Диригентом
року британським Royal Philharmonic
Society. Водночас блаженнiйший Святослав, котрий проводив службу, привітав українських жінок із Днем матері
й додав, що Анна Ярославна, котру вва-

❙ Пам’ятник Анні Ярославні
❙ у Санлісі (Франція).
жають у Франції святою, та брати Борис
i Гліб є частиною української культури
та спільної українсько-французької історії.
Організаторами святкування днів
Анни Ярославни у Франції є паризька
єпархія святого Володимира Великого
Української греко-католицької церкви
та спільнота українців, котрі мешкають
у Франції. ■

Олена КАПНІК
Офіційно в Україні зареєстровано понад 50 тисяч осіб iз вадами зору.
Неофіційна статистика свідчить, що
таких людей удвічі більше. Серед зареєстрованих осіб, які мають проблеми з зором, понад 10 тисяч — діти. Серед головних проблем для таких людей — не орієнтація в інфраструктурі
населених пунктів, a недостатність
спеціалізованої навчальної чи художньої літератури.
Аби хоч трохи вирівняти ситуацію, недержавна друкарня для незрячих Braille Studio вирішила купити спеціальний принтер. Вони уже
котрий рік 100% надрукованих книг
безкоштовно роздають незрячим
людям по всій Україні. За допомогою принтера можна друкувати книги шрифтом Брайля у промислових
масштабах. Для купівлі такої техніки необхідно 16 тисяч євро. Друкарня таких коштів не має. Небайдужим, аби зібрати необхідну суму,
пропонують купити унікальний туристичний путівник «Україна для
Вас: найкращі маршрути очима інсайдерів». Щоб придбати сучасний
принтер, потрібно продати 2500 книг
за ціною 250 грн.
«У путівнику «Україна для Вас»
170 туристичних точок, і серед маршрутів немає Львова чи Одеси. Замість
цього — Біле озеро з гліцерином для
молодості, таємничі болота Міжрічинського парку і найкраща риболовля в Мезинському. Страви древлян на
Житомирщині. Ферма з віслюками на
Вінниччині або кінний двір серед розкішних лугів на березі річки Снов»,
— розповідають координатори проекту.
Друкарня Braille Studio уже має
брайлівський принтер. Утім він не
розрахований на промислові масштаби і друкує 20 сторінок за 10 хвилин.
Сучасний принтер дозволить друкувати продукцію y більших обсягах і з
більшою швидкістю.
«За 25 років в Україні надрукували всього близько 300 видань шрифтом Брайля для дітей та дорослих. Основна частина — навчальна література та книги для дітей. Середній тираж
кожного видання — 20-30 штук. Книги передають iз рук у руки. Знаходяться спонсори на видання окремих
книг. Щоб друкувати більше і різноманітніше, волонтерам потрібен сучасний професійний принтер», — кажуть у друкарні.
Друкарня Braille Studio запрацювала рік тому в Луцьку. Започаткували проект місцеві активісти, які тривалий час займалися захистом прав
людей з інвалідністю. Завдяки старанням волинян улітку минулого року
було придбано перше обладнання для
студії. Тоді ж розпочали друк збірки,
яку впорядкувала Ірена Карпа, «Волонтери. Мобілізація добра» та дитячої пригодницької книги волинської
письменниці Надії Гуменюк «Літо з
амазонками». Крім того, за рік роботи
y друкарні видрукували меню шрифтом Брайля для двох кафе Луцька, інформаційні буклети для презентації
фільму «Я бачу» про всеукраїнський
велопробіг, інструкції до лікарських
засобів для мережі аптек «Пані аптека» та газету «Сім’я і дім». ■
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«Тепер хіба що
Граблі ритуального
божевільні можуть самознищення
вважати Україну
Як влада «тихою сапою» затверджує
частиною «русского тотальний контроль за партіями
міра»
Ярина СОКОЛОВСЬКА

Партійне рабство — ознака
виборів?

Президент Порошенко провів пресконференцію — першу після майже
річної перерви
Наталія ЛЕБІДЬ
Спілкування з пресою глава держави розпочав, піднявши тему вбивства Павла Шеремета. «На жаль, я чекав кращого результату. І незадоволений, що досі в нас немає вбивці
і він не притягнутий до відповідальності», — сказав Порошенко. Водночас він похвалив себе
і державу за ті можливості самовираження, які надані представникам мас-медіа. «Такий
рівень свободи, який є зараз, у
тому числі щодо громадянського суспільства, є безпрецедентним. Ніколи за всю історію
Україна не мала такого рівня
свободи і щодо журналістів, і
щодо громадянського суспільства», — відзначив Порошенко. Він запросив до себе журналістів-розслідувачів Дмитра
Гнапа та Михайла Ткача — поговорити детальніше про слідство у справі Шеремета. «Якщо
ви очікуєте, що якісь мої кроки, рішення, дії призведуть до
прискорення цього процесу, я
вас запрошую», — сказав Порошенко. (Пізніше Ткач зазначив, що глава держави не відповів на жодне його запитання).
Відтак розмова перейшла,
зокрема, на плівки Олександра Онищенка — колишнього нардепа, що перебуває наразі за кордоном і звідти погрожує керівній верхівці України
(Порошенку — в першу чергу)
оприлюдненням компромату.
«Якщо є будь-що повідомити в
пана Онищенка, він мав прийти до слідчих органів, прийти до суду — дати пояснення і
в суді захищатися. Якщо він
має щось додатково передати
до слідчих органів, як він казав, — до НАБУ, до прокуратури, до американців чи будь-кого
іншого, — я вважаю, що це абсолютно правильний шлях», —
прокоментував Порошенко. «Я
раджу його друзям приїхати в
Україну, дати відповідні свідчення, докази і таким чином
сприяти притягненню всіх до
відповідальності», — додав він.
Значно приємнішою для
Президента була тема безвізового режиму з ЄС. «Безвіз» —
це подолання наслідків Переяславської ради. Це ще глибше
залучення України до спільного європейського цивілізаційного простору», — пафосно зазначив Порошенко. «Тепер хіба
що божевільні можуть вважати Україну частиною «русского
міра», — сказав він. І процитував Миколу Хвильового: «Геть
від Москви, дайош Європу».
Мешканці окупованої частини
України зможуть відчути переваги безвізу, «коли Крим і Донбас будуть повернуті Україні.

Зараз цими перевагами зможуть користуватися тимчасово
переміщені особи після проведення відповідної процедури».
«Курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію незмінний», — наголосив Порошенко.
І похвалився кількома —
«дуже блискучими» — розмовами з адміністрацією Білого
дому. «Розмовляв із віце-президентом США Пенсом. Мав
дуже детальну розмову з держсекретарем Тіллерсоном. Ми
достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом», — сказав
Президент. За його словами,
Сполучені Штати вже залучені
і будуть залучені у майбутньому до перемовин у «нормандському форматі». Порошенко
також торкнувся теми Мінських угод і позиції Росії щодо
них. «Ми не можемо досягти
миру тільки через те, що Путін
не хоче виконувати Мінські
угоди. Вони дозволяють іти до
суду і притягувати злочинця до
суду». «Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії,
від Придністров’я, від Сирії?
Під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість
притягнути Росію і Путіна до
відповідальності», — сказав
Порошенко.
Він також відповів на запитання щодо Кримськотатарської автономії.
«Я готовий внести декілька
змін до Конституції, у тому числі щодо Кримськотатарської
автономії. Яким буде формат
цієї автономії — мені мають
запропонувати члени комісії,
у якій беруть участь представники Меджлісу кримських татар. Щойно вони завершать
свою роботу, буде можливість
про це поінформувати», — зауважив Порошенко. «Думаю,
це має бути зроблено найближчим часом, тягнути з цього приводу не треба. Затримка — не за
Президентом, він готовий внести запропонований варіант»,
— зазначив він.
Торкаючись кадрових питань, Порошенко повідомив,
що у нього вже є кандидатури на посаду голови Нацбанку. Але «я вважаю некоректним оприлюднювати їхні прізвища», — сказав він, додавши,
що новий очільник НБУ може
бути призначений парламентом
ще до літніх канікул. А от стосовно власних планів на другий
термін Порошенко відповіді
уникнув. «Ще є два роки президентських повноважень. Є
ще багато чого, що треба зробити... У вересні у своїй доповіді
у Верховній Раді я представлю
своє бачення розвитку країни
на цей та наступний роки», —
пообіцяв Петро Порошенко. ■

Політична ситуація в Україні далека від благополучної.
Фактор військових дій на сході
ніхто не відкидає, але він не
виправдовує, а лише занурює в
реальність.
Наразі вітчизняні й закордонні аналітики стверджують,
що в адміністрації Президента
розглядають три варіанти розвитку політичної ситуації в Україні. Перший — переформатування коаліції та структури влади. Тоді чимало чиновників позбудуться своїх крісел. Другий
— заморожування ситуації аж
до 2019 року. Третій — дострокові парламентські вибори.
Головні ознаки прийдешніх
виборів до Верховної Ради ще
не проявляють себе на повну потужність, однак вторинні почали чітко вимальовуватись навіть на віддалі. Це, скажімо,
й активізація декотрих діючих парламентаріїв із фейсбуковими звітами з різних приводів, новий рух
почався на різних партійних сайтах, активізувались й у загальнополітичних ЗМІ декотрі
партійні функціонери.
Світ на другому десятку двотисячних лихоманить не по-дитячому, Україна ж узагалі
опинилась в одному з
епіцентрів подій, де великими нашими жертвами
визначається злам старого світопорядку. Так само,
як ніхто не передбачив 1991
рік — незалежність України,
ніхто й не передбачив 2014-й.
Крім тих, хто мріяв, щоб свобода пішла, а правда більше не
плуталась під ногами. Поки що
їхні прагнення продовжують
бути причиною наших втрат і
болю на полях брані.
А що на мирній частині країни? Тут і влада, й опозиція однаковою мірою не переконали нас,
що вони готові, прагнуть і знають, як будувати якісно іншу
систему поступального розвитку. Виголошувані опозицією
ідеї, — здебільшого ті, що були
драйвом останніх десятиліть,
— раптом втратили свою привабливість. Не те щоб Захід, та
й ми, ментально заточені на вибудовування справжніх цінностей, відкинули ці ідеї, ні. Просто демократія і свобода перестали бути єдиним знаменом.

Труднощі реєстрації
демократичного суспільства
Влада ж про наближення виборів сигналізує встановленням
тотального контролю над партіями, особливо в регіонах. На
що вказує процес перереєстрації партійних організацій, осередків та їхніх лідерів.
Свідоцтво про реєстрацію
мусить мати кожна політична
сила, її структурні підрозділи
та їхні керівники. Через кожні
два роки партійні осередки проходять процес оновлення керівництва, коли обирають нового голову або перереєстрову-

ють чинного. Якщо раніше для
реєстрації готувався лише витяг із протоколу з’їзду, конференції або зборів про обрання
керівника і цей документ можна було реєструвати в органах
юстиції впродовж одного-двох
місяців, тобто він і був єдиною
достатньою умовою для легалізації парторганізації чи керівника, — то тепер після проведених зборів, конференцій,
з’їздів, рішення керівного органу, який ініціював їх скликання для реєстрації, готується
оригінал протоколу, а не витяг,
як раніше. Це чимала папка документів. Далі — цей протокол
має завірити нотаріус — послуга платна. Третій документ —

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
реєстраційна відомість, де зазначаються персональні, паспортні дані, ідентифікаційний
код новообраного керівництва. Риторичне запитання: для
чого?
А ненадання цих документів означатиме піддати сумніву
проведення конференції і легітимність її рішення. Четвертий
документ — квитанція про сплату коштів за послугу державної
реєстрації — 420 гривень. Раніше ця послуга була безкоштовною, а тепер без квитанції документ ніхто не прийме. На керівника в управлінні юстиції складають окрему картку: паспортні
дані, код, номер телефону.
Також має бути оригінал
протоколу лічильної комісії. Рішення — протоколи з мандатної
комісії. І на підготовку й реєстрацію цього всього надається
термін — 10 днів. Інакше держава не визнає рішення конференції. Тоді доведеться проводити її знову. Однак навіть ті, хто
встигне зробити це все вчасно,
не мають залізобетонної гарантії реєстрації. Бо, за потреби,
держава може знайти помилки,
невідповідності даних і т.д. і не
визнати рішення. Або ж, елементарно, реєстратор може дов-

го читати документи, затягуючи це задоволення в часі. Крім
того, у певні стислі терміни у податкові органи необхідно подати документальне підтвердження того, що партія не є прибутковою організацією.
Фінансову звітність політичні партії мають і перед НАБУ.
Сюди вони доповідають про витрачені кошти. І займає цей звіт
60 сторінок таблиць — чималий
обсяг інформації.
Однак найцікавішими звітами є документи про видатки:
оренда приміщення, оренда рухомого майна, статутні заходи.
Партії також мають вивернути всі кишені й показати чеки
на бензин, квитанції за сплату
рекламних матеріалів у ЗМІ... І
головне: суми, коли й ким виділялись кошти. Дані спонсорів
( паспортні, код) також мають бути додані до всіх квитанцій, чеків, фінансових звітів. А
якщо, скажімо, партія ухвалює
рішення про перехід в опозицію,
то що тоді буде з цими спонсорами за влади, для якої існує лише
два рішення: одне її, інше — неправильне, — зрозуміло.

Не сіра — сіра політична зона
Усе це більше схоже на збір
фактажу. І якщо партія «нормально» поводиться, тобто лояльно до влади, то їй гарантована дружба, «договорняки»,
вакансії в майбутньому тощо.
Якщо ж ні — влада блокуватиме її діяльність. Є ще інші
варіанти
загальмувати
політичні процеси «неправильної» партії. Скажімо,
вмонтувати туди певну
групу нових людей (хто
ж проти розбудови своєї
політсили?), а вона, ця
група, розгойдуватиме ситуацію зсередини.
Як варіант, — сплачує
внески й підробляє підписи або дає неправдиві
особисті дані. За першої
перевірки, яка, до того
ж, знає що шукати, робота політорганізації паралізується на невизначений термін.
Такий тотальний контроль із боку влади може виправдати одне — війна. Але ж є
на лінії фронту сіра зона — територія розмежування від нашого
блокпоста до ворожого. Її ніхто
не контролює і тому там може
бути все.
У зоні політичної відповідальності таке не допускається.
Зрозуміло, що будь-яка влада
так чи інакше намагається завжди обмежувати свободу слова, думки. Відомі винятки —
Вацлав Гавел чи Лех Валенса,
які не мстилися за критику, —
лише підтверджують нині існуючі правила гри. Вожді вітчизняного істеблішменту далекі від
таких світоглядних установок. І
коли владі вдається завербувати
політсили, котрі мали претензії
на опозиційність, то одяг і прапори на фестивалі політичного
косплею смислового навантаження не нестимуть.
В Україні маса партій. Майже всі — лідероцентричні, котрі
працюють як спілки бізнесу та
політичні системи, а трансформуються на виборах у парламентські при непрозорому фінансуванні. За нинішніх умов
легалізації партійних осередків марне сподівання на появу насправді ідеологічно панукраїнської партії, яку очолював би подвижник національної
ідеї. Більше того — інтелектуал
із державотворення національної держави, лідер реалізації її
інтересів і відновлення соборності. ■

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ТРАВНЯ 2017

5

■ ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Дайте людям гроші!
Справжня пенсійна реформа — це підвищення пенсій, а не
пенсійного віку, переконаний лідер Радикальної партії
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Олег Ляшко висловив обурення кулуарною підготовкою
законопроекту про пенсійну
реформу. Політик наголошує:
уряд повинен обговорювати це
надважливе питання, в першу чергу, з українцями, а не з
МВФ.
«Проводити пенсійну реформу, безумовно, треба, адже
мільйони людей не можуть виживати на ті мізерні пенсії. Але
це має бути загальнонаціональний консенсус. Профспілки, роботодавці, політики — всі мають зібратися за одним столом і
робити цю реформу для українців, а не для МВФ!» — наголосив головний радикал.
Щодо самої реформи Олег
Ляшко висловив чітку вимогу:
вона має переслідувати одну
мету — підвищення пенсійних
виплат українцям. Все інше —
від лукавого.

«Пенсійні виплати мають
бути такими, щоб і на ліки, і
на комуналку вистачало, і дітям на цукерки. Ні підвищення пенсійного віку, ні підвищення трудового стажу ми підтримувати не будемо. Шахтар,
який усе життя накарачках видобував вугілля, чи металург,
який при 1000-градусній температурі лив сталь, — не повинні
25 років працювати, щоб у підсумку отримати свої 2000 грн.
пенсії. Якщо, звісно, в таких
умовах доживуть до неї», — зазначив лідер РПЛ.
Політик нагадав, що попередня влада, яка протягнула рішення про підвищення пенсійного віку, обіцяла, що це приведе до підвищення пенсій. Але
врешті нічого не змінилося.
«У 2011 році Тігіпко з Королевською вже піднімали на 5
років пенсійний вік. І теж розказували, що після цього наступні покоління українців бу-

дуть отримувати нормальну
пенсію. Пройшло кілька років,
дефіцит Пенсійного фонду росте, а пенсії — ні», — констатував політик.
На переконання Ляшка,
обіцянка уряду підвищити
пенсії з 1 жовтня — окозамилювання, адже можливості для
підвищення пенсій є вже зараз.
«Пенсії можна підвищити вже з 1 червня, адже після
підвищення мінімальних зарплат удвічі лише за перші місяці цього року додаткові надходження до бюджету Пенсійного фонду склали 10 млрд. грн.
У першу чергу, їх треба спрямувати на збільшення соціальних
пенсій, які становлять менше
тисячі гривень, та на осучаснення пенсій людям з великим
трудовим стажем, щоб позбутися несправедливої урівняйлівки», — вважає Ляшко.
Також він пропонує знову підняти мінімальну зарпла-

■ ГРОШІ

Вивертаємо кишені
Уряд зобов’яже кожного громадянина
України подавати податкову декларацію
Наталія ЛЕБІДЬ

❙ Раніше фіскальні органи
❙ любили проводити конкурси
❙ дитячих малюнків на податкову
❙ тематику. Проте в житті не все
❙ так однозначно, як на малюнку...

Цього тижня Верховна Рада після мало не місячної перерви повертається до роботи. Втім «робота» — це надто голосно сказано.
Працює український парламент як мокре горить. Проте коли керівній верхівці дуже треба, важелі впливу на депутатів знаходяться, а
потрібні рішення — ухвалюються. Наразі уряду дуже треба прийняти один закон, котрий, на думку Прем’єра Гройсмана, сприятиме
детінізації економіки. Документ цей, щоправда, ще не готовий. Але
Кабмін планує до кінця 2017 року розробити законопроект «про
введення загального декларування доходів громадян і податковий
контроль витрат фізичних осіб непрямими методами». Він передбачатиме, зокрема, введення автоматизованої системи моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманим ними доходам.

