Олександр Палій: Восени Тимошенко
та Ляшко дистанціюються
від коаліції ще більше
А загалом нова сесія ознаменується сплеском
політичної активності, котру зумовлять парламентські
вибори, що вже невпинно наближаються
» стор. 4
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Дніпро черкащани
називають гібридною
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,89 грн.
1 € = 30,14 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Лазер
в уніформі
Україна спроможна і повинна розвивати новий вид озброєння — лазерне,
яке здатне вивести нашу обороноздатність на якісно вищий рівень
» стор.

5

❙ Лазерна зброя — сьогодні вже реальність. Україна має всі підстави брати активну участь у міжнародному науково-технічному проекті з нейтралізації ядерної зброї —
❙ через застосування лазерної і космічної техніки.
❙ Фото з сайта escapistmagazine.com.
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ІнФорУМ
Олександер
Оглоблин

«Брак національної єдности й соціяльної солідарности дуже добре бачив Мазепа й розумів усю його
небезпеку. «У нас на Україні — писав він пізніше (1707 р.) — і начальні, і підначальні, і духовні, і мирські особи,
подібно ріжним колесам, не перебувають в єдиномислії і згоді: ті схиляються до протекції московської, другі
до турецької, третім смакує побратимство з татарами з вродженої антипатії до поляків».

■ ПРОТЕСТ

Приборкання
норовливих
На Одещині активісти
заблокували шинами
будівлю суду, за що
їм можуть «пришити»
статтю Кримінального
кодексу
Ірина КИРПА
Обурення громадськості викликав занадто м’який вирок судді Сергія
Палія щодо дружини місцевого працівника прокуратури. Жінка на особистому автомобілі на великій швидкості
збила хлопця, який дивом вижив, але
на все життя залишився інвалідом.
На своїй сторінці в соціальній мережі співробітники Одеського апеляційного суду написали про те, що відбулося фактичне захоплення адміністративної будівлі. У повідомленні говориться,
що активісти утримують в заручниках
суддів, повибивали вікна та двері будівлі суду, а всі входи заблокували шинами та пляшками із запальною сумішшю. Однак самі протестувальники стверджують, що їхня акція носить винятково мирний характер та ставить собі за
мету отримати справедливе рішення
Ширяївського суду.
«Суддя Сергій Палій сам замкнувся
у своєму кабінеті та не побажав спілкуватися з людьми, — стверджує місцевий активіст Віталій Голодок. — Коли
нам вдалося проникнути до його кабінету, там нікого не виявилося — суддя
Палій просто втік з будівлі, переодягнувшись у чужий одяг. Ми вимагаємо,
щоб жінка, з чиєї вини сталася страшна ДТП, отримала адекватне покарання. Це явна несправедливість, що вона
досi перебуває на волі, а молодий хлопець з її вини залишився калікою на
все життя».
За словами активістів, ніхто суддю
в заручники не захоплював, а всі поверхи будівлі суду залишається відкритими для вільного доступу людей та співробітників правоохоронних органів.
У прес-службі ГУНП в Одеській області вважають, що протестувальники
зірвали нормальну роботу суду, стверджують, що вони облили кілька вікон
будівлі зеленкою. Зібралося понад 50
осіб, які під’їхали до місця подій на
двох автобусах.
Суддя Сергій Палій швидко знайшовся у будівлі міської лікарні, куди
він звернувся по допомогу фахівців
зi скаргами на болі в дiлянцi серця та
підвищений тиск.
Тим часом громадський порядок i
безпеку біля адміністративної будівлі Ширяївського районного суду забезпечують бійці батальйону поліції особливого призначення. Факти про блокування роботи установи перевіряє Вища
рада правосуддя.
Місцеві активісти не мають наміру здаватися та погрожують обійти
всі вищі інстанції від Одеси до Києва з
вимогою про звільнення судді Сергія
Палія, який, на їхнє переконання, упереджено виконує свою роботу.
Співробітники правоохоронних органів розглядають події, що зараз відбуваються на Одещині, як свідому провокацію. Якщо інформація знайде своє
підтвердження, то проти активістів захоплення Ширяївського суду буде порушено кримінальну справу за статтею 348 КК України («Захоплення адміністративних будівель»). ■

українсько-американський
історик (1899—1992)