декларацію. Потрібно провести
широку дискусію про те, з якого порога починати декларування». Це й справді один із ключових моментів, котрий багато що
прояснить у намірах влади.

Знову за старе

Перевірять усіх

Отже, цього року уряд
ініціюватиме розгляд законопроекту, який зобов’яже населення України декларувати
свої доходи. А для уникнення
саботажу буде створено автоматизовану систему моніторингу
витрат. Якщо ця «розумна машина» помітить, що ви витрачаєте більше, аніж заробляєте,
неприємної розмови у податківців не уникнути. Тож краще не
махлювати.
Власне, будь-яке нове — це
добре забуте старе. Впровадити загальне декларування доходів намагалися ще наприкінці 1990-х, а передостаннього
разу про нього згадували у 2014му. Тоді йшлося про те, що кожен громадянин зобов’язаний
заповнити податкову декларацію до листопада 2015-го. Якщо
фізична особа не задекларує доходи, то податкова автоматично вважатиме, що вартість активів платника податків становить 200 тис. грн., роз’яснювали
ініціатори таких змін.
Що натомість пропонується
у 2017 році? А у 2017 році нардепи готують законопроект, норми
якого — поки що на стадії обговорення. Дискусійним є момент
відносно того, з якої суми має
стартувати загальне оподатку-

вання. Одні пропонують зробити «порогом» 500 тисяч гривень, які власник відобразить у
«нульовій» декларації, інші —
мільйон або два. Окрема тема
для суперечок: що саме має входити в умовні 500 тисяч? Пропонується включити в цю суму
вартість житла, а також — особисті заощадження та зарплату,
отриману протягом року.
Як нескладно прорахувати, в
останньому випадку подача податкових декларацій стане актуальною подією для переважної більшості громадян. Адже,
де б вони не мешкали, нерухомість, дешевша за 500 тисяч
гривень (18,5 тисячі доларів) існує навряд чи. З мільйоном ситуація може дещо вирізнятися,
але не набагато. Дехто з експертів пропонує вивести з категорії
декларантів усіх пенсіонерів та
осіб, котрі мають одне джерело
доходів. Хоча все це — на етапі
попередніх консультацій.
Як говорить член парламентського комітету з питань податкової політики Микола Фролов,
«необхідно встановити мінімум,
після якого громадянин України зобов’язаний брати участь
у декларуванні. А якщо українець має невисокі доходи й у
нього небагато нерухомості, він
не зобов’язаний заповнювати

А тим часом контроль за витратами українців здійснюватиметься передусім через банки.
Для цього вже створено передумови, адже ще минулого року
Президент Петро Порошенко
підписав закон про часткове розкриття банківської таємниці, а
відтак Мінфін отримав доступ до
інформації про депозити і банківські перекази фізичних осіб.
Тепер чиновники можуть відстежити велику покупку, зроблену
за допомогою банківської карти,
або ж поповнення депозитного
рахунку. Крім того, інформація
з реєстрів дозволяє відстежувати купівлю нерухомості та автомобілів.
Відносно ж того, яка сума,
знята з рахунку для оплати товару чи послуги, має привертати увагу податківців, також
тривають дискусії. Хтось пропонує стартувати зі 150 тисяч
гривень, а хтось — із 50. Якщо
під час перевірки громадянин
зможе пояснити походження
таких грошей — проблем не
буде. Якщо ні — йому доведеться сплатити: 1) штраф у розмірі
10% від витраченої суми; 2) податок на доходи фізичних осіб у
розмірі 18%; 3) військовий збір
у розмірі 1,5%.
У цьому контексті незрозумі-

❙ Олег Ляшко добивається підвищення пенсій для українців.
ту — до 5000 гривень — та продовжувати виводити зарплати з
тіні, щоб наповнити Пенсійний
фонд. Загалом команда РПЛ закликає уряд мислити масштабніше та шукати гроші не по закордонах, а самим заробляти.
«Замість того, щоб торгувати землею, пенсійним віком
та державною власністю на догоду МВФ — треба радикально міняти економічну, грошо-

во-кредитну та податкову політику. Робити ставку на інновації, національного виробника,
масштабну модернізацію основних промислових фондів, створення умов для сільгоспвиробників, робочих місць, масштабних програм житлового будівництва — от що дасть гроші в
економіку, а з економіки — до
бюджету Пенсійного фонду», —
переконаний Ляшко. ■

ло, чи не підпадають під фінансові репресії особи, які проводили
збір коштів (для себе чи для рідних) на ті чи інші медичні маніпуляції. Подібна ситуація в українському суспільстві є досить
розповсюдженою, тому питання
актуальне. Та й узагалі — різноманітне благодійництво, хоч із
чим би воно було пов’язане, —
поки що ніяк не вписане у наміри уряду впровадити обов’язкове
декларування.
Є також іще дещо, що потребує роз’яснень із боку суб’єктів
законодавчої ініціативи. Зокрема, яким є набір мотивуючих
чинників, що мають спонукати громадян бути чесними з державою? Наприклад, у низці
західних країн, окрім відповідальності за неподання декларації, передбачено заохочення у
вигляді пільг, які залежать від
кількості утриманців у родині
або, наприклад, від наявності
іпотеки. Протягом року податкові органи стягують податок за
певною ставкою, але наприкінці
року роблять перерахунок, після якого повертають надлишок.
Наше законодавство до подібного не адаптоване, та й реалії
наші є зовсім іншими.

тиме його прийняття. По-перше,
в разі позитивного голосування за цей закон можуть виникнути проблеми з системою контролю. Податковій службі доведеться обробляти великий масив
інформації, проте невідомо, де і
як зберігатиметься вся ця інформація і чи не потрапить вона до
рук зловмисників.
По-друге, розширення функцій фіскальних органів може
простимулювати їхню безкарність, як це було, приміром, за
часів президентства Леоніда
Кучми, коли силові дії податкової поліції (сумнозвісні «маскишоу») широко використовувалися для боротьби з політичними опонентами. Усе це лишило
по собі погану пам’ять у соціумі і
навряд чи зміцнить симпатії українців до влади.
По-третє, позитивне сприйняття декларацій могли б забезпечити три передумови: лібералізація норм Податкового кодексу
(зниження ставок податку, спрощення адміністрування тощо);
сувора звітність та реальний громадський контроль за витрачанням бюджетних коштів; логічне
завершення епопеї з е-декларуванням державних службовців
(хотілося б урешті-решт почути,
чим завершилися перевірки задекларованих доходів та як покарано тих, хто надав про себе
недостовірні відомості).
Однак про втілення подібної
тактики поки що не йдеться.
Тому добровільне та чесне оприлюднення громадянами доходів не вмотивоване взагалі нічим, а відтак відсутнє й розуміння цілей та завдань загального декларування. До того ж на
тлі нинішнього рівня корупції
у найвищих ешелонах влади настирна вимога держави «засвітити» майно та гроші виглядає
щонайменше непристойно. Тож
коли Володимир Гройсман каже
про те, що 50% української економіки перебувають у «тіні», чи
не варто пошукати витоки корупції, махлювання та ухиляння від сплати податків не серед
бідних прошарків населення,
які домінують у нашій країні?
При правильному напрямі пошуків вони таки могли б увінчатися успіхом... ■

Можливі наслідки
Світовий банк свого часу
підрахував, що український бізнес у тій або іншій формі виплачує 135 різних податків. Це — абсолютний світовий рекорд. Друге місце в цьому рейтингу посіла
Румунія зі своїми 113 податками. «Бронза» — за Ямайкою з
72 податками. Із такою кількістю фінансових зобов’язань непросто розібратися навіть професіоналам, а хто допомагатиме
заповнювати декларації пересічним громадянам? Якщо йдеться
про електронну систему, то вона
повинна відповідати низці вимог, бути простою і здатною витримати «наплив» користувачів,
чого не можна сказати про е-декларування, запущене зі збоями та скандалами в Україні минулоріч.
Хоча закон про загальне декларування доходів іще не виписано (і, тим більше, не ухвалено
Верховною Радою), слід замислитися над тим, які наслідки ма-
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■ СЕКТОР ГАЗУ

■ НАХАБСТВО

Навіщо платити На зарплату для Смілянського!
більше?
Укрпошта вчергове підвищує тарифи на доставку періодики.
Чому Президента Ющенка
спонукали витрачати зайві
гроші за транзит газу, якими
були втрати від цього та кому
була вигідна така ситуація
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ,
екс-представник Президента України
з міжнародних питань економічної безпеки
Тепер, у травні, вже можна констатувати, що Україна
успішно пройшла випробування її газового потенціалу нетеплою (м’яко кажучи) зимою 2016—2017 років. Вже відносно давно ми припинили відбирати газ із підземних сховищ газу (ПСГ). Навпаки — давно закачуємо його в ПСГ,
фактично готуючись до наступного опалювального сезону.
У цьому контексті варто зауважити, що ЗМІ та експертне середовище практично не помітили, що до згаданого останнього опалювального сезону чи не вперше ми підійшли із
запасом газу в ПСГ трохи більше, ніж 15 млрд. кубометрів
газу, а не мінімум 17—19, як раніше.
Тут важливо наголосити, що донедавна російська сторона вимагала, аби в українських ПСГ було не менше 17—
19 млрд. кубометрів газу для гарантування безперебійного транзиту російського газу через українську територію.
Опираючись на цю інформацію, аналогічні вимоги надходили і з Європи, у тому числі і з боку Єврокомісії. Тим та
іншим не перечили і наші фахівці з газової сфери.
Наприклад, перед опалювальним сезоном 2009/2010,
на запит тодішнього Президента України Віктора Ющенка уряд інформував про необхідність мати у ПСГ мінімум
17 — 19 млрд. кубометрів газу. Тобто, порівнюючи з минулорічними запасами, більше на 2 — 4 млрд. кубометрів газу. Для того аби його закачати в українські ПСГ, цей
газ треба було закупити, а для цього «Нафтогазу України»,
який був уповноважений закуповувати весь газ, у 2009-му
потрібно було заплатити за імпорт газу приблизно на 1
млрд.. доларів більше, ніж у 2016 році. Це питання вирішувалося, як правило, шляхом кредитування.
Отже, перед початком опалювального сезону
2016/2017 в українських ПСГ було лише 15 млрд. кубометрів газу (тобто на 2-4 млрд. менше, ніж раніше). І з
цим спокійно погодилися і росіяни, і європейці, і, відповідно, наші фахівці.
Тож виникає банальне запитання: чому на гарантування транзиту російського газу в Європу в попередні роки в
українських ПСГ вимагалося більше газу, ніж тепер. Можна припустити, що тоді робилися провокативні дії з російського боку, спрямовані на ослаблення нашої держави і дискредитацію керівництва держави. Можна також допустити,
що «газовики» ЄК були не готові перечити росіянам тощо.
Але не хочеться вірити у такі великі випадкові помилки українських фахівців з газової сфери (багато з яких мають
заслужене світове визнання) — при розрахунках мінімуму газових запасів для гарантування транзиту російського
газу в Європу, на основі яких приймалися політичні рішення щодо запасів газу в ПСГ.
Скоріш за все, всі згадані та інші чинники мали місце. Крім цього, важливим є зменшення добового відбору
російського газу в країнах Європи, зокрема за рахунок запровадження енергоощадних технологій.
Подібне можна сказати і про скорочення в останні
роки обсягів добового споживання газу в Україні. Визначальним чином це скорочення настало здебільшого за
рахунок зменшення споживання громадянами нашої держави і за рахунок скорочення споживання українською
економікою.
Враховуючи те, що Україна вже більше року не купує
російського газу, а країни Європи продовжують цю традицію, доцільно зосередитися на гарантуванні транзиту
російського газу через нашу територію.
Тут є багато параметрів, які обумовлюють певні запаси газу в українських ПСГ. Більшість iз них визначаються ефективністю технологій перетворення газу на кінцеву продукцію (зокрема тепло). А радикальне підвищення
ефективності «газових» технологій у країнах ЄС фактично розпочалося з кінця 90-х років минулого століття і продовжується дотепер.
Отже, уже в період 2005—2009 рр. для гарантування
транзиту російського газу в країни Європи в українських
ПСГ могло бути менше, ніж 17-19 млрд. кубометрів газу.
Тобто обсяг запозичень на газ мав бути меншим, ніж був.
На жаль, точні оцінки не використовувалися при інформуванні для прийняття політичних рішень щодо мінімальних
запасів газу в українських ПСГ, а відтак — фінансових запозичень для виконання нашою державою цих зобов’язань.
З цією метою усі фахівці (і російські, і європейські, і українські) використовували дані СРСР, на жаль, без належного їх оновлення. ■

Тепер газети стають іще дорожчими для читачів,
натомість очільник відомства заробляє понад 330 тис. гривень на місяць
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні намагаються безжально знищити друковану періодичну пресу. Як
клас! Ситуація виглядає особливо абсурдною, враховуючи, що проти нас
ведеться надзвичайно потужна інформаційна війна з боку Росії. А тим часом українська влада знищує джерела
інформації, які мали би доносити до
людей правду.

Газета у селі — стратегічний товар
...Упродовж усіх останніх років державне підприємство Укрпошта ставиться до одного з головних своїх завдань — доставляти передплатникам
поштову кореспонденцію — як до надокучливої перешкоди нормально заробляти гроші. Хоча вітчизняні експерти наголошують: доставка періодики, особливо у віддалені населені
пункти, мешканцям сільської місцевості, які позбавлені доступу до iнтернету, є не комерцією, а соціальною складовою їхньої роботи. Дивно,
але розуміння цього немає ні на рівні держави, ні на рівні керівництва
Укрпошти.
Відтак усі останні роки ми спостерігаємо одну і ту саму картину: монополіст Укрпошта (який, у принципі, не любить, коли його так називають) періодично і суттєво підвищує
тарифи на свої послуги і водночас надає ці послуги щоразу гірше та гірше.
Скажімо, від доставки щоденної газети у день її виходу — як і має бути
за правилами елементарної логіки —
поштовики відмовилися вже давно.
Пояснення наївне — економічно недоцільно. І тому приносить клієнтові одразу по кілька екземплярів, двічі або
навіть один раз на тиждень!
Тож нерідко буває, коли читач,
який заплатив за передплату щоденної газети, отримує усі 4–5 номерів перед вихідними. Або навіть на початку
наступного тижня. Кому ж потрібно
читати позавчорашні новини? От і відмовляються передплатники від улюбленого видання, причому роблять цей
крок навіть люди, які були зі своєю газетою упродовж десятиліть! І при цьому образу за таке знущання адресують
не Укрпошті, а редакції. Яка в такій
ситуації є чи не найбільш постраждалою стороною.
Апетити Укрпошти «приємно» дивують. Якщо раніше вони піднімали
розцінки за свої послуги раз на рік — і
фактично вже привчили своїх клієнтів
до неминучості цього кроку, то починаючи з 2017 року вирішили піти далі.
І піднімати тарифи на доставку періодики двічі на рік! Із 1 січня і 7 липня.
Таким чином газети для українців, за
задумом Укрпошти, мають дорожчати
не раз, а двічі упродовж одного року.

❙ Укрпошта наразі активно забезпечує високі зарплати вищого керівництва.
❙ Фото з сайта budukursi.in.ua.
Те ж саме стосується і величини
підняття тарифу. Якщо раніше, у кращі для передплатників часи, зростання тарифу на доставку могло становити кілька відсотків, у гіршому випадку до десяти, то цьогоріч вітчизняний
поштовий монополіст зажадав збільшення від 30 до 50 відсотків! І отримав
дозвіл на «компромісних» 25%...

«Нова команда»:
прийшли і швидко заробили
Керівництво Укрпошти дуже неохоче пояснює причини такого подорожчання. Втім деякі з них лежать
на поверхні. Торік в Україні розгорівся скандал із керівниками деяких державних підприємств, яким
було вирішено надати абсолютно захмарні як для пересічного українця
зарплати. Серед фігурантів скандалу — і очільник Укрпошти Ігор Смілянський. Офіційна зарплата якого,
за оприлюдненими даними, становила 333 тисячі гривень! Сам Ігор Смілянський дуже оригінально прокоментував ЗМІ цю цифру. Мовляв, не
333, а 334 тисячі. Але це — тільки
чиста ставка. А до неї ще належаться
бонуси. На момент цієї заяви бонусна програма ще перебувала у стадії
розробки.
Минулі топ-керівники Укрпошти у своїх інтерв’ю та просто у розмовах із автором цих рядків пояснювали необхідність підняття тарифів у

тому числі й своїм бажанням збільшити зарплату простим листоношам.
Які виконують важку і небезпечну роботу (маючи у своїх сумках гроші і матеріальні цінності), а отримують за це
копійки. Ігор Смілянський і його «молода команда» виявилися менш патетичними і значно прагматичнішими.
Так, зарплата рядових листонош і
надалі коливається у межах кількох
тисяч гривень. Натомість офісні працівники, і зокрема топ-менеджмент
Укрпошти, отримують дуже пристойну фінансову винагороду: 145,
153, 175 тисяч гривень. А найближчі до тіла керівника — і понад 250 тисяч гривень. Космічні зарплати отримують, втім, не всі у головному офісі,
а лише члени «команди Смілянського». Фахівцям, які працюють давно,
про подібні пряники і мріяти не доводиться. Навіть помічник директора,
«зi своїх», за даними ЗМІ, отримав
підвищення зарплати втричі.
Чи є моральними такі високі зарплати у країні, що воює, у відомстві, що не може забезпечити виконання однієї з головних своїх функцій —
своєчасну доставку поштової кореспонденції, що на даному етапі нашої
держави є однією зi складових «гібридної війни»? Питання є риторичним для більшості українців та галузевих експертів, але чомусь не для
керівництва державного монополіста.
На жаль... ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
ЄСВ частково зросте
Кабмін має намір збільшити ЄСВ для підприємств зi шкідливими умовами праці і підприємств iз робочими місцями за першим списком. Про це повідомили
у Мінсоцполітики. «Сьогодні ставка єдиного внеску становить 22%.
Звучали пропозиції про повернення до більшої ставки внеску, однак урядом прийнято принципове
рішення про збереження її розміру на такому ж рівні», — повідомили у відомстві.
Проте для деяких категорій
платників цей внесок таки зросте.
Розмір ставки збільшиться тіль-

ки для підприємств зi шкідливими
умовами праці: на 15% для підприємств iз робочими місцями за першим списком і на 7% відсотків для
другого списку. За словами міністра, дане підвищення пов’язане з
домовленістю з роботодавцями та
профспілками. Крім того, збільшення ставки стане ресурсом для
дострокового виходу на пенсію таких працівників.