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
На східному фронті без змін: ворог iз невідомих причин або підвищує інтенсивність обстрілів, або знижує. У минулi вихiднi обійшлося без загиблих у лавах ЗСУ, поранено двох бійців. Швидше за все, окупанти «зализують рани»
після запеклого протистояння минулого тижня,
адже, за даними МЗС України, лише впродовж
18-20 липня Україна втратила 11 своїх захисників, поранення отримали 15 військовослужбовців i двоє цивільних, тоді як втрати ворога в
рази більші.
Позиційні обстріли (захисники України все
частіше відповідають на провокації противника і примушують його «замовкнути») тривають
на всіх напрямках східного фронту. На луганському найгарячіше у трьох районах уздовж лінії
розмежування: Станично-Луганському, Новоайдарському та Попаснянському. За словами речника Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка,
традиційно окупанти активізуються під час вечірніх сутінків. Полковник додає, що на донецькому
напрямку бойові дії минулих вихідних вели лише
на ділянці фронту Кам’янка — позиція «Шахта Бутівка», де ворог кілька разів гатив iз мінометів. Тривалість ворожих обстрілів — не більше 40 хвилин кожен. На маріупольському напрямку ворог накрив доволі тривалими обстрілами з
гранатометiв і кулеметiв Мар’їнку та Павлопіль.
Під ворожим вогнем опинилися й будинки мирних мешканців селища Павлопіль.
Найбільше мирні мешканці постраждали в селищі Зайцеве поблизу окупованого До-

Вогнева «гойдалка»
Ворог iз перервами обстрілює позиції нашої армії
та мирні квартали прифронтових містечок
нецька: внаслідок обстрілів минулої неділі
тут повністю згоріли три будинки. «Бойовики продовжили наражати на небезпеку місцеве населення. Близько 11:00 злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних мешканців с. Зайцеве. Внаслідок обстрілу
повністю згоріло три будинки», — повідомили у штабі АТО. За даними поліції Донеччини,
потерпілих у Зайцевому немає, факт обстрілу
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Пізніше у штабі АТО пояснили, що будинки згоріли через те, що бойовики стріляли по
мирних кварталах зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів iз використанням запалювальних куль. Через це спочатку загорілася
трава, а потім вогонь перекинувся на три житлові будинки по вулицях Мересьєва, Лєскова
та Вернадського. «Мешканці вчасно залишили
свої оселі, але повертатися їм вже немає куди»,
— констатують у штабі АТО. ■

■ ДО РЕЧІ
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер i посол США в Україні Марі Йованович відвідали зону АТО
цими вихідними. Спочатку вони відвідали штаб оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Пізніше делегація Держдепу США на чолі з Волкером відвідала також
прифронтову Авдіївку, де зустрiлася з військовими, представниками військово-цивільної
адміністрації та постраждалими мешканцями
міста.
«Наше головне завдання — відновити цілісність і суверенітет України. Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча
війна. А ціна небезпечно висока — людські
життя», — сказав пан Волкер. За його словами, після візиту в Україну він планує провести низку зустрічей iз представниками урядів
європейських країн, щоб консолідувати позицію з ситуації в зоні АТО.

■ ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Постав Мазепа
На Харківщині спорудили пам’ятник Гетьманові
Марина ПОЛІЩУК
У рамках фестивалю «Гетьманська слава» у селищі Коломак на Харківщині відкрили
пам’ятник Івану Мазепі. Місце
для спорудження монумента було
обране невипадково:саме у Коломаку пройшли перші роки гетьманування Мазепи та відбулася знакова подія того часу — підписання
міжнародного договору — Коломацьких статей.
«Пам’ятник видатному гетьману має не тільки історичну цінність. Це символ об’єднання українського народу заради розбудови держави, — наголосила під
час відкриття голова Харківської
обласної державної адміністарції
Юлія Світлична. — Мазепа казав:
«Не маєш любови — не маєш згоди». Сьогодні ми доводимо, що український народ — щирий, повний
любові, здатний об’єднатися для
Тарас ЗДОРОВИЛО
Нобелівському лауреату зi США за заслуги в царині хімії Роалду Гоффману,
який родом з України, 18 липня цього року виповнилось 80
років. Ще у 1981-му вченого
відзначили престижною премією за «розробку теорії протікання хімічних реакцій»
— його праця значно розширює можливості для планування хімічних експериментів. Наш геніальний земляк
із нагоди свого ювілею записав коротке відеопривітання до українців, у якому, зокрема, сказав: «Тепер Україна — це незалежна, демократична, економічно розвинута
країна, де літні люди можуть
мати гідне життя, а молодь —
прагнути до кращого. Звісно,
це непросто. Треба було знищити залишки радянського

розвитку своєї країни».
Під час урочистостей Юлія Світлична повідомила, що відкриття
пам’ятника стане відправною точкою для створення музею козацької слави в Коломаку, де Івана Мазепу було обрано гетьманом України. До речі, у цій справі Харківщина «змагатиметься» із Києвом
за статус першого в Україні музею
Мазепи. Як повідомляла «УМ»,
у Києві на території Києво-Печерської лаври, де наразі володарює УПЦ МП (хоч це і територія державного культурно-історичного
заповідника) через два роки планують офіційно відкрити музей Івана
Мазепи у відреставрованій Онуфріївській (Мазепинській) вежі.
Нагадаємо, російське духовенство за зраду Петра І наклало на Івана Мазепу анафему, яку досі визнає і Російська православна церква, і УПЦ Московського патріархату. ■

❙ У Коломаку пройшли перші роки гетьманування
❙ Мазепи та відбулася знакова подія —
❙ підписання Коломацьких статей.
❙ Фото з «Фейсбука».