«Шулявка» — ієрогліфами
Україна та Китай домовилися
про будівництво мосту біля Кременчука та реконструкцію Шулявського
шляхопроводу в Києві. Про це до-

мовилися українська делегація під
головуванням Степана Кубіва та
китайської компанії China Road and
Bridge Corporation (Китайської корпорації доріг та мостів) у Пекіні на
Форумі «Один пояс, один шлях».
За словами Кубіва, проектні пропозиції будівництва мостового переходу біля Кременчука та
проект реконструкції Шулявського
шляхопроводу в м. Києві передбачають витрати на загальну суму 400
млн. доларів. Завершити підготовчі
роботи за цими проектами передбачається не пізніше вересня.
Тим часом Китай планує відновити проект Великого Шовкового

шляху. Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін повідомив, що направить на реалізацію цього проекту 124 млрд. доларів. Ініціатива «Один пояс —
один шлях» Китаєм підноситься
як новий спосіб прискорити розвиток країни і її торговельних відносин. План спрямований на розширення зв’язків між країнами Азії,
Африки, Європи. Україна готова до
переговорів про відновлення поромного сполучення з Грецією, а
також може залучити грецькі пороми для виконання вантажоперевезень на чорноморській ділянці
Нового Шовкового шляху. ■
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«Франція стоїть на порозі великого відродження. Ми живемо в часи, які
визначать долю країни на десятиліття вперед. Саме нам творити світ, у
якому житимуть наступні покоління»..

■ ІНАВГУРАЦІЯ

Молодий і з великими планами
Президент Франції Еммануель Макрон планує переглянути податки та заборонити «мобілки» в школах
■ А ТИМ ЧАСОМ...

Ігор ВІТОВИЧ

Еммануель Макрон у неділю,
14 травня, склав присягу та
офіційно вступив на посаду
президента Франції. Урочиста
церемонія інавгурації відбулась
у Єлисейському палаці Парижа.
До складення присяги Макрон
віч-на-віч півгодини поспілкувався з уже колишнім президентом-соціалістом
Франсуа
Олландом. Під час зустрічі попередник повідомив спадкоємцю
низку засекречених відомостей,
необхідних для контролю над
ядерними силами країни, і ввів
у курс поточних справ. «Я передаю владу не політичному опонентові, що набагато простіше»,
— зазначив Олланд.

Французи з полегшенням зітхнули з приводу закінчення «ери» вкрай непопулярного президента Франсуа Олланда. Але він і надалі дорого обходитиметься
французам: Олланд отримуватиме 75 тис. євро на рік пенсії «чистими». Окрім того,
держава платить екс-президентам пожиттєво 14 тис. євро в місяць за членство в
Конституційній раді. Окрім цього, Олланду також належить пенсія екс-депутата парламенту та екс-радника Рахункової палати — ще 15 тис. євро «чистими». А ще держава має організувати екс-президенту особистий кабінет для роботи, оренду якого
та комунальні послуги також оплачує держава. «Колишній» також має право найняти на роботу дві особи обслуговуючого персоналу та сім помічників iз різних питань.
А ще екс-президентам належить державна охорона. Утримання «колишніх» обходиться французам у майже 10 млн. євро на рік. «Найдорожчим» є Валері Жискар
д’Етьєн — 3,9 млн. євро, далі йдуть Ніколя Саркозі — 3,3 млн. євро та Жак Ширак
— 2,4 млн. євро. Франсуа Олланд у виборчих промовах та на початку президентства обіцяв урізати ці непомірні трати, та «руки до цього так і не дійшли».

Наобіцяв — виконаю
У своєму інавгураційному
виступі новий президент Франції пообіцяв відновити провідні позиції країни в світі. «Світ і
Європа більше, ніж будь-коли,
потребують сьогодні сильної
Франції, яка голосно висловлюється за свободу і солідарність», — говорив новий господар Єлисейського палацу.
«Увесь світ уважно спостерігатиме за тим, що робитиме Франція, оскільки ми разом виходитимемо поза наші побоювання і
заклопотаність», — наголошував Еммануель Макрон.
В інавгураційні промові
Еммануель Макрон також пообіцяв: «Я не зупинюсь ні перед чим. Я виконаю всі взяті
мною зобов’язання перед країною». А даних під час виборчої кампанії зобов’язань ой як
багато. Загалом передвиборча програма Макрона викликає запитання у представників різних політичних таборів.
Для лівих виборців у Франції
він занадто неоліберальний, оскільки відстоює вільний ринок
і пропонує реформу чітко регламентованого трудового законодавства, яким так дорожать
французькі соціалісти. А консерваторам у програмі Макрона бракує жорсткості реформ і
рішучішого підходу в боротьбі
з ісламізмом.
Макрон обіцяв запровадити
вільний ринок, а не державний
протекціонізм, використовува-

❙ Еманнуель Макрон: «Не зупинюсь ні перед чим».
ти переваги глобалізації, а не
самоізоляцію. Макрон підтримує ідею Меркель щодо зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу без шкоди для свободи
внутрішнього пересування. Він
пропонує розмістити уздовж
них близько п’яти тисяч співробітників спільної прикордонної служби ЄС, яку радить створити.
Фінансист пропонує зміцнити і єврозону, в якій Франція за обсягами економіки
посідає друге місце після ФРН.
У рамках спільного економічного простору 19 держав ексбанкір хотів би створити парламент Єврозони, міністерство
фінансів і окремий бюджет. Він
також висловлюється за підвищення митних тарифів у рамках ЄС для захисту європейської промисловості від нечесної
конкуренції, зокрема з боку Китаю.
Прискорення процесу опрацювання заяв на політичний притулок також належить
до числа його передвиборчих
обіцянок.
У світлі терористичної загрози наступний президент Франції обіцяє посилити поліцію,

армію та розвідку. Якщо вірити
передвиборчій програмі Макрона, в рамках бюджетної реформи будуть звільнені 120 тисяч
держслужбовців, не враховуючи співробітників лікарень.
Водночас з’являться 10 тисяч додаткових робочих місць
у поліції і до 5 тисяч — у школах. Він також планує заборонити використання мобільних
телефонів у молодших класах.
Макрон пообіцяв зберегти
35-годинний робочий тиждень
у Франції, але готовий надати
роботодавцям можливість виносити це питання на обговорення
всередині компаній. Знижувати пенсійний вік iз 62 років він
не має наміру. Він також має
намір знизити корпоративний
податок з 33,3 до 25 відсотків,
звільнити 80 відсотків домогосподарств від сплати податку на
житло та переглянути податки
«на багатих».

Дивлюся на Київ та й думку
гадаю
Стосовно наших очікувань
щодо Макрона, то під час виборчої кампанії він особливо не
зачіпав тему України. А за те,
що він відкрито не підтримував

■ КІБЕРПРОСТІР

Джин вирвався з пляшки
Найбільша за останні десятиліття кібератака вразила
200 тисяч комп’ютерів у 150 країнах світу
Олег БОРОВСЬКИЙ
Шкідлива програма, викрадена у
Агенції національної безпеки США,
створила проблеми для клієнтів у всьому світі, заявив глава компанії «Майкрософт» Бред Сміт. Вірус, який вразив
щонайменше 200 тисяч комп’ютерів у
150 країнах, може поширюватись і
далі.
Агентство національної безпеки США

(АНБ) приховало від громадськості дані
про прогалини у безпеці операційної системи Windows, і програма, яка такі прогалини використовує, була у спецслужби викрадена. Тож часткову відповідальність за глобальну хакерську атаку
несе й уряд США, вважає президент корпорації «Майкрософт» Бред Сміт. «Ми
бачили, як дані про вразливість, використовувану ЦРУ, ставали відомими завдяки «Вікілікс», а тепер дані про враз-

і критикував Путіна, його позитивно оцінювали в Києві. У нього були певні заяви щодо конфлікту на Донбасі та пов’язані з
ним санкцій проти Росії. Він
повторював під час виборчої
кампанії, що зняття санкцій iз
Москви можливе після виконання Мінських угод. І тут він
не оригінальний, бо таку ж позицію поділяють практично всі
лідери західних країн.
Другого березня, ще як кандидат у президенти, пан Макрон заявив, що діалог iз Росією
потрібен, але вести його слід
iз твердих позицій. Відміну ж
санкцій він знову прив’язав до
«виконання пунктів, передбачених у межах мирного процесу в Україні». Проте в ході виборчої кампанії та під час дебатів він усе ж робив хоч і обережні, але критичні заяви щодо
Росії. Так, під час дебатів він наполягав, що не має наміру укладати якусь угоду з Росією. «Я не
буду розбудовувати нашу незалежність шляхом зближення з
Путіним», — відповідав він на
проросійські заяви інших кандидатів, зокрема Ле Пен. Керівник виборчої кампанії Річард
Ферранд пояснив, що Макрон
виступає за сильну Європу, яка
протистоїть Росії.
Скидається на те, що Макрон iще не випрацював своє
ставлення до України, і воно
вибудовуватиметься вже в ході
президентства.

Новий уряд запрацює сьогодні
Макрон відразу оголосив про
чотири кадрові призначення.
Йдеться про радників та осіб,

ливість, викрадені у АНБ, створили проблеми для клієнтів в усьому світі», — написав Сміт 14 травня у своєму блозі.
«Шкідливі програми в урядових руках уже неодноразово ставали доступними у публічному просторі, після чого
спричиняли широкомасштабну шкоду»,
— зазначає глава «Майкрософт». За його
словами, якщо розглядати «еквівалентний сценарій зі звичайною зброєю, то це
ніби у військових США викрали кілька
ракет «Томагавк».
Глобальна кібератака демонструє
«ненавмисний, однак руйнівний зв’язок
між двома найбільш серйозними формами кіберзагроз сучасного світу — діями
держав та організованої злочинності»,
стверджує Сміт. «Урядам усіх країн
треба сприйняти цей напад як сигнал до
пробудження», — додав він. Настав час
застосовувати такі ж правила щодо кіберпростору, як і до зброї в реальному

які організовутимуть його роботу. Головним радником призначений 30-річний Ісмаель Емелі,
який нещодавно закінчив магістратуру престижного Інституту політичних досліджень.
Емелі був радником Макрона
з питань стратегії ще в період,
коли той був міністром фінансів.
Сьогодні Макрон має оголосити
повний склад нового кабінету
міністрів, а завтра відбудеться
його перше засідання.
Учора Макрон здійснив
свій перший офіційний закордонний візит до Берліна, де зустрівся з канцлером Ангелою
Меркель. Під час зустрічі глава
французької держави обговорив iз Меркель майбутню роль
Франції та Німеччини в Європейському Союзі, повідомляє
агенція «Франс пресс» iз посиланням на Єлисейський палац.
Макрон пообіцяв кардинально
оновити Євросоюз.
Зустріч Макрона з президентом США Дональдом Трампом за «тривалим обідом» відбудеться 25 травня на полях саміту НАТО в Брюсселі. Про це
інформагенції «Франс пресс»
повідомило на умовах анонімності джерело в Білому домі.
Під час перемовин обидва президенти говоритимуть про перспективи подальшої співпраці
двох країн, відносини США—
ЄС та США—НАТО, а також
питання екології. Раніше президент США обіцяв відкликати підпис свого попередника
Барака Обами під Паризькою
угодою 2015 року, покликаною
мінімізувати вплив кліматичних змін. ■

світі, пояснює глава «Майкрософт».
Раніше у той же день директор поліцейської служби ЄС «Європол» заявив, що шкідлива програма, відома як WannaCrypt, WannaCry, Wana
Decrypt0r 2.0 або WCry, починаючи з
п’ятниці, уразила тисячі комп’ютерів
у 150 країнах. Під час масштабної кібератаки вірусною програмою-шифрувальником WannaCry постраждали
комп’ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB),
французький автомобільний концерн
«Рено», МЗС та МВС Росії, урядові організації Великої Британії, великі компанії Азії.
Нова хвиля заражень може прокотитися з 15 травня, попередив Роб Уейнрайт. Експерти з питань комп’ютерного
захисту також кажуть, що варто чекати
ще однієї атаки, яку, можливо, не вдасться зупинити. ■
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■ ПОГЛЯД

Як вiдмовитись
вiд зашморгу
закордонних
кредитiв
Україна потребує об’єднавчої
iдеї i яскравого лiдера
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава
«Хто володіє минулим, той володіє майбутнім...», бо минуле визначає величину амбіцій майбутнього. А між ними — місточок сучасного, і воно
у нас наразі ненадійне, бо побудоване на паляхтраншах Міжнародного валютного фонду. Заради
них народ піддають експериментам на виживання: пенсійним віком і рівнем пенсій, тарифами і
рівнем податків, курсом гривні тощо. Суспільству
нав’язується фаталізм — без траншів МВФ не виживемо. Альтернативи незаангажованих фахівців не сприймаються. А вони, безумовно, є. Наприклад, Віктор Андрійович Ющенко в ефірі канала
NEWS ONE наочно показав, де і як знайти гроші
в країні, щоб відмовитись від зашморгу закордонних запозичень. Це на політичній мапі України був
поки що єдиний державний діяч, який дбав про національне відродження та економічну могутність
країни. Ми звикли до гривні, звикли до дат вшанування жертв Голодомору, Биківні, Героїв Крут,
ОУН та УПА, забувши, що цю історію повернув нам
В. Ющенко. Державника об’єктивно згубили завищені, як на наш бездуховний час, лібералізм та інтелігентність, а суб’єктивно — кампанія дискредитації, організована соратницею-зрадницею Юлією
Тимошенко. Тільки наприкінці передвиборчої президентської кампанії 2010 р. він скромно зауважив:
«У неї українського — лише вишиванка і коралі...»
На той час в активі амбітної дами, крім дискредитації Ющенка, була «ширка» з Януковичем та газовий
зашморг 2009 р. Але завдяки кільком блискучим
популістським лекціям у студії Савіка Шустера на
тему комунальних тарифів вона нині очолила рейтинговий список народних симпатій. А народу тим
часом усе важче виживати.
У глибині української народної душі завжди
жив вільний козак, і він активно проявлявся в тисячах великих і малих повстань у постреволюційні 1917—19 рр., у непокорі до колгоспного рабства. Бракувало єдиного національного лідера рівня
Богдана Хмельницького, Сулими, Виговського...
Як свідчить Юрій Горліс-Горський у романі «Холодний Яр», повстанці сподівалися, чекали на нього, готові були визволяти Україну. Не дочекалися,
розійшлися, повірили в більшовицьку амністію, а
ті задушили довірливих у кривавих обіймах.
Столітній ювілей революції (тобто жовтневого
перевороту) вимагає чесного аналізу, аби не дозволити ворогам нації повторити антидержавний злочин. І в цьому ряду не забуваймо, що в 30-ті роки
минулого століття більшовики з корінням вирвали інтелігентсько-аристократичний прошарок українського народу. В ХХІ столітті інтелігенцію не
розстрілюють, але створюють такі умови, які не дають шансів самореалізуватися на Батьківщині і змушують шукати свою долю за кордоном. Унаслідок
антинаціональної політики держава не змогла адекватно відповісти на агресію Російської Федерації.
Але знову проявився волелюбний козацький дух народу, який живим щитом добровольців і волонтерів
перекрив шлях агресора вглиб країни. Саме такий
прошарок, а не народна маса, творить держави.
Поки що бракує об’єднавчої ідеї, яка спонукала
б активістів об’єднатися та висунути з-поміж себе
яскравого лідера. Проте ідея була і є, і буде — це
націоналізм. У книзі «Два обличчя націоналізму»
Юліан Василіан писав: «Є два роди, два обличчя націоналізму: націоналізм розуму й націоналізм життя. Націоналізм життя не чекає з ідеями, але чинить
невпинно на кожному кроці, в кожній ситуації...»
Це національна вдача, національний характер,
який століттями намагалися знищити, бо він заважає панівній верхівці беззастережно владарювати.
Націоналізм життя привів британців до Брекзиту,
французам показав неефективність урядування соціалістів, євреям — на обмеженому клаптику землі
створити маленьку, але потужну державу. Сподіваюсь, допоможе і нам, українцям... ■

Я ВАМ ПИШУ...
Антон КАДЕНЮК
Житомир
Не встигла наша Верховна Рада після зимових
канікул «розгойдатися»,
як знову канікули — тепер
уже весняні, аж до середини травня. Як сказав ветеран Збройних сил на зборах
ветеранів: «Навіщо нам аж
450 депутатів, якщо роботу Верховної Ради можуть
виконувати десять парламентаріїв». Прикро за
керівництво парламенту,
яке ветерани Збройних сил
дуже поважають, а от депутати, яким це керівництво
створило ідеальні умови
для відпочинку, закордонних відряджень, на кожному кроці їх підводять. Із
президії ВР тільки й чути:
«Шановні депутати, зайдіть
у зал і займіть свої місця».
І депутати парламенту займають місця: хто на теплих
пляжах «лікується», хто
в «рідній» Москві паплюжить неньку Україну, хто
до президента США пробирається незвіданими стежками (невідомо для чого).
Виступаючи на відкритті чергової сесії, Голова ВР
Андрій Парубій звітував
про сотні законів, постанов,
які прийняв парламент, як
дружно Верховна Рада працює з Президентом, урядом. А життя від ухвалених законів і постанов не
стає кращим, в основному,
вся кропітка робота парламенту спрямована на покращення життя тих, хто і так
чудово живе. До прикладу,
прийняв у першому читанні
законопроект «Про Конституційний Суд України». За
наявності в залі незначної
кількості депутатів законопроект було прийнято.
Згідно з цим законом,
зарплата судді Консти-

■ ПИТАННЯ РУБА

Владою забуті
Були потрібні — пам’ятали
туційного Суду сягатиме
близько 400 тисяч гривень,
відповідно, й пенсія судді становитиме приблизно
300 тис. грн., тоді як середня пенсія в державі — 1828
грн. І ще цікава інформація для нашого виборця: заробітна плата А. Коболєва
(голови «Нафтогазу України») становить трохи більше мільйона гривень, але,
крім цього, йому щомісячно виплачують премію в
розмірі ще 200 %, тобто він
отримує сумарно понад 3
млн. грн. (!). Зарплата голови ПАТ «Укргазвидобування» О. Прохоренка — 322
тис. грн., голова Укрзалізниці поляк Войцех Балчун
отримує 463 тис. грн., а директор Укрпошти, громадянин США У. Смілянський, отримує 334 тис.
грн. (за інформацію газети «Свобода»). Можна навести ще сотню прикладів,
як держава тринькає наші
гроші на держслужбовців,
суддів, прокурорів, помічників нардепів. За такої фінансової ситуації хіба можна говорити про достойне
життя простих виборців,
які заледве кінці з кінцями зводять? Високі заробітні плати, дорогі автомобілі,
по кілька службових квартир — чудові умови життя
створила собі проєвропейська влада (чим викликала неабияке здивування у
своїх європейських колег).
І що, перестали від цього
красти? Ні. Майже кожен
день правоохоронні органи

виловлюють то чиновників, то суддів, то прокурорів
на хабарах. Тому принцип,
коли високі заробітні плати
убезпечують від корупції і
хабарництва, в Україні не
спрацьовує.
Виникає запитання,
чому наша влада забула про
таку категорію виборців,
як ветерани, пенсії яких
не переглядали ще з 2008
р.? Чим ми, бойові офіцери Збройних сил СРСР,
які пройшли найгарячіші
точки, завинили нинішній владі? Як військові спеціалісти ми добросовісно виконували покладені на нас
Батьківщиною обов’язки,
захистили мир у світі, передали нинішній владі одну з
найбагатших радянських
республік, передали з рук
у руки одні з найсильніших
армійських частин, які дислокувалися на території
України. Ми, офіцери, прийняли присягу на вірність
Україні, виховували і навчали військової справи сотні спеціалістів, які зараз
зі зброєю в руках захищають нашу державу. То чому
ж про нас забули? У стінах
парламенту жодного разу
не прозвучало питання про
ветеранів Збройних сил.
Згадуючи й аналізуючи події перших років Незалежності України, коли
розкрадали багатства військових гарнізонів, відправляли українські літаки в «дружню» нам Росію,
коли Чорноморський флот
бажав прийняти присягу на

вірність Україні, дивуєшся
«порядності» української
тодішньої влади. Де тоді
були президенти, депутати, міністри? Непрофесіоналізм, відсутність патріотизму, постійні «поради»
нашого північного сусіда
призвели до того, що наше
Міністерство оборони перетворилося на другорядну структуру, а міністрами
призначали випадкових
людей, аж до ворогів на
кшталт Лебедєва.
Свого часу, проаналізувавши події в Грузії, Президент Ющенко попереджав
суспільство про агресивність Росії. Віктор Ющенко
вдосконалював роботу Генерального штабу і Міністерства оборони, з цією метою на керівні посади в цих
структурах було призначено патріотів України, у тому
числі й Анатолія Гриценка.
Проте більшість у парламенті й надалі вважала армію зайвим вантажем, продовжувалося скорочення її
чисельності, розпродаж матеріальних цінностей, військових містечок тощо.
Політика неповаги до
Збройних сил, до золотого
фонду армії — офіцерів —
призвела до того, що народ
сам став на захист не тільки держави, а й армії. Про
це свідчить і потужний волонтерський рух, і багатомільйонна допомога від
населення у перші ж дні
агресії. Враховуючи важливість історичного моменту та аналізуючи події, які
відбуваються у світі, наша
влада зобов’язана думати
про міць держави. Ми —
ветерани Збройних сил —
як професіонали завжди
готові не тільки словом, а
й ділом підтримати армію,
підтримати владу. Водночас ми хочемо відчути допомогу й повагу до нас. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Меню від влади
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Перлиною Закарпаття вважають замок Шенборна, який найкраще зберігся серед усіх палаців і
замків України. Він вражає не лише своєю красою, а й легендами, які вам розкажуть про цю історичну пам’ятку. А ще ви зможете відпочити тут, адже на базі замку працює санаторій «Карпати»
з його цілющими мінеральними водами.

Починайте свій сніданок
З урядових обіцянок.
Наїдайтесь їх досхочу,
Бо далеко ще до ночі.
Їжте смачно, з апетитом
З віртуального корита,
Але будьте обережні —
Кухарі там незалежні:
Їх харчі зі словоблуддям,
Тож буває, що і нудять.
Доживете до обіду —
Передайте і сусіду,
Що Верховну Раду слуха, —
Будуть локшини на вуха.
Хоч протухлі і нещирі,
Та зате в прямім ефірі,
Просто з сесії до столу,
Депутатського помолу.
Роззявляйте лише рота.
Не дивуйтесь. Це — турбота
Ваших слуг про вас щодня.
Що, не смачна ця фігня?
Ну тоді вечерю ждіть.
Їсти хочеться? Терпіть.
Добре вимийте каструлі:
Не вечерю — з маком дулі
І від бубликів дірки.
Наминайте в дві руки.
Скільки можна натовкти,
Напихайте в животи.
Й не хвилюйтесь: уночі
Не бурчать так харчі.
На десерт — російський «хрєн»,
Лише з маркою «Рошен». ■

ЗДОРОВ’Я
Вікторія КОВАЛЬОВА,
Ірина АНТИПЕНКО

Цього року онкологічній службі Києва, провідним закладом
якої є міський клінічний онкологічний центр, виповнилося 70 років. Головний лікар
Київського міського клінічного
онкологічного центру (КМКОЦ)
Олександр Клюсов вважає,
що нічого випадкового в житті
не буває. Коли він у восьмому
класі ділився з однокласницею (нинішньою дружиною)
роздумами про майбутню спеціальність, вона побажала бачити його лікарем. Пішов до
бібліотеки, взяв навмання том
Великої медичної енциклопедії і відкрив сторінку на тексті
про ракову пухлину. Юнацький
максималізм запалив ідеєю перемогти страшну хворобу. На
співбесіді у Дніпропетровському медінституті вибір амбітного
абітурієнта заохотив завідуючий
кафедрою онкології. Правда,
у студентські роки Олександр
зацікавився спеціалізацією «лікар
реаніматолог-анестезіолог», вона захопила швидким
ефектом допомоги хворому. В
анестезіології працював, доки
його мама не захворіла на рак
молочної залози. Потрапила на
операційний стіл Київського онкоцентру, колеги з якого й переконали Олександра Клюсова
перейти працювати до них завідуючим відділенням реанімації
та інтенсивної терапії. Згодом
він став заступником головного лікаря, а у 2011 році — головним лікарем КМКОЦ. Мама
після тієї операції прожила ще
п’ятнадцять років, хоч середня
медіана виживання для її задавненого раку на той час не перевищувала року.
— На той час Київський
онкоцентр саме стандартизував методи лікування раку,
— пригадує ті важкі для своєї
сім’ї дні Олександр Миколайович. — У 1993 році, коли маму
прооперували, саме вийшов
стартовий варіант таких стандартів під редакцією колективу КМКОЦ. Він став першим
опублікованим протоколом в
Україні. Небезпека збiльшення кiлькостi цього захворювання змусила онкологів усього
світу замислитися над уніфікованими стандартами, адже до
того системи надання допомоги при цій хворобі діяли врізнобій. Маму пролікували за
обраним стандартом: пройшла
хірургічний етап, хіміо- і променеву терапію. На одужання
працювала і її повна довіра до
лікарів.
■ Інколи лікарі кажуть: «Ми
зробили все, що могли. Тепер
усе залежить від Бога». Вам доводилося так говорити?
— На мій погляд, запорука
ефективного результату при онкохворобах відсотків на сімдесят залежить від професіоналізму фахівців, ще на чверть — од
віри пацієнта в успіх лікування
та довіри між ним і лікарем, а от
відсотків п’ять випадків не піддаються логічному поясненню.
Наприклад, одна з моїх пацієнток з агресивним раком шлунка,
попри невблаганну статистику і
негативний прогноз перебігу захворювання, живе вже більше
п’яти років після тотального
видалення шлунка. При цьому
працює! Буває й протилежне —
сприятливий прогноз, а людина згорає за рік... Нелегко працювати, щодня дивлячись в очі
смерті. Але кожен день роботи
дарує й позитивні емоції. Багаторічний досвід зіштовхує з ситуаціями, що не піддаються ка-
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■ ОНКОЛОГІЯ

Раковий корпус
Сучасні методи діагностики невиліковної раніше хвороби
перетворили її на задачу з варіантами розв’язкiв

❙ Олександр Клюсов.
нонам медпрактики і звичайної
логіки. Мабуть, невипадково з
віком чимало прагматичних медиків приходить до віри. Але
— на Бога надійся, та й сам не
лови ґав. Медицина — складна
наука, яка потребує від лікаря
постійного самовдосконалення.
■ У розвитку столичної онкослужби Київський міський
клінічний онкоцентр завжди
був «на передовій» як науки,
так і інноваційної практики.
Хоча побутує думка, що вітчизняна медицина загалом поступається зарубіжній. Може, нагадаємо читачам «УМ» еволюційні кроки вашого центру?
— Завдяки створенню такого високоспеціалізованого
закладу з 1990 року в Україні
застосовуються найсучасніші
методики лікування — хіміотерапія, радіологія, інноваційні
хірургічні методи. Онкоцентр
почав проводити променеву терапію за допомогою сучасного
лінійного прискорювача, що
стало першим етапом модернізації онкослужби. Перший
комп’ютерний томограф дозволив покращити діагностику
онкозахворювань. У нас було
відкрито перше дитяче, а також хоспісне відділення для
надання допомоги онкохворим
у термінальних стадіях, яке ми
згодом реорганізували у відділення паліативної допомоги.
У структурі онкоцентру в 2010
році відкрили центр ядерної
медицини, де вперше застосована для діагностики захворювань технологія позитронноемісійної і комп’ютерної томографії з власним виробництвом
радіофармпрепаратів.
■ Левова частка витрат на
лікування в Україні, попри
задекларовану безплатну медицину, лягає на плечі самих
хворих. Адже виділених бюджетних коштів не вистачає
навіть на елементарні протокольні потреби. Як сьогодні фінансується онкологічна служба міста?

— Постачання згідно з держпрограмою «Онкологія» закінчилося в 2016 році, й без підтримки місцевої влади було би
складно. Але міська держадміністрація суттєво збільшила
фінансування за всіма статтями витрат: медикаменти, харчування, зарплата, комунальні
видатки... Департамент охорони здоров’я КМДА у рамках програми «Здоров’я киян» закуповує хіміопрепарати для лікування онкохворих. За результатами
нинішнього року фінансування
цих закупівель вперше в історії
Київського онкоцентру може досягнути 50 відсотків від потреби. У минулому році фінансувалося державою лише близько 35
відсотків.
■ Чи вдається Київському онкоцентру за ефективністю лікування виходити на рівень подібних європейських
клінік?
— Показники п’ятирічного
виживання і однорічної летальності та післяопераційних
ускладнень за підсумками лікування у нас співставні з результатами деяких країн Європи. Якщо порівнювати рівень оснащеності й матеріально-технічну базу, то це, звісно,
парадоксальний факт. Завдячувати слід професіоналізму
київських лікарів та централізованій роботі столичної системи надання онкодопомоги.
Вона не розпорошена і на базі
КМКОЦ має повний цикл застосування усіх методів лікування в умовах одного стаціонару. Кваліфікацію персоналу
постійно підвищуємо — 90 відсотків наших лікарів — фахівці вищої та першої категорій.
З метою контролю якості послуг застосовуємо міжнародну систему якості ІSO 9001 та
нові форми організації допомоги. Наприклад, мультидисциплінарний консиліум лікарів (взаємодія хірургів-онкологів із фахівцями з хіміота променевої терапії) робить
лікування комплексним і сис-

темним.
■ Чи проводять на базі онкоцентру клінічні випробування
нових лікарських засобів?
— Уже понад 15 років, згідно з рішенням МОЗ України,
КМКОЦ є базою для проведення міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень
лікарських засобів та виробів
медпризначення. Жоден протокол не починається без оцінки морально-етичних аспектів
цих досліджень комісією з питань етики онкоцентру. В КМКОЦ упродовж року працюють
у середньому чотири-п’ять активних дослідницьких центрів, які беруть участь у проведенні з півтора десятка нових
міжнародних фармпрепаратів
провідних виробників світу.
Це не лише свідчить про довіру
міжнародної онкологічної громадськості до кваліфікації наших фахівців, а й слугує джерелом додаткового фінансування діяльності центру і надає киянам доступ до інноваційних
препаратів.
■ Чи маєте перспективи
поліпшення матеріально-технічної бази онокдиспансеру найближчим часом? Адже
зручне адміністрування та
функціональне середовище також неабияк впливають на самопочуття пацієнтів.
— Цього року плануємо ремонт двох відділень хіміотерапії, приміщень загального користування у поліклініці та
стаціонарі, термосанацію і ремонт фасадів головних корпусів. Є розпорядження КМДА
про будівництво нового хірургічного корпусу з відділенням
інтенсивної терапії. Пілотним проектом передбачається
і введення електронного обліку лікарських засобів, бухгалтерської справи, впровадження електронної реєстратури.
Нині облік існує у паперовому
варіанті, — у нас сім журналів
обліку, тому медсестра витрачає щодня не менше двох годин, щоб заповнити ці форми!
У планах — придбання нового лінійного прискорювача.
Цей апарат дозволяє звести негативну дію на здорові тканини
до мінімуму, тоді як вітчизняні
радіологи, в основному, працюють на застарілих кобальтових
установках. Працюємо над модернізацією існуючого радіологічного обладнання — трьох
лінійних прискорювачів і гама-
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терапевтичного апарату.
■ Останнім часом з’являються приватні онкологічні лікарні з сучасним обладнанням.
Чи відчуваєте конкуренцію?
— Ми тільки вітаємо такі
ініціативи. Онкологічна захворюваність збільшується. Рак
— данина цивілізації. Ми перемогли чуму, холеру, навчилися
лікувати інфекційні захворювання, не хочемо жити в холоді
та голоді, прагнемо швидко пересуватися. А в процесі еволюції накопичуємо генні мутації,
отруюємо екологічний простір,
забруднюємо продукти. Підвищуючи планку рівня життя,
живемо у стані хронічного стресу, невдоволеності, руйнуючи
імунну систему. Тобто спочатку винаходимо зброю, яка вбиває, а потім — бронетранспортер, який вивозить понівечених
бійців iз поля бою... За сімдесятирічну історію столичної онкослужби контингент хворих зі
злоякісними новоутвореннями
зріс більш ніж у сорок разів —
до понад 82,3 тисячі пацієнтів у
минулому році! Проблема порятунку від онкопатології полягає
не в удосконаленні методів лікування, а у виявленні раку на
ранній стадії, доки він не заявив
про себе явними симптомами.
Тоді його можна лікувати без
застосування таргетних препаратів, хіміотерапії, радіотерапевтичного і радіохірургічного
втручання. Потрібно правильно жити, харчуватися, своєчасно обстежуватися. Я працюю
над соціальним обґрунтуванням удосконаленої моделі надання онкологічної допомоги в
умовах великого міста. Хоча онкологи не проводять скринінг,
вони зацікавлені в його результатах. При ранній діагностиці
раку результат лікування найкращий. Чим більше сучасних
діагностичних центрів ми матимемо в Україні, тим краще.
■ Чи розвиваються в Україні
програми скринінгу — систем
первинного обстеження — для
виявлення клінічно безсимптомних випадків захворювання раку?
— Так. Але їх фінансування
поки що недостатнє. Потрібне
нове обладнання та відповідні
спеціалісти. Наймасштабніші
скринінгові програми в Україні — з раку молочної залози
і раку шийки матки. Це, як правило, візуальні локалізації, що
не потребують суперкоштовного технологічного обладнання.
При цьому певну частину населення не заманити на такі обстеження. Тому є солідарна провина і солідарна відповідальність
населення і медиків у задавненості таких хвороб.
■ Яких застережень мають
дотримуватися українці, щоб
не захворіти на рак?
— Вести здоровий спосіб
життя і регулярно обстежуватися у лікаря. ■

Структура захворюваності в 2016 році (за даними Київського
міського клінічного онкологічного центру)
Рангове
місце
1

2016 р.

2015 р.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ

на 100 тис.
нас.

на 100 тис.
нас.

рак молочної залози

87,3

91,0

2

рак простати

48,6

46,6

3

рак тіла матки

36,7

37,7

4

рак шкіри

40,8

41,7

5

рак ободової кишки

29,1

28,5

6

рак легені

22,8

24,8

7

рак шлунка

20,5

20,0

8

рак прямої кишки

17,9

19,8

9

меланома

8,4

9,2
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ДО ДЖЕРЕЛ

«Не забувайте незабутнє...»
У Запорізькому художньому музеї відкривається виставка, присвячена трагічній
річниці загибелі митців монументальної школи Михайла Бойчука
Інеса АТАМАНЧУК
Фоторепродукції Сергія ТОМКА

Цього року Міжнародна рада музеїв (ІСОМ) запропонувала до
відзначення Дня музеїв тему «Музеї і суперечлива історія: роз-

«Добре стояти біля джерела. Можна
наступити ногою, і річки не буде»
Виставка присвячена скорботній даті
— річниці загибелі у 1937 році художників монументальної школи Михайла Бойчука. Українське мистецтво початку ХХ
століття дало світу твори незрівнянної
художньої вартості. Але значна частина
цієї спадщини до нас не дійшла і ми змушені відновлювати контури мистецьких
явищ за їхніми рештками, наче йдеться
про часи сивої давнини.
«Добре стояти біля джерела. Можна
наступити ногою, і річки не буде», — прочитала я у книзі Сергія Білоконя «Бойчук та його школа». І правда, зупинити
річку творчості можна в будь-який час.
Головне, знати, де поставити чобіт.
Таким «чоботом» для бойчукістів стало звинувачення у «шпигунстві» й «контрреволюційній організації». У 1937 році в
Києві, у Державному українському музеї
(зараз НХМУ) було створено Спеціальний
секретний фонд, куди з музеїв Харкова,
Одеси, Києва, Полтави та спецфондів Української художньої виставки завозились
твори «ворогів народу», «формалістів»,
«націоналістів» — тих, хто, на думку
партійних ідеологів, «спотворював дійсність» і являв загрозу «новому суспільству». Постраждали майже всі бойчукісти:
за книгою Ярослава Кравченка — 37 імен.
Хтось виїхав з України і тим врятувався
(як Оксана Павленко, Антоніна Іванова,
Сергій Колос), а ті, хто лишився, втрачали роботу, потерпали від несправедливої
гонитви та довгі роки були замовчувані в
історії українського мистецтва.

За що ж така ненависть?
...Підтриманий Науковим товариством ім. Т. Шевченка на чолі з Михайлом Грушевським, Михайло Бойчук (з
1912 року сам стає членом товариства) на
кошти НТШ і митрополита Андрея Шептицького навчався у Віденській академії
мистецтв, потім — у Краківській.
Закінчивши академію зі срібною медаллю, поїхав учитися до Мюнхенської
академії, потім на кілька років — до Парижа, де став одним із засновників української громади. У квітні 1910 року на
виставці в Салоні Незалежних, де експонувались твори понад двох тисяч митців, з’явилось 18 колективних робіт під
загальною назвою Renovation Byzantine
(Відродження візантійського мистецтва),
авторами яких були Михайло Бойчук,
Микола Касперович та Софія Сегно...
Гійом Аполінер схвально оцінив неовізантійські пошуки бойчукістів.