■ ЗВЕРНЕННЯ

Досяжний шлях
Нобелівський лауреат Роалд Гоффман
вірить в українців
правління, корупції, а в недавні часи — й російської агресії. Але саме це ви і робите
зараз, і воно дає мені надію.
Шлях до безпеки, до вільної
демократичної України довгий, але він досяжний для вас,
і ви будете частиною цього».
Нагадаємо, що Гоффман
народився в Золочеві (нині
Львівська область) у родині
єврейських інтелігентів. Із
початком гітлерівської окупації, в 1941 році, з родиною
опинився в нацистському

трудовому таборі для євреїв,
звідки у 1943-му сiм’ї вдалося втекти; батька, який залишився, нацисти звинуватили
в організації масової втечі й
розстріляли. Решту родини
переховував на горищі школи український вчитель Микола Дюк у селі Унiв, що на
Львівщині.
Після приходу червоної армії родина виїхала до Кракова, де мати Роалда (при народженні майбутній учений був
Руалом Сафраном) вийшла за-

між за Пауля Гоффмана, який
усиновив осиротілого хлопця.
У 1946 році родина Гоффманів
опинилася у Німеччині та Австрії, де жила в таборах для переміщених осіб, а вже в 1949
році родина отримала дозвіл
на переїзд до США.
Додамо, що у 2013 році
пан Роалд був серед інтелектуалів, котрі підписали звернення світової академічної
спільноти на підтримку українського Євромайдану. Нобелівський лауреат уже понад 30 років співпрацює з українськими колегами. Професор Гоффман поширював,
рекомендував та підтримував
сотні робіт нашої львівської
школи у своїх публікаціях. Із
часу переїзду професора Гоффмана до Сполучених Штатів
він бував в Україні шість
разiв, останній раз у Львовi
— два роки тому. ■

ІнФорУМ
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■ ОТАКОЇ!

Шантаж від міністра
Через те, що Радикальна партія не голосувала за так звану
медичну реформу, в.о. міністра охорони здоров’я Супрун
відмовляється надавати допомогу українцям
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
На низку депутатських запитів, у яких Олег Ляшко просив очільницю МОЗ допомогти у лікуванні тяжко хворим
українцям, Уляна Супрун відповіла не просто відмовою, а
неприхованим злорадством.
Причиною ненадання допомоги звичайним громадянам
в.о. міністра назвала… неголосування фракції Ляшка за
урядову медичну реформу.
«Просимо у майбутньому

утриматися від направлення
на розгляд МОЗ України звернень громадян, які звертаються до вас особисто з проханням
фінансової допомоги, або підтримати запропоновані урядом законопроекти №№6327
та 6329, які були включені
до порядку денного на поточній сесії Верховної Ради», —
йдеться у листі від Міністерства охорони здоров’я за підписом Уляни Супрун.
Такого відвертого шантажу Олег Ляшко аж ніяк

не очікував. Він виклав фото
листа від Супрун у соцмережі та закликав відповідні
структури відреагувати на дії
в.о.міністра.
«Ця історія — поза межами здорового глузду й елементарної людської етики. Неймовірне самодурство і зверхність представників влади!
Нічого подібного я не бачив
ніколи в житті!» — зазначив
Ляшко.
Нагадаємо, лідер РПЛ неодноразово наголошував, що

■ НАШІ

Браво, мадемуазель!
Харків’янка Марина Харіна єдина в Україні здала ЗНО
з французької мови на 200 балів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Педагоги Харківської школи
№109, що спеціалізується на поглибленому вивченні французької мови,
можуть заслужено пишатися своєю
ученицею Мариною Харіною. Виконуючи тести iз цього предмета, дівчина не припустилася жодної помилки й

отримала найвищий екзаменаційний
бал.
Відмінниця каже, що всі завдання
не були заважкими, окрім одного, але
після глибшого аналізу тексту їй таки
вдалося знайти правильну відповідь.
Високий рівень саме шкільної підготовки підтвердив і той факт, що Марина не займалася з репетиторами, бо

запропонована урядом медреформа є антиукраїнською,
адже позбавляє громадян права на безкоштовну медичну
допомогу, веде до скорочення кількості медпрацівників
та лікарень. Саме тому його
фракція не голосувала за неї.
«Це є помста пані Супрун
за нашу політичну позицію!
Але страждають від цього самодурства найбільш нужденні українці, яким очільниця
МОЗ відмовляє у медичній допомозі і лікуванні! У фашистських концтаборах робили так
само!» — наголосив Ляшко.
Політик вимагає ретельного розслідування цієї історії
та обіцяє інформувати про це
громадськість.
«Американка Супрун не в
курсі, що в США лише за таке
ідуть одразу у відставку, але від
судового переслідування це там
не звільняє?! Тому вимагаю,
щоб ця неймовірна історія була
ретельно розслідувана», — зазначив лідер РПЛ. ■