«Ми будемо творити нове мистецтво...»
Але новаторську працю майстерні
Бойчука перервала Перша світова війна,
своїх коректив додала революція.
18 грудня 1917 року в Києві було засновано Українську академію мистецтва,
до викладання запрошені Михайло Бойчук, Василь та Федір Кричевські, Михайло Жук, Абрам Маневич, Олександр Мурашко, Георгій Нарбут.
Ця був час великих мрій. Оксана Павленко зберегла конспекти лекцій Михайла Бойчука, записані Іваном Липківським: «Ми будемо будувати великі міста,
ми будемо розмальовувати великі будівлі, ми будемо творити нове мистецтво...»
Трохи більш як за десять років бойчукісти виконали близько двадцяти монументальних об’єктів, — пише історик
Сергій Білокінь. — Серед них — розпис
Луцьких касарень, оформлення з’їзду
волвиконкомів у оперному театрі та Дитячого містечка імені Леніна — у Києві,

повідаючи про замовчуване» (Museums and contested histories:
Saying the unspeakable in museums). Тож слова видатного українського поета Ліни Костенко — «Не забувайте незабутнє»
— невипадково стали назвою виставки, що відкривається 18
травня у Запорізькому художньому музеї.

розписи Селянського санаторію імені
ВУЦВК у Хаджибеївському лимані та
Палацу студентів в Одесі, розписи Соціального музею та Червонозаводського
театру у Харкові...»
Про перший у Країні Рад Селянський
санаторій згадував бойчукіст Григорій
Довженко — селяни ходили зачудовані,
говорили: гарно, як у церкві. Але ж від
цієї масштабної роботи лишились тільки чорно-білі світлини. Спочатку були
ліквідовані розписи, руйнування будови
закінчила війна. Навіть номер журналу
«Образотворче мистецтво» за 1929 рік,
присвячений Селянському санаторію,
знищений повністю!
Розпис Харківського театру став, за
висловом Сергія Білоконя, «найбільш
глористичною» роботою бойчукістів. Вимушений шукати компромісу, Михайло
Бойчук виконав фреску «Свято врожаю
в колгоспі», оспівуючи сільське життя
(тільки-но скінчився голод, ціною якого
почалась індустріалізація). Василь Седляр зробив фреску саме на тему індустріалізації — свято праці на тлі нашого Дніпрогесу (обидві фрески розміром
приблизно 40 квадратних метрів). Іван
Падалка та Оксана Павленко виконували фрески вполовину менші, по 20 квадратних метрів — «Відпочинок» та «Фізкультура і спорт».

❙ Портрет Оксани Павленко. Фото з архіву
❙ родини, надане Оленою Довженко.

❙ Етюд Оксани Павленко для фрески
❙ «Фізкультура і спорт» у харківському
❙ Червонозаводському театрі. Фонди ЗОХМ.

«Не малює в стилі соцреалізму?
Значить, іде проти влади...»
«Ми в майстерні у Бойчука вчилися
писати яєчною темперою саме з прицілом
на фреску. І я мріяла тільки про одне: щоб
колись написати фреску! — розповідала
мистецтвознавцю Леоніду Череватенку
у 1980-ті Оксана Павленко. — Знаєте, як
Мікеланджело називав фреску? «Найпрекраснішим і наймужнішим способом живопису»!.. Я заготовила ескізи,.. і поступово, їздячи з Москви, ...закінчила свою
роботу. Але ж для себе зробила один фрагмент окремо — на згадку. Листопад був чи
грудень: дуже зимно і вогко. І мене сфотографували біля цього фрагмента. Оце і
все, що лишилося від моєї роботи... Мені
вже кілька людей казали, що є у Києві
наші харківські розписи на фотознімках.
Не побоявся, виходить, хтось їх сфотографував. От би подивитись — бодай одним
оком. ...Я напевне знаю, що їх понищили.
Навіть знаю, як».
1944 року Оксані Павленко «один товариш», «большой поклоннік» її таланту розповів, що фреска за наказом згори,
«як політично хибна», не могла існувати.
І він запропонував її зачистити карборундом. Що й було зроблено: Оксана Павленко від цих слів відчула, «що ...загородили в серце ножа і там крутонули».
Робота в Харкові стала останньою.
30 вересня 1936 року заарештували Івана Падалку, трохи згодом — Седляра та
Бойчука. Розстріляли їх у Києві 13 липня 1937 року. Через декілька місяців
стратили Софію Налепінську-Бойчук...
У тому ж році загинули Іван Липківський та Євген Ситнянський, у 1938-му —
Микола Касперович.
Як писала у 1982 році художниця
Алла Гербурт, влада «мистецькі поняття... легко переклала на мову юриспруденції: М. Бойчук не малює в стилі соціялістичного реалізму, що його предписує
партія художникам, — значить, він іде
проти неї...»
Михайло Бойчук був реабілітований
через 20 років після загибелі. А мистецтво поступово повернули зусиллями музейників та вцілілих творчих побратимів.

❙ Фоторепродукція з книги С. Білоконя «Бойчук та його школа». Михайло Бойчук
❙ та Оксана Павленко біля своїх фресок у харківському Червонозаводському театрі.
«Це ми? Це в нас? І ми цього не знали?»
На виставці у Запоріжжі вперше експонується унікальна колекція робіт Оксани
Павленко — 38 графічних та чотири живописні роботи, з яких дві — фрески! Доповнюють експозицію роботи бойчукістів
Олени Сахновської, Марії Трубецької, Зіновія Толкачова... Дуже допоміг у формуванні виставки «Не забувайте незабутнє» каталог виставки НХМУ «Спецфонд»,
переданий до Запоріжжя онукою одного з
бойчукістів, Оленою Довженко. Знайомство з нею і спільна робота заповнює подіями недавнє минуле, не дає призабутим
іменам відійти у небуття.
Таким стало для мене ім’я діда Олени — Григорія Овксентійовича Довженка. Хоч виросла я у місті Нова Каховка,
де десятки будинків оздоблені за його малюнками, а почула вперше про нього вже
у Запоріжжі, в розмові із першим директором нашого музею Григорієм Олександровичем Соколенком. Він у 1950-ті
роки студентом приїздив на будівництво
Каховської ГЕС на практику. Саме в той
час, завдяки двом Довженкам (письменнику і художнику), набуло нове місто українського колориту — з орнаментом на
даху Палацу культури та «кам’яними вишиванками» на будинках, як їх тепер називають у Новій Каховці. І першою побаченою мною малярською роботою художника Григорія Довженка була картина на
виставці «Спецфонд» — із тих, що перебу-

вали під арештом із 1937 року.
Григорій Овксентійович Довженко не тільки зберігав фотографії втрачених робіт бойчукістів (нині колекція
копій зберігається в родині Соколенків),
а й намагався показати продовження бойчуківської традиції на виставці монументального мистецтва у Києві у 1969 році.
У 1970-ті роки, за рекомендацією Григорія Довженка, до Оксани Павленко поїхав Григорій Соколенко: до ночі проговорили запорізький гість та москвичка мимоволі... Тоді вже пройшли перші після
довгого забуття виставки, роботи художниці почали закуповувати музеї. У 1970—
1980-ті з’явились у нашому музеї ескізи,
зроблені Оксаною Павленко для Червонозаводського театру Харкова, роботи бойчуківських часів та декілька копій із малюнків, за якими виконували фрески її
товариші.
Про виставку «Спецфонд» у Національному художньому музеї України у
2015 році письменник Юрій Макаров написав у своїй колонці для «Українського тижня»: «Це ми? Це в нас? І ми цього
не знали?» Подію не меншого рівня маємо зараз у Запоріжжі. Завдяки самовідданій роботі Григорія Соколенка, Алевтини Медведєвої, Алли Параконьєвої,
Юлії Мартиненко, інших музейників збережено безцінний спадок бойчукістів, і
Запорізький художній музей наполягає:
«Не забувайте незабутнє». ■

КУЛЬТУРА
Іван ДРАЧ,
Герой України, лауреат Нацiональної премiї
України iменi Тараса Шевченка

Що відзначають у потужному поетові довершені знавці української
культури? Вміння знаходити в безмежному морі слова на перший погляд прості, але образні й живильні
конструкції, які відповідають таємничій субстанції поєднання поета і
читача, слухача і пісні. Такий рідкісний дар поета і поета-пісняра вражає і
захоплює — тисячі і тисячі сприймають його, зливаються в унісон з його
поезією і тішаться від радості співпереживання.
Олесь Гончар і Квітка Цісик, Микола Вінграновський і Андрій Малишко поставили йому найвищу
оцінку. А як вони аргументують своє
сприйняття, високу планку подоланого. Олесь Гончар: «Андрій Демиденко — видатне явище в нашій національній культурі. Андрію! То не
Ви писали, то сам Бог водив Вашою
рукою, коли народжувались рядки:

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Таїна Андрія
У найпростішому знайти найдовершеніше, у звичному
— дивовижно незвичайне, вічне. В чому сила поетапісняра Андрiя Демиденка

Поет-філософ:
«Боже!
Як темно при світлі!
Боже!
Як гірко від слів!»
(«Боже! Як темно при свiтлi»)
«Не сплять лiта —
Стають кругами пiд очима».
(«Не сплять лiта»)

А який же вiн лiрик!
«Зiрвався жайвiр у блакить,
І котить пiсню в трави раннi...
А он лiлея на водi —
Неначе зiрка на свiтаннi..».
(«Зiрвався жайвiр у блакить»)
«Снiги, снiги,
Як бiлi, бiлi мрiї,
Снiги, снiги,
Як бiлi, бiлi солов’ї.

І що б, здавалося, в цих простих,
уже знаменитих, і водночас у чомусь
тривіальних словах, щоб притуляти їх
до самого Господа Бога, як це зробив
патріарх нашого красного письменства? А вміння в найпростішому знайти найдовершеніше, в побутовому —
величне, у звичному — дивовижно незвичайне. Вічне.
Уславлена американська співачка
Квітка Цісик знаходить правду його
творчості на тій же дорозі, що й Олесь
Гончар: «Коли я зачула пісню Андрія Демиденка «Скажу вам, дочки і
сини», то не могла заснути. Що більше я прагла її забути, то глибше вона
в’їдалася в мою суть. В ній мудрості
вистачить на всі пісні..».
Процитую уривок із цього теж добре відомого вірша:

Приєднуюся до думки високих
авторитетів.
Коли по телебаченню шість годин тривав авторський вечір поета,
то вся глядачева зала була в пориві
єднання, у великому духовному суголоссі.
І це істина. Треба було бачити
ті просвітлені всі без винятку обличчя, ті без винятку зворушливі
і замислені погляди, пройнятися
тією причаєною і сповідальною атмосферою зали. Слово йшло до серця. Серце сприймало слово. Палац
«Україна» вражав і кількістю народу, і рідкісним градусом визнання
і захоплення. Наче став велетенською українською хатою, що зібрала
весь український родовід від Сяну
до Дону. Голос його — це голос таланту Андрія Демиденка.
Може, таїна таєн полягає саме в
тому, що поет володіє магією первослова, первопочатку, первісності.
Адже насправді рідко кому
дається такий унікальний пісеннопоетичний дар.
Чимало з тих прекрасних віршів, прочитаних тоді А. Демиденком, перекочувало до його нової
схвильованої і хвилюючої поетичної книги «Вибухають кульбаби»*.
Сама її назва — образ несподіваний,
інтригуючий, злютований із людською долею.
Збірка цікава. Багатогамна.
Просвітлена і зболена. Не виколисана в коконі вузьких емоцій. В ній

Відімкнув журавлини ключем
Я ворота свої Золотії».
(«Я — Київ»)

«Усе моє —
Вiд тих ворiт,
Вiд тих вiконець,
Де горне осiнь лiто у стоги..».
(«Усе моє»)

«Сяду з вами на порозі.
Поклонюся я землі.
Стану справжнім, як природа,
Як вечеря на столі».

«Можна знайти в природі півтони.
Можна життя спинити
на півслові.
Але нема — напівціни.
Але нема — напівлюбові.
Ніщо даремно не мина.
Напівсльози ніхто повік
не зронить.
За все в житті — ціна сповна.
За кожну мить! За кожен подих!»
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(«Бiлi солов’ї»)
«Ці небеса —
Чоло землі!
А ця земля —
Черінь небес!»
(«Ці небеса»)
...Чорнобиль. Скільки мовлено й
писано про нього. Здається, вже вичерпано метафори і епітети. Та цей
поет не здався. У чотирьох своїх стислих рядочках зумів передати всю гіркоту і трагізм постчорнобиля:
«Може, з тужних днів і дат
Вернемось колись...
Крізь підлогу наших хат
Проростає ліс».
(«Чорнобиль. ХХІ вік»),

❙ Андрiй Демиденко. Вибухають кульбаби. — Київ.: в-во НПУ iм. М. Драгоманова, 2017.—160 с.
нуртує час і живий поет. Його поезії стукають у серце і будять думки. Вони — «на відстані душі, на
відстані сльози» від кожного з нас.
На вістрі оголеного нерва сприймаєш його знаковий вірш «На передку війни»:
«Я ще не знав,
Що буде тризна по мені —
Й Вкраїна стане перед строєм...
І дощ чи сніг мене покропить.
Я ще не знав, що так люблю її!
Я сам пішов, пішов в окопи».
Така поезія перемикає горло...
Тема України для автора взагалі
сповідальна:
«Молюсь на твоє обличчя,
Мадонно Вкраїно.
Іду крізь твої сторіччя,
Мадонно Вкраїно».
(«Мадонно Вкраїно»)
Пригадую, на останньому своєму
вечорі в Будинку письменників поет
презентував дуже сильного вірша
«Все в Україні, як треба», який мене
вразив і пам’ятається й досі (нині я
читав його вже у збірці). Там є строфа:
«Все в Україні, як треба,
Тільки одне не збагну:
Ходять багаті по небу,
Чом же народ мій — по дну?!»
Глибинність і висока простота таких рядків свідчить про Шевченкову
науку.
А ось зовсім інша бентежна і

філігранна дума митця. Відчуття таке,
що його осінні вітражі дихають і своїми барвами зійшли на папір:
«Князює осінь.
Гойдає даль осінню браму.
І обрій зве у свій червлений грот.
І як сонет, із спозарану
Кружляє листя, де не гляну,
На золотаві клавіші осінніх нот!
Збирає осінь ікебану».
(«Князює осінь»)
Андрій Демиденко — поет тиші і
грому:
«Забреду я від себе й від гомону,
Хмільну річку убрід перейду,
Полікую себе тиші мовою,
І у тишу лицем упаду!.».
(«Забреду, де озера..».)
«Надходить вечір —
Вмирає сонце».
(«Надходить вечір»)
«З твого цвіту і грому
Я на світ народивсь, Україно».
(«Україно»)
Поет метафори:
«Чуприниться вітер
І баркаролять трави..».
(«Розпахнуло світання»)
«Гупають жолуді —
Осінні дзвоники дуба»
(«Гупають жолуді»)
«Я — Київ.
Моя корона — Софія!
...

На окрему увагу заслуговують дві
поеми Андрія Демиденка «А на Хрещатику, а на Грушевського». та «Титанічні антиподи». Якщо перша вже
широко відома й апробована самим
Майданом, то друга щойно створена і
по-новому розкрилює одвічну, планетарну тему...
Проймаюсь заключним віршем
книги:
«Бунтуй, творець!
Твій храм — народ!»
(«Возводить час і вергне силуети»)
Чи можна сказати сильніше!?
Отож — спершу було Слово. Слово було те у Бога. І слово було Бог...
Ці первопочатки нашого мислення,
які запосіли в матрицях нашого буття, заповідають нам велику відповідальність перед Словом. Ми спостерігаємо, як дитина слідом за мамою намагається навіть не вимовити слово, а
лише плямкає губенятами, вона лише
готується до великого акту людського
життя — вимовити своє Первослово.
Рідною мовою. Рідним маминим диханням, подихом, видихом, зітханням. Вигуку спершу не буде. Навіть
у того, хто згодом буде себе готувати
до долі Олександра Македонського чи
Демосфена, Наполеона чи Андрія Демиденка. Спершу буде намагання оволодіти бодай одним словом-словечком.
Скоріше за все, що це буде слово «мама», душа якої так неповторно засвітилася у вірші нашого поета:
«А душа Ваша — яблуня,
Золота-золота!
А душа Ваша — явором,
Як літа, як літа.
А в душі Вашій сонячній —
Доброта-доброта!
А без Вас світ довколишній —
Сирота. Сирота!»
(«Я дивлюсь на Вас, мамо») ■
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■ ПОГЛЯД

Ім’я троянди
— Варвара
Людмила ТАРАН,
письменниця
Як, на Київщині, в Оленівці, була килимарня Варвари Ханенко? І тамтешні килими продавали аж у далекому Лондоні? (Неначе Лондон —
одвічний критерій визнання...)
Була майже приголомшена, довідавшись про це. Побачити ті місця! Довідатися, що вціліло, бо ж там шляхетна дочка роду
Терещенків мала добряче, по-сучасному (на ту пору) оснащене господарство. І розкішний парк заклала, і каскад озер.
Головне ж — Варвара Ханенко дала змогу селянам не тільки
більш-менш забезпечити себе, а й навчила «ловити рибу»,
давши в руки символічне вудлище.
Фастівщина, село Оленівка — це ж ось, під Києвом. Негайно туди! Буває: дорога недалека, та не просто на неї ступити. Моє бажання ноосфера почула... І знаменного дня, 7
травня (у 95-ті роковини відходу Варвари Ханенко у вічність),
на запросини добрих людей вирушила туди. Товариство музейників (і не тільки) на чолі з Мішелем Терещенком і його
дружиною Оленою — компанія унікальна. Вирішили посадити символічних-таки 95 троянд на клумбі, де має постати
пам’ятник Варварі Ханенко, до заміжжя Терещенко. Проект
готовий. Сквер у центрі Оленівки реально існує: з розміченими доріжками й молоденькими деревами. Поряд — поросла самосівом земля, де буяли Варварині плантації троянд, саджанці яких возили до Парижа.
Оленівцям довелося чекати на «садівників» із Києва.
Спершу вони, тобто ми, поклали букети троянд на могили
Богдана та Варвари Ханенків у Видубицькому. Гарне, затишне місце, як і весь монастир — що мов у долонях, у пригорщі біля Дніпра.
Ці дні нам укотре нагадали про людей: майновитих, забезпечених, колекціонерів і меценатів, які усвідомлювали
своє земне завдання. І — втілювали його. Примножувати.
Віддавати. Служити. Совість. Честь. Місія. Самопожертва.
Ці поняття — не з нашої епохи?
... І камінь на честь Варвари Ханенко освятили, й молебен
подячний її пам’яті відслужили. І мав народ терпіння під палючим сонцем вислухати чиновників різних рівнів, які, звісно,
обіцяють — і красиво обіцяють. Головне ж — попереду: рутинна праця самих оленівців. Благоустрою села, відновлення
того, що надається відновленню. Ми ж здебільшого — люби,
небоже, правду — люди пориву. «Солом’яний вогонь»...
І правду написала музейниця Ярослава Музиченко у соціальній мережі після відвідин Оленівки: «Поза межами українських сіл — мільйони вихідців iз них. По селах часто залишаються бездіяльні люди і бандити, що заволоділи ресурсами. Коли хто з вихідців хоче допомогти «малій батьківщині»,
до неї «прилипають» і симулюють кількаразову активність.
Один із виходів — вертатися в Україну чи в своє село. Але для
повноцінного відродження потрібне пробудження саме тих, хто
залишився в селі не через те, що не уявляє себе без роботи на
землі, а тому, що не зміг втекти і пробитися. Моє бачення —
тренінги особистісного зростання для жителів, впорядковане
законодавство і заходи безпеки супроти бандитів. Для збереження України потрібно зберегти її людей і землю. Міста не
можуть бути островами серед украденої території...»
Світлий образ Варвари Ханенко — проти новітніх варварів, які напоготові заграбастати «народне добро». Вони не
просто прийшли на «готовеньке», а з життям людським не
рахуються заради наживи. Це — звичні, банальні прикмети
нашого часу?
Варвара Ханенко могла, переживши в Києві жовтневий
переворот, утративши чоловіка, виїхати з безцінною колекцією до Німеччини. Одне з найкращих у Російській імперії
приватних зібрань світового мистецтва... Затято її переконували, небезпідставно лякаючи страшними наслідками —
коли залишиться на рідній землі.
Вичерпно сказала Ганна Рудик, заступниця гендиректора
музею Ханенків: «Це був вибір між збереженням життя і збереженням смислу. Між цілістю зовнішньою і внутрішньою. Остання передбачала жертву, значно більшу за ту, до якої Варвара Ханенко була давно готова, до якої її вела вся попередня
культурна епоха: віддати колекцію місту, заснувати публічний
музей. Тепер ішлося про жертву собою, своєю безпекою, честю, життям. Про те, щоб у 65 років поставити на кін усе».
І коли нині мусується: драпати звідси, з цієї землі, поки
не пізно, — то... Ні, вона мовчить, просто дивиться на нас.
Померла Варвара Ханенко в убозтві й забутті 1922-го.
Не лишилося її достеменного образу в Україні — на портретах-оригіналах. Пролеткультівські варвари мало не знищили унікальну колекцію Ханенків. Імена подвижників Богдана
та Варвари режим намагався стерти навіки.
Але ж він є — Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
І живе в пам’яті ім’я Троянди — Варвара Ханенко.
...Певно, не сподобався б їй мій романтичний пафос. ■

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА
У Києві добіг до кінця
62-й пісенний конкурс Євробачення. 27-річний португалець Сальвадор Собрал приніс своїй країні першу за всю історію конкурсу перемогу із піснею Amap
Pelos Dois про ліричного героя, що, незважаючи на невзаємні почуття дівчини,
кохатиме за двох — і цього
почуття цілком вистачить
на них обох. Ніжний врівноважений голос, спокійний номер без жодних хореографічних постановок,
феєрверків та крутих спецефектів підкорили глядачів. Наприкінці фінального
шоу переможець заспівав
пісню разом зі своєю сестрою Луїзою, яка і написала
її для нього. Срібним призером став представник із
Болгарії. Третє місце посів
колоритний молдавський
бенд SunStroke Project. Український O’Torvald посів
24-те місце із 26 країн-фіналісток.
Кого і чого тільки не
було на цьогорічному Євробаченні: горили з Італії, ледь не Дарт Вейдери з Норвегії, гіпнотичний
представник Кіпру, мужній ізраїльтянин, елегантні
шведи на бігових доріжках,
заворожуючий угорський
ром, модель від румунського дуету. Сцена Євробачення дивувала красивими
феєрверками, найдовший із
яких тривав 50 секунд, кольоровими та чорно-білими
спецефектами міст, хмаринок, лісів, слів пісень, декораціями повітряних куль,
гармат, човнів, місяців. У
багатьох постановках проглядалися українські мотиви: соняхове поле у хор-

■ КОНКУРС

Португальське
щастя
Співачка Руслана на «Євробаченні» привертала увагу
до збереження Карпатських лісів

❙ Сальвадор Собрал наступне «Євробачення»
❙ забирає у Португалію.
❙ Фото з сайта mixnews.lv.
вата, блакитно-жовтий місяць в австрійця. Елементи україністики містили й
відеоролики-презентації
учасників.
Новаторством Євробачення стало те, що півфінали та фінал конкурсу не відкривала минулорічна переможниця Джамала. Перший півфінал стартував із
виступу Монатіка, а другий
здивував виступом ведучих
шоу Олександра Скічка та

Володимира Остапчука,
які в українському стилі
виконали хіти конкурсу
минулих років, зокрема,
«Казку» Олександра Рибака та «Ейфорію» Лорін, які
українізували бандура, гопак, вишивка та кольорові
стрічки віночка.
Не лише постановками,
вокалістами чи оформленням сцени запам’ятається
«Євробачення-2017», а й
зародженням нової сім’ї

■ З ГОЛОЧКИ

Мода молодих
Київський національний університет технологій та
дизайну запрошує на конкурс «Печерські каштани»
Іван ГРИЩЕНКО,
ректор КНУТД, академік НАПН
Чи знаєте ви, що юні таланти,
які хочуть прикрасити ваше життя, сприяти авторитету та іміджу держави, навчаються в Київському національному університеті технологій та дизайну, зокрема опановують
фах дизайнера. Скажете, перебільшую. Аніскілечки! Бо саме дизайнери дбають про ваш одяг, взуття та ін.
А прислів’я про те, по чому зустрічають пам’ятаєте? Отож-бо! Ви ж добре знаєте, що другого шансу справити перше враження ні в кого не буде.
Аби було воно позитивним, і працюють наші випускники. Шлях до перемоги розпочинається на студентській лаві. Вже там таланти, які її займають, мають бути почутими, оціненими і підтриманими. Для цього мало
лекцій і практичних занять. Університет має зарядити студента завзяттям через участь у здоровому суперництві.
Цій меті слугує XVII Міжнародний конкурс молодих дизайнерів
«Печерські каштани», фінал якого
відбудеться 3 червня в Українському
домі. На ньому не лише демонструватимуть доробок молодих талантів, а
й пропагуватимуть високу моду, налагоджуватимуть зв’язки між професіоналами України та зарубіжжя.
Я не обмовився, саме професіонала-

ми. Бо попередні конкурси засвідчили високий професіоналізм студентських робіт.
Саме це дало підстави членам журі,
зокрема експерту моди Анжелі Долженко, вважати представлені на попередньому конкурсі роботи на рівні
кращих світових зразків. А за рівнем
організації «Печерські каштани» вона
оцінює вище побаченого за кордоном.
Отож Україна має майбутнє у ствердженні вітчизняної школи індустрії
моди.
Тому ми пишаємося, що саме
КНУТД заснував «Печерські каштани». За шістнадцять років його учасниками були понад п’ять тисяч молодих митців із двадцяти країн. Переможених не було. Бо вже участь у
конкурсі — школа майстерності, заряд енергії на майбутнє.
Цьогорічний конкурс — перший
після того, як КНУТД міжнародні
експерти внесли до ТОП-100 кращих
дизайнерських шкіл світу. Звичайно,
це зобов’язує до взяття нових висот.
Таку вимогу ставлять до себе творці
колекцій і, безперечно, ті, хто оцінюватиме роботу. Цього прагнуть й організатори.
Як ректор і президент конкурсу
минулого року я звернув увагу, ні,
швидше, відчув, що викладачі передали студентам не лише знання і досвід, а й енергетику завзяття. І коли
під час огляду чергової колекції та ж

на очах мільйонів глядачів: представниці Македонії Яні Бурчевській запропонував руку і серце її
хлопець. Таке на конкурсі
вперше. І неважливо, що
Яна не стала фіналісткою.
У фінальному шоу Руслана — переможниця «Євробачення-2004» заспівала нову пісню It’s Magical,
з’явившись на сцені у 10кілограмовій
кольчузі.
Знову танцював львівський
балет «Життя». Відео карпатського лісу українська співачка хотіла привернути увагу до збереження
пралісів у регіоні.
Що важливо, коли на
сході України йде війна,
безпека конкурсу була організована відповідально:
гостей проводили перевірку через металошукачі,
сканували сумки на наявність вибухівок та гострих
предметів, вилучали їжу
та напої, будь-яку техніку
перевіряли на справність.
Лише на наступному пропускному пункті сканували квитки. Щоправда, це
не завадило під час фіналу
фрікові з голими сідницями на секунду з’явитися на
сцені біля Джамали. ■

Анжеліка Долженко вигукнула: «Які
в цих дітей талановиті педагоги!» —
почуття вдячності вчителям і студентам переповнювали мене.
Впевнений, що завзяття, помноженого на талант і наполегливість, на
цьому конкурсі буде не менше. Адже
успіх окрилює. А ми повинні виховувати переможців. Члени минулорічного журі повторювали неодноразово, що «Печерські каштани» стали візиткою української моди. Тож сподіваюсь, що з допомогою зацікавлених
сторін (а всі ці роки конкурс живе і
розвивається винятково стараннями
ентузіастів) утвердимо у державі індустрію моди, яка стане європейським лідером. Важливо, що в цьому
відчуваємо підтримку виробничників. Зрозуміло, що ні в університету,
ні в студентів немає коштів для виготовлення колекцій. Матеріалами нам
допомагають, зокрема, столичне ПАТ
«Чинбар», Вінницька швейна фабрика «Володарка», компанія «Текстиль-Контакт», ТОВ «РИФ-1», Українська асоціація хутровиків, ТОВ
«Дана» та багато ін. Важливо, що переможців минулорічного конкурсу
нагороджували тим, що потрібно для
подальшої роботи.
Крім нашого університету, в конкурсі братимуть участь представники
інших навчальних закладів столиці.
Ми всіх щиро запрошуємо. Така робота здружує, сприяє налагодженню ділових і творчих стосунків.
Зважмо й на те, що учасники конкурсу несуть кращі здобутки у виробництво. Зокрема, вони використовуються підприємствами, які входять до
столичного освітнього кластеру легкої
промисловості. Тож побажаємо всім
нам, щоб із задоволенням зносити все
запропоноване учасниками конкурсу,
а на наступні новинки — заробити.
До зустрічі на конкурсі! ■
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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»

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

У пошуках українського
Ґрааля,
або Якби ви знали паничів
Костянтин РОДИК

Чому в сучасному «козацькому романі»
головний персонаж — зазвичай підліток? Ну так — фольклорна традиція, від
Котигорошка починаючи. Але чому саме
цей архетип актуалізувався нині? Коли
глянути з боку політичної антропології,
це означає одне: частка тих, хто геть
зневірився далі виглядати «Вашинґтона»
з-поміж медіа-персон «із досвідом», —
різко зросла. Масова свідомість вимагає
шукати його винятково серед молоді.
Симптоматично також, що пошук
Українського героя провадиться не
лише на рівні сюжетів, а й на рівні потенційного читача. Промовистий приклад — Дмитро Білий, який починав
писати «для дорослих». Перша його
книжка — «Басаврюк ХХ»— вийшла
у«Смолоскипі» 2002-го (рукопис датовано 1999-м), коли рецептори колективної
пам’яті того читача були щільно забетоновані радянськими міфами. Звідти украй песимістичні рефлексії персонажів:
«Може, для українців є окремий рай і ми
боремося не за ту Україну, якої, можливо, ніколи не буде тут, а за право мати
її десь там... після смерті?». Звичайно,
цей історичний фаталізм і сьогодні ще не
затерто остаточно, але молодь уже міркує собі інакше.
Письменницький дебют Д.Білого,
на тоді кандидата історичних наук у
Донецькому університеті, був за змістом таким собі палімпсестом на пергаменті нон-фікшн, просвітянською
проповіддю-памфлетом у ґотичному
стилі. Але за формою нагадував хіба
переможний олімпіадний твір на задану тему. І аж криком кричала відсутність редактора: мовні покруч і («замісник... пройшов тиждень... паровий
потяг... закінчили їду... центральною
вулицею проходила довга черга до біржі
праці») не так навіть зачіпали літестетику, як знеохочували українців читати українською.
Утім автор швидко проґресував. Уже
у другому творі «Заложна душа» (Кальміус // 2002,ч.1-2) засвітився вихід з «історії поразок»: «Запорожжя пропало,
але лицарі залишилися». Стиль оповіді
свідчив, що література розпочалася не з
цієї-от книжки: в описах бойових виправ угадувалися реґістри Сенкевича, у
геополітичних панорамах — сміливість
Білика, степ наповнився екзистенцією
пустель Коельйо, кобзарі і характерники («запорожці, про яких ми знаємо не
більше, ніж про антропологію марсіан»)
набули акценту Кастанеди. Та попри вигадливі сюжетні маніпуляції з Часом,
ритм українського ментального плину
лишався майже на нулі («тягнулися
дні... повільніше, ніж трава росте»). Та
наприкінці ми побачили героїв, «як зникають вони десь у Степу, поклавши початок зовсім іншій історії» — обнадійливий натяк на серіальність.
В одному з інтерв’ю Д. Білий сказав:
«Тільки вестерн як нова форма епосу
може пробуджувати в людині певні забуті архетипи» (Буквоїд, 10.03.2015).
На той час автор уже мав приклад-доказ: повість «Козацький оберіг» (К.:
Наш формат, 2013). Саме в цьому творі
відбувся знаменний поворот до читачапідлітка. Якщо раніше Д. Білий здебільшого потрапляв до читацького кошика
хронікерів літпроцесу, то тепер вийшов
на потенційно широке, хоч і непрогнозо-

ване коло — в один ряд із Володимиром
Рутківським, Олександром Гаврошем,
Володимиром Арєнєвим, Леонідом Кононовичем. Котрі, до речі, так само не
одразу знайшли свою нішу: Рутківський спочатку писав для школяриків,
Арєнєв з Кононовичем — для дорослих.
Лише Гаврош ризикнув одразу, бо ж література для юнацтва — мінне поле, де
замість небезпечних полапок часто трапляються джекпоти. Видавництво «Наш
формат» підтримало Білого — перевидало два ранні твори у відповідному оформленні (2014).
У «Козацькому оберезі» є все, аби
надійно причарувати юну читацьку
душу, яка щиро вірить у чудеса. Можливо, усіляких чудовиськ тут трохи менше, ніж у «Чигиринському сотнику»
Кононовича, але усі вони так само непередбачувано-потворні, бо обидва автори відкрили собі безлімітний фентезійний карт-бланш: «Чого не бачили, від
того не зарікайтеся» (Л.Кононович).
Є тут і модерні інтерпретації сивих легенд, як-от про допінґ — «мазь, що зможе на кілька хвилин зробити руки людини надзвичайно могутніми. Її мені
замовив начальник цеху кожум’як. Кажуть, його далекий предок Кирило зміг
за її допомогою подолати дракона, який
напав на Київ». А наприкінці навіть
з’являється ситуативний гумор — явна
ознака авторської впевненості, — коли
змальовує тогочасну рекламну вивіску:
«Кепська доля, поганий сон? Вам допоможе алхімік Зенон».
За своїм ритмом «Оберіг» — як і
«Сотник» — є олімпійським квестом:
швидше, вище, сильніше! Гра, «наділена двома найблагороднішими якостями, що їх ми здатні розрізняти в
речах: ритмом і гармонією» (ЙоганГейзинґа. Homo ludens. К.: Основи,
1994). Та коли раніше у Д. Білого гармонійні ритми продукувалися містичними імпульсами, то тепер їхнє місце
заступили алегорійні символи. Насамперед, зовнішня атрибутика, що неабияк важить для згуртування молоді і
є ознакою обраних, шукачів («на правому плечі в нього є знак — хрест із сонячними хвилями на кінцях»). А усі
втаємничені, як знати, шукають одне
— чашу Ґрааля.
Отже — нескінченна історія, як і
будь-який пошук Ґрааля. Література
в цьому перпетуум-процесі відіграє
ключову роль. В тому числі й роль
цапа-відбувайла: у сакральному списку «Хто винний?» назви творів мітять
початки політичних збочень.Може,
найкраще цю літературну «мертву
петлю» дослідив Умберто Еко — по-

казав, як тексти починають реально й
конкретно вбивати людей. А в романі
«Бавдоліно» (Х.: Фоліо, 2009) відбив
долю творця «Ґрааль-історій». Там є
вельми цікавий діалог: «—Ти прискорив його смерть, довів до безпам’яття
і виснаження. І ти тішив свою схильність до казкарства, хизувався винахідливістю. —Можливо. Але той
короткий час, що йому відміряно, він
прожив щасливішим». Отже, «жити
довго і щасливо», але без мрії — чи
спалахнути на ейфорійному протязі?
І яка тут «вина» казкаря? Ці питання — без стабільної відповіді; кожна
нова перемінна обставина змінює все
невпізнанно. Але відповідальність за
мовлене слово лишається завжди —
ніколи не знати часу, коли воно проросте.
За всієї авантюрності та «реалістичності» описів козацьких пригод нова
книжка Д.Білого стримить до прози
ідей у форматі алегорії. Коли хочете,
це парафраз на тему «Бавдоліно», бо
ж вітчизняна чаша Ґрааля має назву
«Український герой». Ясна річ, його
не знайдено — бо тоді алегорія перетворюється на дидактичну утопію. Більше за те: ніхто достеменно не знає, ані
де шукати, а чи він узагалі народився. Тож, поки розвідують хіба місце, де
би він міг об’явитися. За Дмитром Білим — то є коло першого запорозького гетьмана, Байди. Перекладаючи з
символічної мови — народження Сина
Українського можливе в орденському
середовищі. Речник «Правого сектору» Дмитро Савченко відкидає рештки
алегорійного камуфляжу: «Іспанське Junta у буквальному перекладі означає «рада», колегія військових; тобто таке собі козацьке коло отаманів
та польових командирів» (Київ Хунта
Сіті.— Чернівці: Букрек, 2015). У тому
ж напрямку шукає і Леонід Кононович
у «Чигиринському сотнику», але йде
далі — від соціальної локації до програми дій: «Якось воно та буде! Головне — бучу здійняти». Це упізнавана
теза Наполеона: стати до бою, а там подивимося. Зрештою, і до французького
бунтівника докладаються конструкції
Д.Савченка, як-от: «Хунта є ефективною управлінською хірургією, запровадженою на макрорівні».
Всі наші автори: Білий, Кононович,
Савченко — розглядають лише один
«Ґрааль-вектор». Натомість персонажі
«Бавдоліно» мислять поліваріантно або
ж провокативно; мовляв, «а цього думати не можна?». Насмілився подумати у
нетрадиційний для масової української
свідомості бік і Владислав Івченко у ро-