їй вистачило і занять зі своїми учителями. Правда, дівчина при цьому дивилася французькі фільми і ток-шоу
без перекладу, а також тривалий час
листувалася з французьким другом.
Успіх на іспитах — далеко не перша перемога школярки, бо не раз завойовувала призові місця на олімпіадах різного рівня. Втім своєю професією іноземну мову вона не обрала, оскільки мріє про фах експерта з
міжнародного права, якому потрібна
серйозна мовна практика.
«Можливо, згодом поїду до Франції захищати чиїсь права, — пояснила
своє наполегливе ставлення до предмета дівчина. — Тобто юрист-міжнародник повинен знати не лише політологію, економіку і міжнародне право,
а й кілька іноземних мов». ■

■ ЖАХ!

Бомбардування курортними сезонами
Моторошні умови лікування в Генічеську «підірвали» інтернет
Ірина КИРПА
Херсонська область
Обшарпані стіни палат без ремонту,
крапельниця на вішалці та ще й хабарі
лікарям за право вижити — саме такі реалії державних медзакладів у курортній
зоні на Херсонщині. Інцидент, що стався з 7-річною донькою сценаристки Аліни Семерякової у Генічеську, обговорювали кілька днів. Пост у соціальній мережі «Фейсбук» зібрав понад одинадцять тисяч переглядів та репостів.
«Ця непотрібна мені слава, швидше, лякає, аніж радує, — визнає Аліна Семерякова. — Коли бачиш, як буквально на очах згасає від важкої ангіни твоя дитина, а лікарів нічого, окрім
грошей, не цікавить — стає страшно за
майбутнє всієї України».
Жінка з родиною приїхала відпочивати на один iз курортів Арабатської Стрілки та була змушена боротися за життя 7річної дочки, котра захворіла на гнійну
ангіну. Навіть висока температура дитини (понад 40 градусів) не розчулила медиків, які попросили скасувати виклик
«швидкої допомоги» та самотужки добиратися до приймального покою лікарні. Мовляв, машин усе одно немає, беріть
таксі та оплачуйте проїзд, більше 20 кілометрів, із власної кишені.
«Це були тільки «квіточки» порівняно з тим, що сталося далі, — розповідає Аліна Семерякова. — Черга перед
кабінетом педіатра перевершила всі
рекорди, а за термінові аналізи медики
поклали собі до кишені 100 гривень.
Нас зустріла лікарня, яка пережила
бомбардування курортними сезонами,
та персонал, втомлений від напливу ку-

❙ Палата у центральній лікарні Генічеська.
❙ Фото з «Фейсбука».
рортників. Жодної приватної клініки у
Генічеську не виявилося, а та, до якої
ми потрапили, більше нагадувала нову
локацію для зйомок фільму жахів».
Медперсонал центральної лікарні Генічеська був змушений звітувати
не тільки перед київським керівництвом, а й перед тисячами відпочивальникiв, які були шоковані фотографіями, опублікованими у соцмережі. А ось
головний лікар заявив, що до обшарпаної палати дитину поклали тільки на
кілька годин для проведення процедури, адже лікарня переповнена.
«Враховуючи важкий стан хворої,
було прийнято рішення якомога швидше надати їй екстрену медичну допомогу, — повідомив головний лікар Генічеської ЦРЛ Ельдар Фетіев. — У ку-

рортний сезон Генічеська лікарня традиційно переповнена хворими, тому
дитину поклали до законсервованої для
ремонту палату. Через той факт, що захворювання має інфекційний характер, для хворої знайшли окреме приміщення».
Керівник Центральної лікарні Генічеська запевнив, що всі інші палати його
лікувального закладу мають належний
стан, проте, напливу хворих у курортний сезон не витримують. Як відомо, на
Херсонщину влітку з’їжджаються відпочивальники не тільки з усієї України, а й iз країн ближнього та далекого зарубіжжя. Тому питання безпечного відпочинку й лікування залишається вкрай актуальним для прикордонної
області. ■
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■ СКАНДАЛ

То лівий
берег,
то правий
Ремонт мосту через Дніпро
черкащани називають
гібридною диверсією
Людмила НІКІТЕНКО
Анонсований та розпіарений ремонт черкаського
мосту через Дніпро, який гучно розпочався 19 червня,
помітно затягується та поринає у гучні скандали. І не
лише тому, що маса народу, який щодня добирається з лівого берега у Черкаси на роботу, а з правого
— до столиці, має купу проблем. А ще й тому, що ці
щоденні незручності можуть затягнутися не на чотири місяці, як обіцяли влада та ремонтники, а набагато довше.
«А найбільше збурення викликало те, що за місяць «ремонтних робіт» було здійснено лише частковий демонтаж металевої огорожі та укладено лише
одну нову плиту... Ані робітників, ані техніки на перекритому мосту не спостерігається. Тож як довго
триватиме цей ремонт, уже ніхто сказати не може»,
— обурюється уродженець Черкащини Микола Томенко, який назвав ремонт найгучнішим скандалом цього року. За словами лідера громадського
руху, черкаські ЗМІ провели власне розслідування і з’ясували, що фірма з донецьким корінням, яка
виграла тендер, нині, згідно з відповідною судовою
ухвалою, перебуває у стадії банкрутства, а тому не
має ані людських, ані технічних, ані фінансових ресурсів виконати взяті на себе зобов’язання.
Місцева влада, уточнює Микола Томенко, теж почала цікавитись проблемою і провела виїзне засідання, результатом якого стала обіцянка виконавця ремонтних робіт збільшити кількість працюючих робітників на черкаській дамбі, котра є найбільшою в Україні й разом iз мостом сягає довжини приблизно
13-13,5 км, з 3-5 аж до 8.
Фірма-виконавець, зазначає Томенко, наразі активно шукає працівників робітничих професій в обласному центрі зайнятості, проте умови й оплата праці зовсім непривабливi для людей. А ще, пояснює, 14
липня до договору внесли відповідні зміни, що дають можливість здійснювати передплату та спільне
фінансування з державного та обласного бюджетів,
вочевидь для того, щоб хоч якимось чином дати передплату підприємству-банкруту, щоб він міг розпочати роботи.
«Вимагаю від уряду, якому підпорядковується
Укравтодор, та Генеральної прокуратури втрутитися
у цю ситуацію, взяти її під контроль та якнайшвидше
скасувати «надзвичайний стан» через обмеження пересування, який де-факто введений у Черкаській області», — заявляє Микола Томенко.
Як повідомили «УМ» у Службі автомобільних
доріг у Черкаській області, наразі на мосту через
Дніпро підрядне підприємство — ТОВ «Шляхове
будівництво «Альтком» — збільшило кількість працівників до 34 осіб та пришвидшило темпи ремонтних
робіт.
«Ремонтники відфрезерували старе асфальтобетонне покриття на правій стороні мосту та приступили до розбирання захисного та вирівнюючого шару
бетону на проїзній частині мосту. Від старого захисного бетонного шару покриття вже очищено три прогони мосту з десяти, або понад 1300 кв. м покриття.
Також очищено від сміття та бруду більше 700 кв. м
робочої зони мосту», — переконують у Службі автомобільних доріг Черкащини.
Ще звітують: «Підрядна організація збільшила
кількість техніки, яка працює на мосту, було доставлено навантажувач, дизель-генератор, штроборіз, поливально-мийну машину. Крiм цього, на ремонті мосту задіяно два самоскиди, екскаватор, кран-маніпулятор, зварювальні та газорізальні апарати і завершено фрезирування, демонтаж огородження, залито
три залізобетонні плити, а шість прогонів мосту підготовлено до подальших робіт».
І наголошують, що днями проводитимуть покриття арматури захисним антикорозійним розчином перед встановленням опалубки, та запевняють, що всі
ремонтні роботи по проїзній частині мосту та дамби планують завершити до кінця жовтня нинішнього
року.
А поки що обурені черкащани називають усе це
гібридною диверсією і зізнаються, що після такого
ремонту й такими некваліфікованими робітниками тепер більше боятимуться проїжджати через міст, ніж
було дотепер. ■
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ПОЛIТИКА

«Зміна положень законодавства щодо процедури обрання Уповноваженого посеред самого
процесу суперечить Паризьким принципам ООН, несе в собі загрози для незалежності
інституції та підриває довіру суспільства до Уповноваженого з прав людини».
(Звернення Європейської мережі національних інституцій з прав людини до голови ВРУ Парубія)

■ ПРЯМА МОВА

Олександр Палій: Восени
Тимошенко та Ляшко
дистанціюються від коаліції
ще більше
А загалом нова сесія ознаменується
сплеском політичної активності,
котру зумовлять парламентські вибори,
що вже невпинно наближаються
Наталія ЛЕБІДЬ