мані «Химери Дикого поля» (Х.: Клуб
сімейного дозвілля, 2014). Якби не датування твору, можна подумати, що це
доведення до абсурду логіки попередньо
оглянутих книжок, антиутопія-антиностальґія козацького міфу; пересторога
читачеві: не зверни шию, оглядаючись
назад.«Ми переймалися, що в української ідеї дуже мало прикладів успішного
втілення»? — запитує В.Івченко, — от
вам картина маслом цього втілення.
Оскільки це той самий роман ідей,
авторові не треба перейматися достовірністю експозиції. А вона у В.Івченка
така: у глухих лісах сучасної Сумщини, на кордоні з Росією, існує козацька Січ — точнісінько тобі«Загублений
світ» КонанДойла. Вузьке коло владців
знає про існування «об’єкту», пробували навіть гелікоптери-бомбардувальники туди направляти. Вийшов пшик,
тож упізнавана«партія миру і торгівлі»
(Юрій Щербак. Зброя судного дня.— К.:
Ярославів Вал, 2016) усе засекретила й
налагодила, як годиться, контрабандний канал.
Спосіб життя на цій Січі той самий,
що змальовано Білим та Кононовичем:
фортеця, перманентно обложена потворами, двоногими та іншим; «на півночі болота, на заході — дикі у своїх
лісах, на сході — чудовиська, а на півдні просто Великий ліс». Своїх чудовиськ Івченко рекрутує з того-таки
«Бавдоліна»,частково з бестіаріїв
Винничука та Борхеса, а чорні чаклуни зустрічаються, здається, у Лавкрафта. Перебіг подій виписаний у
стилістиці вестерна (істерна, краще
сказати).
Починалося усе ніби за схемою
Д.Савченка: «Група благородних змовників... Нова влада фронтовиків... Тиранія
практичного результату». Викристалізувався правлячий клас — паничі,
козаки-офіцери. Але «влада отруює людину», — повторює В.Івченко відому аксіому, і воїни чим далі більше стають «як
у нашому житті або депутат, або прокурор». Усі, хто не має права на шаблю,
поволі перетворюються на рабів: «Спочатку забрали землю, а потім зруйнували хати і побудували сараї... Всю їжу
давали господарі, вимагаючи за це працювати на панщині. Виникла така
химерна суміш рабовласництва і казарменного комунізму», — вийшов, як
завше, радянський автомат Калашнікова.
Письменник — то є соціальний алхімік; чаклування В.Івченка над ідеєю
Січі обернулося, «по суті, ортодоксальним комуністичним експериментом».
Його герой, коли тільки-но потрапив до
загубленого світу запорозької мрії, попервах захоплений, ніби Д.Савченко,
що стверджує: «Комбінація з любові
та справедливого насильства творить дива». Та чим далі більше наш герой прозріває: задля збереження влади
«паничі створили умови постійного напруження, мобілізації, перебування на
передньому краї війни». Декларативна
невідворотність покарань стає декорацією, бо «коли потрібен результат —
правда не має значення». Наш сучасник
швидко перетворюється на Січі на гвинтик спускового гачка владної зброї («я
заморився виживати, а ще більше заморився вбивати»). І взагалі: «Так було в
колонії, так було тут, на Січі».
Врешті-решт, герой-оповідач втікає з
держави славних воїнів-січовиків. Перше, що заходить до голови: «я подумав,
що не хотів би бачити паничів в Оклункові». Але по зовсім короткому часі, по
зіткненні з нашим сьогоденням, доходить висновку: «Без втручання паничів режим не здолати».
Владислав Івченко дуже точно визначив ступінь, на якому закипає нинішня
масова свідомість: між неприйняттям
диктатури і неможливістю змінити режим без її застосування.
Вельми небезпечна точка. Якби реальні наші «паничі» усе це уважно прочитали, їх би — як героя «Химер...» —
«почало трусити від нервів». ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Змарнований шанс
Готуючись до відповідального
протистояння в фіналі Кубка країни,
його учасники по-різному провели свої
поєдинки в національній першості
Григорій ХАТА
Виграти в рік свого 80-річчя ювілейний чемпіонський
титул «Шахтар» не зміг, через що проводи багаторічного наставника Мірчі Луческу,
котрий по завершенні минулого сезону перебирався на роботу до пітерського «Зеніта»,
вийшли не такими урочистими. Зрештою, десяте «золото»
чемпіонатів України прийшло
до «гірників» через рік — у
2017-му, коли їхній основний
конкурент на національному
рівні відзначає своє 90-річчя.
У день офіційного заснування динамівського клубу —
13 травня — «біло-сині» зустрічалися з «Олімпіком» і, без
сумніву, готувалися до масштабних урочистостей. Особливих хвилювань щодо результату поєдинку начебто не
мало бути, адже в попередніх
матчах «Динамо» неодмінно
перемагало нещодавнього новачка елітного дивізіону.
Однак у найбільш відповідальний момент столична команда дала слабину, притому
що грала гостьовий поєдинок
проти «олімпійців» на власному клубному стадіоні, де
останнім часом — через відсутність постійної прописки
— «пригрівся» колектив Романа Санжара. Читаючи вітальні телеграми від президента ФІФА Джанні Інфантіно та
очільника УЄФА Александера Чеферіна, власник «Динамо» Ігор Суркіс зовсім не очікував на невдалий підсумок
двобою. Утім, як уже трапля-

лося в нинішньому сезоні не
раз, підопічні Сергія Реброва
піднесли своєму шефу неприємний подарунок.
Свої турнірні завдання на
чемпіонат країни-2016/2017
«біло-сині», можна сказати,
вже вирішили, достроково,
з втратою надій на «золото»,
забронювали за собою срібну
сходинку.
Натомість попереду в «Динамо» — 17 травня — фінал
Кубка країни з «Шахтарем»,
де, без сумніву, команда Реброва прагнутиме реваншуватися за невдачу в чемпіонських перегонах. По суті, поєдинок проти «Олімпіка» динамівські футболісти принесли
в жертву своїм кубковим амбіціям, уперше в історії програвши вихованцям Санжара.
Власне, на матч з «олімпійцями» в динамівській «основі»
не знайшлося місця кільком
лідерам атаки — Ярмоленку
та Бесєдіну, котрих після перерви наставник відправив
на поле виправляти ситуацію.
Утім максимум, що вдалося
«біло-синім», так це забити на
останніх секундах гри гол престижу. «Сьогодні ми надали
шанс нашим резервістам, але
вони ним не скористалися»,
— очільник «Динамо» навіть
не приховував того факту, що
перед фіналом Кубка дав можливість перепочити основним
виконавцям. Відтак після невдалого двобою з «олімпійцями» Ребров був змушений
більше говорити про величне
минуле клубу, ніж про сьогоднішні здобутки.

❙ У день клубного ювілею динамівці, граючи ослабленим складом,
❙ зазнали від «Олімпіка» першої в їхніх ігрових стосунках поразки.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Загалом, схожим чином
вчинив і майбутній візаві динамівського «коуча» по фіналу КУ-2017 Пауло Фонсека, котрий на поєдинок проти
«Чорноморця» також випустив чималу кількість гравців
«з лави». Перейшовши взимку з «Карпат» до «Шахтаря»,
аргентинець Бланко-Лещук
не зміг закріпити за собою статус монолітного гравця «основи». Проте у грі з «моряками»
— уже в статусі чемпіона України — південноамериканець
провів на полі стадіону «Чорноморець» («відреставрувавши» газон, одесити повернулися на власну арену) повний
матч. Відзначився «дублем»,
допомігши таким чином своєму новому клубу взяти переконливий реванш за сенсацій-

ну поразку в попередній зустрічі з «чорно-синіми».
Варта уваги й мінімальна
перемога «Зорі» над «Олександрією», що стала першим успіхом для команди Юрія Вернидуба в другій частині чемпіонату, дозволивши їй додатково убезпечити свою бронзову
позицію від зазіхань «Олімпіка».
А от «Волині» в її нинішніх турнірних змаганнях уже
ніщо не допоможе. Після поразки «Сталі» та дисциплінарного покарання ФІФА у
вигляді зняття шести очок
(за невиконання фінансових
зобов’язань перед колишнім
гравцем) усе виглядає так, що
саме команда Віталія Кварцяного стане найгіршим колективом ЧУ-2016/2017. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий етап.
29-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Олімпік» — «Динамо» — 2:1
Голи: Сергійчук, 8; Поступаленко, 63 — Бурда, 90+5
Київ, стадіон «Динамо», 3530 глядачів
«Зоря» — «Олександрія» — 1:0
Гол: Рафаел, 51 (пен.)
Вилучення: Новак, 41 («О»)
Запоріжжя, «Славутич-Арена», 1140 глядачів
«Чорноморець» — «Шахтар» — 0:3
Голи: Аблітаров, 29 (у свої ворота); Бланко-Лещук, 37,
89
Вилучення: Сімінін, 6 («О»)
Одеса, стадіон «Чорноморець», 9650 глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Волинь» — «Сталь» — 0:1
Гол: Дебелко, 18
Вилучення: Логінов, 44 («В»)
Луцьк, стадіон «Авангард», 1120 глядачів
«Ворскла» — «Зірка» — 1:1
Голи: Хльобас, 31 — Загальський, 73
Полтава, «стадіон «Ворскла», 720 глядачів
«Дніпро» — «Карпати» — 2:3
Голи: Кочергін, 47; Довбик, 55 — Ксьонз, 65; Нестеров,
70; Грисьо, 73
Дніпро, стадіон «Метеор», 4650 глядачів
Турнірна таблиця:
I
В Н П
М
О
1. «Шахтар»
29
25 3
1
62-19 78
2. «Динамо»
29
19 4
6
63-28 61
3. «Зоря»
29
13 6
10 40-30 45
4. «Олімпік»
29
11 9
9
32-41 42
5. «Олександрія» 29
10 7
12 39-41 37
6. «Чорноморець» 29
10 7
12 23-33 37
I
В Н П
М
О
7. «Сталь»
29
10 7
12 26-30 37
8. «Ворскла»
29 9 8
12 30-32 35
9. «Зірка»
29
8 7
14 26-40 31
10. «Карпати»
29
7 9
13 32-39 24*
11. «Дніпро»
29
7 13 9
30-36 19*
12. «Волинь»
29
3 4
22 14-48 7
* — згідно з рішеннями ДК ФІФА «Карпати», «Волинь»
позбавлені шести турнірних очок, «Дніпро» — п’ятнадцяти.

Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 13, Ярмоленко («Динамо») — 12.
***
Перша ліга. 30-й тур. «Полтава» — «Колос» —
0:2, «Іллічівець» — «Верес» — 1:1, «Арсенал-Київ»
— «Авангард» — 0:3, «Нафтовик» — «Геліос» — 1:1,
«Гірник-Спорт» — «Скала» — 3:0, «Суми» — «Черкаський Дніпро» — 1:0, «Оболонь-Бровар» — «Тернопіль» — 2:0, «Миколаїв» — «Буковина» — 3:1,
«Інгулець» — «Десна» — 1:2.
Лідери: «Іллічівець» — 74, «Десна» — 66, «Верес» — 63, «Колос» — 51, «Геліос» — 50, «Нафтовик» — 46.
Бомбардир: Степанюк («Верес») — 23.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Удруге поспіль у фіналі ЛЄ гратиме англійський клуб: якщо минулого року «Ліверпуль» у вирішальному поєдинку поступився
«Севільї», то цього разу «Манчестер Юнайтед» протистоятиме нідерландський «Аякс». Обидва фіналісти не змогли перемогти своїх
суперників у повторних зустрічах,
але втримали необхідну перевагу.
Цікаво, що на кону стоятиме не
лише почесний трофей, а й пряма
путівка до групового раунду Ліги
чемпіонів. Зазначимо, що фінальний матч пройде 24 травня у шведському Сольні.
1/2 фіналу. Матчі-відповіді.
«Ліон» (Франція) — «Аякс» (Нідерланди) — 3:1 (Ляказетт, 45
(пен.), 45+1; Геззаль, 81 — Дольберг, 27; вилучення: Віргевер («А»),
84; перша гра — 1:4), «Манчестер
Юнайтед» (Англія) — «Сельта»
(Іспанія) — 1:1 (Феллаїні, 27 —
Ронкалья, 85; вилучення: Байї, 87
— Ронкалья, 87; 1:0).

Англія
Передостанній тур АПЛ ознаменувався завоюванням лондонським «Челсі» чемпіонського титулу
— шостим за ліком. А півзахисник
«аристократів» Н’голо Канте став
першим гравцем в історії першості,

котрий виграв два трофеї поспіль,
виступаючи за різні клуби: минулого сезону він був одним із творців
неймовірного успіху «Лестера».
Перед останнім уїк-ендом залишилась інтрига у боротьбі за
«бронзу» та місця у зоні ЛЧ — на
дві путівки у Суперлігу претендують
«Ліверпуль», «Манчестер Сіті» та
«Арсенал». Натомість «МЮ», програвши «Тоттенхему», може пробитися до найпрестижнішого турніру
Старого світу лише через Лігу Європи.
Прем’єр-ліга. 37-й тур.
«Евертон» — «Уотфорд» — 1:0,
«Вест Бромвіч» — «Челсі» — 0:1
(Батшуаї, 83), «Манчестер Сіті»
— «Лестер» — 2:1 «Мідлсбро» —
«Саутгемптон» — 1:2, «Борнмут»
— «Бернлі» — 2:1, «Сандерленд»
— «Суонсі» — 0:2, «Сток Сіті» —
«Арсенал» — 1:4, «Крістал Пелас» — «Халл Сіті» — 4:0, «Вест
Хем» — «Ліверпуль» — 0:4 (Старрідж, 35; Коутіньйо, 57, 62; Орігі,
76), «Тоттенхем» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1 (Ваньяма, 6;
Кейн, 49 — Руні, 71).
Лідери: «Челсі» — 87 (36
матчів), «Тоттенхем» — 80 (36),
«Ліверпуль» — 73, «Манчестер
Сіті» — 72 (36), «Арсенал» — 69
(36), «Манчестер Юнайтед» — 65
(36).
Бомбардир: Лукаку («Евертон») — 24.

Іспанія

Італія

Як і у попередніх матчах, знову
жоден із українців не отримав місця на полі — нападник «Гранади»
Артем Кравець та форвард «Бетіса»
Роман Зозуля не потрапили до заявки, а голкіпер «Малаги» Денис Бойко залишився у запасі.
За даними іспанських ЗМІ, всі три
представники національної збірної покинуть свої команди влітку — Кравець ще
в березні заявляв, що покине стан «червоно-білих», Бойко може повернутись у
турецький «Бешикташ», а Зозуля, схоже, продовжить кар’єру за океаном.
Прімера. 37-й тур. «Еспаньйол» — «Валенсія» — 0:1, «Осасуна» — «Гранада» — 2:1, «Алавес»
— «Сельта» — 3:1, «Атлетик» —
«Леганес» — 1:1, «Бетіс» — «Атлетико» — 1:1 (Дані Себальос,
57 — Савіч, 66), «Лас-Пальмас»
— «Барселона» — 1:4 (Бігас, 63
— Неймар, 25, 67, 71; Суарес, 27),
«Реал Мадрид» — «Севілья» —
4:1 (Начо, 10; Роналду, 23, 78; Кроос, 84 — Йоветіч, 49), «Реал Сосьєдад» — «Малага» — 2:2, «Вільярреал» — «Депортіво» — 0:0,
«Ейбар» — «Спортинг» — 0:1.
Лідери: «Барселона», «Реал
Мадрид» (36 матчів) — 84, «Атлетико» — 75, «Севілья» — 69, «Вільярреал» — 64, «Атлетик», «Реал
Сосьєдад» — 63.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 35.

Обігравши «Ювентус», «Рома»
не тільки повернула собі друге місце, а й не дозволила туринцям оформити дострокове чемпіонство. «Стара синьйора», утім, може це зробити
наступного уїк-енду — підопічним
Алегрі протистоятиме аутсайдер
першості «Кротоне».
Серія А. 36-й тур. «Фіорентина» — «Лаціо» — 3:2 (Бабакар,
67; Калініч, 73; Ломбарді, 76 (у свої
ворота) — Кейта, 55; Мургія, 81),
«Аталанта» — «Мілан» — 1:1, «Інтер» — «Сассуоло» — 1:2, «Палермо» — «Дженоа» — 1:0, «Кальярі»
— «Емполі» — 3:2, «Сампдорія» —
«К’єво» — 1:1, «Болонья» — «Пескара» — 3:1, «Торіно» — «Наполі»
— 0:5 (Кальєхон, 7, 77; Інсіньє, 60;
Мертенс, 72; Зелінський, 79), «Кротоне» — «Удінезе» — 1:0, «Рома»
— «Ювентус» — 3:1 (Де Россі, 25;
Ель-Шаараві, 56; Наїнгголан, 65).
Лідери: «Ювентус» — 85,
«Рома» — 81, «Наполі» — 80,
«Лаціо» — 70, «Аталанта» — 66,
«Мілан» — 60.
Бомбардир: Джеко («Рома»)
— 28.

Німеччина
Не отримали ігрових хвилин
і наші футболісти в Бундеслізі —
до заявки на матч своєї команди
потрапив лише голкіпер «Дармштадта» Ігор Березовський. «Лілії»,

котрі вже втратили всі шанси на збереження прописки в еліті, програли
знову. А напередодні керівництво
клубу заявило, що українське тріо:
Федецький, Олійник та Березовський — по закінченні сезону стане
вільними агентами.
Близький до зміни прописки і «опорник» «Байєра» Владлен
Юрченко — 23-річний півзахисник
лише тричі виходив на поле в Бундеслізі.
Натомість, за словами спортивного директора «Шальке» Крістіана
Хайделя, залишається в Німеччині
Євген Коноплянка, який поки не має
стабільної ігрової практики.
Перша Бундесліга. 33-й
тур. «Майнц» — «Айнтрахт» —
4:2, «Байєр» — «Кельн» — 2:2,
«Аугсбург» — «Боруссія» (Д) —
1:1 (Фіннбогасон, 28 — Обамейянг, 32), «Шальке» — «Гамбург»
— 1:1, «РБ Лейпциг» — «Баварія»
— 4:5 (Забітцер, 2; Вернер, 29 (пен.),
65; Поульсен, 47 — Левандовський, 16 (пен.), 84; Тьяго Алькантара, 60; Алаба, 90+1; Роббен, 90+5),
«Фрайбург» — «Інгольщтадт» —
1:1, «Дармштадт» — «Герта» —
0:2, «Вольфсбург — «Боруссія»
(М) — 1:1, «Вердер» — «Хоффенхайм» — 3:5 (Гебре Селассіє,
59; Баргфреде, 85; Бауер, 90+1 —
Салаї, 7; Крамаріч, 11, 49; Цубер, 40;
Бічакчіч, 52).
Лідери: «Баварія» — 79, «РБ

Лейпциг» — 66, «Боруссія» (Д),
«Хоффенхайм» — 61, «Герта» —
49, «Фрайбург» — 48.
Бомбардир: Левандовський
(«Баварія») — 30.