«Розслабленість» нинішньої Верховної Ради пояснюється просто:
«загроза» дострокових виборів поки що відступила на невизначений
строк. Саме тому народні обранці не обтяжили себе на тиждень-два
пролонгувати роботу парламенту. Адже у них лишилося ще чимало
політичних «боргів». В останній момент у парламентаріїв вистачило
куражу лише дещо підштовхнути уперед пенсійну реформу, решта
ж запланованих та давно назрілих перетворень — освітня реформа,
виборча, земельна, адміністративна, судова тощо — залишилися паперовими прожектами. А тричі поставлене питання про можливість
продовження пленарних засідань щоразу «провалювалось», недобираючи необхідної кількості голосів. Депутати дуже поспішали на
відпочинок, тому те, що було ними ухвалене похапцем, перед самим
закриттям сесії, не витримує критики.
До «поганих» законів деякі експерти відносять, наприклад, нову
редакцію закону про омбудсмана, де міститься заміна таємного на
відкрите голосування за кандидатів на посаду Уповноваженого з
прав людини. До речі, самого Уповноваженого Верховна Рада так
і не обрала. Як не призначила чиновників і на низку інших вакантних посад — в одному з останніх номерів «УМ» писала про це детальніше. Відтак народні обранці — на канікулах до 4 вересня. Чи
принесе осінь у стіни парламенту дух працьовитості та завзяття,
чи простимулює відпочинок на дорогих курортах бажання засукати
рукави та стати до діла? Про парламентську осінь «УМ» говорить
із політичним аналітиком Олександром Палієм.
■ Пане Олександре, на які
політичні події варто чекати восени?
— Гадаю, що на кілька важливих голосувань. Зокрема, відносно пенсійної та медичної реформ. А що стосується земельної, то вона, швидше за все,
буде відкладена, бо певні сили

наймають горлопанів, які підривають нормальну земельну
реформу.
■ Із пенсійною реформою все
більш-менш зрозуміло. А якщо
буде впроваджено медичну реформу, то чи означатиме це, що
й профільний міністр буде нарешті призначений?

❙ Олександр Палій.
— Будемо сподіватися. Зміни повинні потягти за собою й
вирішення кадрових питань. Я
думаю, що якщо реформа буде
проголосована, то буде призначена й особа, котра почне її
впроваджувати.
■ І яка ж «партія» переможе
— партія Супрун чи партія Тодурова?
— На мою думку, Супрун користується значно більшою підтримкою в суспільстві,
ніж її опоненти. Бо опоненти
пов’язані зі старою корумпованою системою, коли на державу перекладалися всі витрати,
а зиск від державного фінансування та закупівлі препаратів
чи устаткування йшов до приватних кишень. Звичайно, цю
схему треба ламати. До Супрун сформована довіра, отже,
їй цим і займатися.
■ А що буде з коаліцією?
— Як ми бачимо по останніх
голосуваннях, 240-280 голосів
у важливих питаннях завжди

знаходяться...
■ Тому що голоси знаходять
під окремі законопроекти, а більшість збирають ситуативну...
— Так триватиме й надалі,
як знаходили голоси, так і знаходитимуть.
■ А як же спроби, зокрема,
Миколи Томенка добитися оприлюднення складу коаліції?
Спроби довести, що більшості
насправді не існує, ні до чого не
призведуть?
— Ні, не призведуть. Власне, що оприлюднювати?.. З
кого складається коаліція, видно і так — під час кожного голосування.
■ І все-таки, чи можуть до
складу більшості офіційно повернутися Тимошенко чи Ляшко?
— Ні. Гадаю, що навпаки —
перед виборами вони будуть намагатися дистанціюватися ще
більше.
■ Власне, про вибори. Стільки було розмов про те, що вони

можуть відбутися восени, але
тепер уже зрозуміло, що вони
відкладаються як мінімум до
наступного року. Чи вони таки
відбудуться у належний час,
тобто в 2019-му?
— Тут усе залежатиме від
політичної кон’юнктури. Якщо
Президент захоче, то парламентські вибори будуть достроковими. А якщо ні — то ні. За
Конституцією, можливість розпуску Верховної Ради належить
до його прерогатив. Якщо він
вважатиме це корисним для держави і для себе...
■ Поки що не видно, аби
Блок Порошенка та «Народний фронт», які становлять кістяк парламентської більшості,
вважали такий варіант корисним...
— Очевидно, так і є. Але ще
раз повторю, що все зрештою залежатиме від Президента...
■ А чинник вулиці? Він не
підштовхне до перевиборів
Ради?
— Ні. Поки що всі ті протести, які ми бачили, були куплені. Учасники стояли за гроші,
з ними потім розраховувалися
— все це було видно. А прояви
політичної активності без грошей ми поки що не бачимо...
■ А що буде з планом Турчинова відносно того, аби швидше
завершити війну на сході? Він
також чекатиме осені?
— Перемовини зараз ідуть.
Зокрема, з Куртом Волтером
(спецпредставник США в Україні. — Авт.). Тож своє нове
законодавство — щодо деокупації сходу — Україна формуватиме у співробітництві з нашими партнерами й у відповідності до їхніх рекомендацій.
■ А взагалі фактор війни та
необхідності її завершення впливатиме на порядок денний Ради,
котра збереться у вересні?
— Це залежитиме від ситуації на фронті. Якщо буде загострення, то цей момент, безумовно, не може не впливати на роботу Верховної Ради.
Крім цього, вона працюватиме під впливом наближення
виборів, котрі відбудуться —
якщо за графіком, то вже через
два роки. По суті, підготовка до
них розпочнеться вже у вересні
2017-го. Буде багато заяв та намагань привернути до себе увагу. Словом, буде звична діяльність політиків. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
БПП передумав: тепер голосуватиме
за скасування депутатської
недоторканності
Фракція БПП підтримуватиме будь-які подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності. Про це заявив перший заступник голови фракції Ігор Кононенко. За словами Кононенка, необхідно, щоб у найближчі роки в українських
судах сформувалася єдина практика щодо розміру застави з тих чи інших питань. «Зараз рішення
судів щодо розмірів застав викликають у суспільстві багато запитань: чому одному народному депутату суд призначив заставу 300 тисяч, а іншому
— 50 мільйонів. На мою думку, за тими чи іншими звинуваченнями, статтями практика має бути
однакова», — сказав він.
Нагадаємо, що раніше фракція БПП не була
одностайною при голосуванні за зняття недоторканності з народних депутатів 11 липня. Верховна Рада не дала дозволу на притягнення до відповідальності нардепа від НФ Євгена Дейдея і
нардепа від РП Андрія Лозового. Щодо нардепа
з «Волі народу» Олеся Довгого, нардепа від БПП
Борислава Розенблата і НФ Максима Полякова Верховна Рада дала згоду на притягнення до
відповідальності, але не дозволила проводити затримання й арешт. 13 липня парламент дав

згоду на притягнення до відповідальності, затримання й арешт нардепа від «Опозиційного блоку»
Михайла Добкіна.

У Москві Януковича назвали
«завідомо невинним»
Басманний суд Москви за клопотанням Слідчого комітету заочно заарештував прокурора Головної військової прокуратури України Руслана Кравченка і слідчого з особливо важливих справ Вадима Приймачка. Ввечері 20 липня були розглянуті і
задоволені клопотання, з яких випливає, що Кравченко і Приймачок є обвинуваченими у кримінальній справі, порушеній за статтею 299 російського КК
«Притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності або незаконне порушення кримінальної справи, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину». Прокурор Кравченко на даний момент підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі
над екс-президентом Віктором Януковичем у справі
про держзраду. А слідчий Приймачок домігся через суд права на виїмку документів в адміністрації
президента Росії на вулиці Іллінка в Москві. Минулого року прокуратура України порушила і розслідує справу щодо міністра оборони Сергія Шойгу і
17 російських чиновників.

Для Ахметова прибуло вугілля з ПАР,
а в Україні більше видобули газу
Друге судно з антрацитом із Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло в
Україну. «Порт Південний скоро почне розвантаження вугілля, яке попрямує на Придніпровську і
Криворізьку ТЕС», — відзначили в ДТЕК. «Більше того, не встигли ми прийняти друге судно, а
третя партія вже в дорозі», — йдеться в повідомленні компанії. Перше судно з антрацитом із
ПАР прибуло в Україну 25 травня. На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки. Нагадаємо, що 15 березня ДTEK заявила
про захоплення бойовиками так званих «ДНР» і
«ЛНР» усіх активів «ДТЕК Енерго» на непідконтрольній території сходу.
А тим часом в Україні зріс видобуток газу. У
першому півріччі 2017 року видобуто 10,3 млрд.
кубометрів газу, що на 300 млн. кубометрів, або
на 3%, більше, ніж у першому півріччі 2016 року.
Газ українського видобутку в основному постачається для промислових споживачів. Раніше голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток
газу та зменшить його споживання, що дозволить
не імпортувати блакитне паливо.

Приватизація стартувала:
держава продає
обленерго
Фонд державного майна 24 липня оголосив початок проведення аукціонів із підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 7 енергетичних
компаній. Про це повідомили у прес-службі фонду. Зокрема, на продаж виставлені по 25% акцій
ПАТ «Одесаобленерго» (початкова ціна 631 млн.
грн.), ПАТ «Донецькобленерго» (143 млн. грн.),
ПАТ «Донбасенерго» (669 млн. грн.), ПАТ «Сумиобленерго» (370 млн. грн.), ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» (728 млн. грн.), ПАТ ДТЕК «Західенерго» (347 млн. грн.), ПАТ «Київенерго» (759
млн. грн.). Як повідомлялося, у квітні минулого року Фонд держмайна переніс дати аукціонів
із продажу 70% акцій «Хмельницькобленерго»,
70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60,2% «Запоріжжяобленерго» і 46% «Черкасиобленерго».
У жовтні тодішній голова фонду Ігор Білоус повідомив, що приватизація держпакетів акцій обленерго розпочнеться після затвердження НКРЕ
стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії. Білоус заявляв, що Україна планує отримати від продажу всіх обленерго близько 300
млн. доларів. ■