Франція
Розгромивши вдома «Лілль»,
«Монако» майже гарантувало собі
«золото», перше з 2000 року. Аби
завадити тріумфу «монегасків»,
«ПСЖ» варто не лише сподіватися
на їх осічку в останніх двох матчах, а
й забивати як мінімум 17 голів у заключному турі. А «бронзу» та місце
у кваліфікації ЛЧ заздалегідь гарантувала собі «Ніцца».
Ліга 1. 37-й тур. «Ніцца» —
«Анже» — 0:2, «Монпельє» —
«Ліон» — 1:3 (Муньє, 35 — Фекір,
17; Ляказетт, 22, 90+5), «Бордо» —
«Марсель» — 1:1, «Сент-Етьєн» —
«ПСЖ» — 0:5 (Кавані, 2, 72; Лукас
Моура, 38, 78; Дракслер, 90), «Бастія» — «Лор’ян» — 2:0, «Діжон»
— «Нансі» — 2:0, «Кан — «Ренн
— 0:1, «Нант» — «Генгам» — 4:1,
«Монако» — «Лілль» — 4:0 (Фалькао, 6, 69; Сілва, 45; Жуніор Алонсо,
89 (у свої ворота)), «Мец» — «Тулуза» — 1:1.
Лідери: «Монако» — 89 (36
матчів), «ПСЖ» — 86, «Ніцца» —
77, «Ліон» — 63 (36), «Марсель»
— 59, «Бордо» — 58.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ»)
— 34. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ТРАВНЯ 2017

СПОРТ
Себастьян Кое
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«Перегляд рекордів — це крок у правильному напрямку».

президент Міжнародної федерації легкої атлетики

■ «ФОРМУЛА-1»

Григорій ХАТА
«Немає шансів», — таку фразу видав у радіоефір лідер загального заліку
пілотів, перший номер «Феррарі» Себастьян Феттель, коли після тривалого
домінування на Гран-прі Іспанії йому
довелося поступитися чільною позицією конкуренту з «Мерседеса» Льюїсу Хемілтону.
Слова німця зі «Скудерії» звучали аж занадто приречено — на повільнішому комплекті шин можливостей
опиратися натиску британського пілота у нього не було. Вочевидь не давав Феттелю спокою й втрачений через
«появу» на трасі віртуальної машини
безпеки не надто відчутний, утім наявний у нього посеред перегонів «гандикап». Обравши відмінну від «Мерседеса» «гумову» стратегію, саме в середній частині гонки, коли на першому
піт-стопі механіки «Феррарі» на болід
Себастьяна «одягли» найшвидший
(м’який) комплект гуми, лідер «Скудерії» сподівався збільшити перевагу
над представником «Мерседеса».
Після напрочуд удалого старту,
коли в першому повороті Феттель обійшов володаря «поул-позишн» Хемілтона, й до моменту зіткнення між Вандорном та Массою, після якого комісари
перегонів активували режим віртуальної машини безпеки, справи у гонщика
«Феррарі» йшли доволі непогано. Утім
після появи «сефеті-кар» ініціативу перехопила команда «Мерседеса», котрій
у момент швидкісних обмежень вдався
вдалий тактичний хід.
«У наших спеціалістів з тактики
був складний момент — було важливо обрати момент з піт-стопом якомога ближче до рестарту, інакше Феттель
міг прочитати наш задум. Зрештою,
хлопці все розрахували ідеально», —
прокоментував рішення, яке, в підсумку, принесло перемогу керівник «Мерса» Тотто Вольфф.

■ ТАБЛО

Тактична сила
Краща гоночна стратегія допомогла пілоту
«Мерседеса» виграти Гран-прі Іспанії

❙ Перегравши «Феррарі» на «піт-лейні», «Мерседес» допоміг своєму лідеру виграти гонку в Каталонії.
❙ Фото з сайта championat.com.
Одразу після гонки Феттель не приховував розпачу. Переможець барселонського гран-прі наголосив: «Себастьян зізнався, що дуже злий». Однак,

трохи випустивши пару, пілот «Феррарі» пом’якшив оціночне судження,
назвавши гонку «хорошою».
Слід визнати, що в нинішньому се-

Чемпіонат світу. 5-й етап.
Гран-прі Іспанії.
Залікова десятка: 1. Хемілтон («Мерседес») — 1:35.56,497. 2. Феттель («Феррари») — відставання 3,490. 3. Рікк’ярдо («Ред
булл») — 1.15,820. 4. Перес. 5. Окон (обидва
— «Форс Індія»). 6. Хюлькенберг («Рено»). 7.
Верляйн («Заубер»). 8. Сайнс. 9. Квят (обидва — «Торо россо»). 10. Грожан («Хаас») — 1
коло.
Особистий залік: Феттель — 104 очки,
Хемілтон — 98, Боттас («Мерседес»)– 63,
Райкконен («Феррарі») — 49, Рікк’ярдо — 37,
Ферстаппен (обидва — «Ред булл») — 35, Перес — 34, Окон — 19, Масса («Уїльямс») —
18, Сайнс («Торо россо») — 17...
Кубок конструкторів. «Мерседес» —
161, «Феррарі» — 153, «Ред булл» — 72,
«Форс Індія» — 53, «Торо россо» — 21, «Уїльямс» — 18, «Рено» — 14, «Хаас» — 9,
«Заубер» — 4.
зоні вперше за багато років точиться справжня, класична чемпіонська
боротьба, котра стосується не тільки індивідуального заліку пілотів, а
й Кубка конструкторів. Нагадаємо,
впродовж семи минулих років у «королівських» перегонах неодмінно домінувала якась одна стайня. Цього ж
разу закрутилася цікава інтрига між
двома знаними таборами. І якщо в заліку пілотів попереду представник
«Феррарі», то в конструкторському протоколі лідирує «Мерседес».
Щоправда, в обох табелях про ранги
перевага лідерів — незначна. Примітно, що на Гран-прі Іспанії до фінішу
дісталися лише перші пілоти «Феррарі» та «Мерседеса».
«Сьогодні ми побачили неймовірну гонку. Сподіваюся, що така боротьба триватиме до останнього етапу сезону. Саме такою й має бути «Формула1» — відзначив Тотто Вольфф. ■

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

На благо майбутнього
У європейській легкоатлетичній сім’ї планують анулювати всі
рекорди континенту
Григорій ХАТА
Після того як російські
спортсмени розворушили, так
би мовити, допінгове гніздо, в
цій царині, схоже, не за горами серйозні зміни.
Особливо активно в плані
антидопінгової боротьби працюють в легкоатлетичному співтоваристві. Спочатку
Міжнародна федерація легкої атлетики продемонструвала неймовірну жорстку позицію щодо російських атлетів,
відсторонивши їх від усіх міжнародних змагань, включно з
Олімпіадою-2016.
Тепер же, під тиском свіжих фактів, які стосуються
допінгових справ, тут планують зробити ще один радикальний крок. У Європейській асоціації легкої атлетики
заявили, що всерйоз працюють над ідеєю обнуління всіх
рекордів континенту, встановлених у попередні роки.
Дану пропозицію вже давно виношує новий президент
Міжнародної федерації легкої атлетики. По суті, британець Себастьян Кое був першим, хто почав говорити про
необхідність iз чистого аркуша розпочати фіксацію ре-

кордних результатів. Схоже, полем для «експерименту» стане європейський континент.
«Мені подобається ця пропозиція, адже керівництво
сучасного спорту застосовує
ефективніші системи допiнгконтролю, ніж ті, що були в
минулому столітті. Звичайно, вона має стосуватися й
світових рекордів. Але ідею
ще повинні схвалити в ІААФ
та інших регіональних асоціаціях», — наголосив Кое.
Черговим приводом для
активного обговорення подібної ініціативи стало повідомлення норвезьких ЗМІ, які
прозвітували про ще один
масштабний
допінг-скандал. Одразу 63 допінгові тести олімпійських призерів Пекіна-2008 та Лондона-2012
дали позитивний результат.
При цьому раніше член Міжнародного олімпійського комітету Ален Люнценфіхтер
повідомляв, що станом на
1 квітня 103 олімпійці, котрі
виступали на Іграх у Пекіні
та Лондоні, провалили допінг-тест.
Водночас така революційна ідея, покликана переписати історію легкої атлетики

■ А ТИМ ЧАСОМ...
На другому етапі «Діамантової ліги», що проходив у китайському Шанхаї, українська майстриня бігу на 400 м Ольга Земляк показала третій результат. У компанії
титулованих суперниць наша співвітчизниця продемонструвала свій
кращий результат у сезоні (50,86 с),
поступившись лише олімпійській
чемпіонці Ріо-2016 Шоні МіллерУйбо з Багамських островів та Наташі Хастінгс зi США. Також третім
результатом у своєму секторі —
для стрибків у висоту — відзначився й наш Андрій Проценко (2,27
м). Краще нього стрибали лише катарець Мутаз Баршим (2,33) та китаєць Ван Ю (2,30).

❙ На другому етапі «Діамантової ліги» в компанії титулованих
❙ опоненток Ольга Земляк показала третій час на дистанції 400 м.
❙ Фото з сайта УНІАН.
■ ХРОНІКА
Фехтування

в Європі, подобається далеко не всім атлетам, однак, як
свідчать у Європейській асоціації легкої атлетики, іншого шляху немає.
Як свідчить у коментарі виданню «Спорт-Експрес» керівник робочої групи цієї організації П’єрс
О’Каллахан, благополуччя
та здоровий розвиток нашого
виду спорту в майбутньому
значно важливіше, ніж реакція окремих атлетів. ■

Повернувшись до змагань після тривалої перерви, котра була обумовлена операцією на плечі та відновленням після неї, титулована українська шаблістка Ольга Харлан
виграла етап Кубка світу в Тунісі. На шляху до тріумфу — в півфіналі — іменита миколаївка здолала олімпійську чемпіонку Ріо-2016 — росіянку Яну Єгорян (15:12). У фіналі
ж Харлан змусила капітулювати угорку Анну Мартон (15:9).

Бокс
Промоутер чемпіона світу за версіями IBF, WBA та IBO у суперважкій вазі Ентоні
Джошуа — Едді Хірн — повідомив, що обумовлений умовами контракту бій-реванш iз
Володимиром Кличком може відбутися 28 жовтня в Кардіффі. «Думаю, що Кличко погодиться на матч-реванш, тому ми вже розглядаємо можливі місця для проведення бою.
У листопаді стадіон у Кардіффі буде зайнятий регбі, тож 28 жовтня — хороший варіант»,
— каже Хірн. ■

Читайте
в наступному
номері:
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А спати лягайте з курми!
Оптимізм, позитивні емоції і здорове харчування допоможуть подолати стрес

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 ТРАВНЯ 2017

■ СУПЕР-МАМА

«Дякую, діти, що вибрали мене»
Шерон Стоун визнали мамою року в Голлівуді
Аліса КВАЧ

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №57

❙ Шерон Стоун та її сини.
На церемонії вручення премії 59-річна актриса насилу стримувала сльози, слухаючи виступи своїх дітей. «Я така щаслива,
що мої діти вибрали мене. Бути
матір’ю непросто, але натомість я
отримую любов своїх янголят. Кожен вирішує сам, чого вчити своїх
дітей. Ми твердо стоїмо на ногах і

Ната НЕТУДИХАТА
До кафе чи ресторанів ми найчастіше ходимо удвох або компаніями. Бо у свідомості
більшості ці заклади асоціюються не так із
їжею, як iз культурним відпочинком i спілкуванням. Саме тут призначаються зустрічі, побачення і навіть ділові перемовини.
А що робити, якщо ти не маєш пари або
стомився від надмірного спілкування? У Нідерландах для таких любителів самотності без
зайвих запитань відкрився спеціальний ресторан, де всі столики розраховані лише на одну
особу. Власниця ресторану, режисер і дизайнер Марина ван Гор назвала свій заклад «першим у світі рестораном для одиноких гостей і

безстрашно долаємо труднощі, ми
вибираємо добро і любов», — виголосила вона у відповідь.
До речі, американські зіркові
традиції вшановування матерів набувають популярності і в нас. Цього року журнал Viva! у рамках церемонії «Найкрасивіші-2017» ще в
березні премію «Мама року» при-

судив співачці Alyosha, яка разом
із чоловіком, солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею виховує
двох синів — трирічного Романа і
півторарічного Марка. Материнство аж ніяк не заважає їй поєднувати родинні турботи зі сценою.
Такі вони — сучасні зіркові
мами. ■

■ НОУ-ХАУ

Столик на одного
У Нідерландах відкрився ресторан для одинаків
місцем для тимчасової ізоляції від суспільства», де вам з радістю накриють столик на одного. У ресторані немає чіткого розташування
столів і кожен може пересунути свій столик і
сісти там, де хоче.
Марина ван Гор заявила, що вона прагне
зруйнувати поширене в Нідерландах (та й не

тільки там) уявлення про те, що з людиною
щось не так, якщо вона їсть одна. І, судячи з
того, що з моменту відкриття ресторан привернув увагу всього світу і отримав великий розголос і позитивний відгук у соцмережах, проблема самотності в нашому світі досить актуальна. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, удень +14...+16.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +7...+9, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +18...+20.
15 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 15-17 градусiв, у районi Приморського та Одеси — 11-12 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 13.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Трускавець: уночi +4...+6, удень +15...+17. Моршин: уночi
+5...+7, удень +16...+18.

Північ
мінлива
хмарність

квітні проголосував за надання Україні
безвізового режиму. 4. Ім’я знаменитого угорського композитора, майстра
оперети. 5. Механізм, на якому тримаються колеса літака. 8. Давній астроном
і астролог в одній особі. 9. Мертве місто,
яке стало символом Чорнобильської катастрофи. 10. Різновид метеликів, яких
часто плутають із колібрі. 11. Закарпатський поет, який у 2012 році отримав
Шевченківську премію за збірку «Луйтра в небо». 14. «... божественних пісень», збірка поезій Григорія Сковороди. 16. «... покликали до паю, а я собі
у бур’яні молюся Богу... І не знаю, чого
маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було... (Тарас
Шевченко). 20. Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси, один із
«батьків» уніатської церкви. 22. Знаменитий нідерландський художник.
23. Папка. 25. Марка французьких
автомобілів. ■
Кросворд №55
від 11 Травня

■ ПРИКОЛИ

17 травня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 3-8 м/с.
Температура вночi +6...+8, удень +15...+17.

По горизонталі:
1. Дощ із льодом навесні чи влітку.
4. Мова, якою писав свої твори Шолом
Алейхем. 6. Втрачені в процесі еволюції ознаки, які раптом проявляються у
нащадків. 7. Ім’я відомого українського
філософа, письменника і психоаналітика Хамітова, автора методу афоризмотерапії. 10. Герой диснеївського мультика про оленятко. 12. Звукопідсилювальний пристрій у вигляді зрізаного конуса.
13. «Подиміться ще вище од Лаврської
колокольні, і когда он с тудова глянєт
вниз на людей, так вони здаються йому
такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно
як пацюкі, пардон як ...» (із фільма «За
двома зайцями»). 15. Незалежна перевірка фінансової звітності особи чи організації. 17. Столиця українського козацтва. 18. Професія Миколи Чауса та
Ігоря Зварича. 19. Ім’я дружини американського президента Рональда Рейгана. 21. «Ми підем, де ... похилі» (пісня). 22. Вулик диких бджіл, облаштований у колоді. 24. «... і сила» — збірка
оповідань Володимира Винниченка. 26.
Суперниця Дональда Трампа на останніх президентських виборах у США. 27.
Великий віз. 28. Міфічний предок арійців-українців, засновник першої давньоруської держави.
По вертикалі:
1. Український дисидент, який
21 січня 1978 року спалив себе на Тарасовій горі в Каневі на знак протесту
проти радянської політики зросійщення
України. 2. Іспанський художник-сюрреаліст. 3. Законодавчий орган ЄС, який у

Захід

+3…+8
+14…+19

+3…+8
+14…+19
Схід

хмарно

Центр

+3…+8
+14…+19

+3…+8
+14…+19

дощ
сніг

Південь +8…+13
+15…+20
дощ,
гроза
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У молодої пари довго не було дітей. Їм порадили з’їздити в Рим і в
соборі Святого Петра запалити свічку. Минуло кілька років. Та людина,
яка дала пораду подружжю, вирішила їх вiдвiдати. Назустрiч вибiгло кiлька дітей.
— А де ваша мама?
— У пологовому будинку.
— А тато?
— Поїхав до Риму задути якусь
свічку.
***
Якщо у вас немає грошей на візит
до лікаря, просто відвідайте міжна-

родний аеропорт. Вам зроблять рентген, промацають груди, а якщо вимовите слово «наркотики», то ще й отримаєте безкоштовну колоноскопію.
***
Розмовляють два пенсіонери в
черзi до лікаря:
— Ці лікарі пишуть як курка лапою! У рецептах нічого неможливо
розібрати!
— От і добре! Я за своїм рецептом цілий рік їздив безплатно у
трамваї, півроку ходив в оперний театр, а тепер ще отримав надбавку до
пенсії!
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Ті, хто пам’ятає голлівудську
діву Шерон Стоун винятково за
фільмом «Основний інстинкт»,
навряд чи асоціюють її з класичною добропорядною мамою. Однак троє прийомних синів актриси:
16-річний Роан, 12-річний Лерд і
10-річний Куїнн — просто в захваті від своєї мами. Саме вони
вручили їй престижну в Голлівуді
премію фонду Associates For
Breast and Prostate Cancer Studies
«Мама року» з нагоди Дня матері,
який відзначається і в США.
Варто зізнатися, що з власним материнством у Шерон Стоун таки не склалося. Як і з особистим життям. Тричі вона була одружена — першим її чоловіком був
продюсер Джордж Інглунд, другим — сценарист Майкл Грінбург,
а третім — журналіст Філ Бронштейн. Однак дітей Бог не дав —
актриса пережила три викидні. У
2000 році вона з Філом вирішила всиновити старшого сина Роана, а після того, як шлюб розпався, вона взяла в родину один за
одним ще двох хлопчиків. І тепер не може уявити себе без своїх
найвірніших і найвідданіших чоловіків. Актриса живе з дітьми у
своєму маєтку і геть забула про
світські вечірки.