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ 2017

■ ТЕХНОЛОГІЇ

Лазер
в уніформі
Україна спроможна і повинна розвивати новий вид
озброєння — лазерне, яке здатне вивести нашу
обороноздатність на якісно вищий рівень

і технологій.
Більше варіантів було б
у разі об’єднання держав у
ширший міжнародний проект, зокрема — за участі високотехнологічних держав,
які не володіють ядерною
зброєю. Той, хто перший
впровадить (впровадять)
лазерну зброю, буде здатен (здатні) нейтралізувати
своїх опонентів — за умови
додаткового фінансування.
Отже, так виходить, що
на сьогодні в цьому «змаганні» лідером є США. Тобто, вони претендують на
верховенство у світі. Водночас об’єднання зусиль
названих країн у будь-якому форматі може мати своїм
наслідком скорочення термінів, зменшення затрат
окремих держав тощо. На
сьогодні, на жаль, привабливим є об’єднання зусиль
США і РФ.

Варіанти для нашої
держави

❙ Американські військові розробили лазер (лазерну систему озброєння — LaWS),
❙ що стріляє з приголомшливою точністю. В даний час лазер розміщений на борту USS Ponce –
❙ десантного транспортного корабля в Перській затоці.
❙ Фото з сайта shepetivka.org.ua.
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

Недавно США оголосили про перші випробування принципово нової лазерної зброї. Як і годиться, ця подія не була
всебічно обговорена у ЗМІ, оскільки це би потребувало
знань багатьох подробиць із галузі озброєння, які, як правило, є таємними. Тим не менше, факт заслуговує на увагу,
оскільки йдеться про дуже серйозну зміну парадигми розвитку всього людства.

Ядерна зброя —
уже вчорашній день
Окремо варто загострити увагу тих у нашій державі, хто є прихильником
створення ядерної зброї в
Україні. Зокрема через агресію РФ. Тут варто акцентувати увагу на чотирьох
важливих аспектах. Поперше, нема жодної гарантії в тому, що ядерна РФ
не напала б на ядерну Україну. По-друге, створення тепер, у 21-му столітті,
ядерної зброї насправді означає повернення до технологій 40—50-х років минулого століття.
По-третє,
створення
ядерної зброї коштувало б
Україні великих грошей
(5—10 млрд. американських доларів за цінами 50х років ), яких у нас нема і
найближчим часом не прогнозується. І, нарешті, якби
Україна офіційно хоча б натякнула, що створює ядерну
зброю, ми би відразу опинилися у жорсткій міжнародній ізоляції, зокрема й від
демократичних міжнародних організацій. Наприклад, у такому разі Україна
не змогла б узяти ніякого
фінансового кредиту. А про
Крим чи Донбас треба було
б забути назавжди.
На сьогодні ми знаємо
про перший етап успішних
випробувань застосування
лазерної зброї для вражен-

ня надводних і наземних
цілей із плавзасобів. Головним у цьому є унікальна
система генерування лазерного пучка.
Треба думати, що найближчим часом довідаємося про наступні етапи випробувань. Зокрема, — про
розміщення лазерних систем на космічних станціях
і враження звідти носіїв
ядерних боєголовок. Тобто мова про те, що лазерна
зброя може бути ефективно
використана для нейтралізації ядерної зброї. Про таку
можливість згадувалося,
зокрема, у статті («Як нейтралізувати ядерну зброю»
НВ, 7 квітня 2016).
Ефективність згаданої
лазерної зброї у нейтралізації ядерної значною мірою
може визначатися кількістю
лазерних систем, націлених
на носії ядерних боєголовок.
Ідеальний варіант — кількість лазерів дорівнює кількості засобів доставки. При
умові 100% ураження кожного засобу доставки. Іншими словами, йдеться про валову розробку, виробництво,
розміщення лазерних систем
(на відповідних космічних
апаратах) і їх націлення.

Три країни-претенденти
Без сумніву, тут важливою є об’єктивність інформації про місця розміщення засобів доставки ядерних

боєголовок. А це — ракети
або літаки. Всі інші засоби
транспортування ядерної
зброї становлять, скоріше,
локальну небезпеку, а не
глобальну — а тому є не першорядними цілями.
Отже, для ефективного
запровадження нової лазерної зброї необхідно: розробити і виготовити достатню
кількість спеціальних лазерних систем; адаптувати
ці системи до спеціальних
космічних приладів; розробити і запустити відповідну
кількість спеціальних космічних пристроїв із лазерними системами; націлити
лазерні системи, розміщені
на космічних пристроях, на
відповідні цілі з метою нейтралізації носіїв ядерних
боєголовок.
Тут важливо наголосити на тому, що та країна
чи група країн, яка ефективно запровадить згадане устаткування (освоїть і
поставить на озброєння достатню кількість лазерних
засобів) і буде здатна забезпечити 100% нейтралізації ядерної зброї опонента,
фактично стає світовим лідером на час, коли опонент
(опоненти) не здатні ефективно цьому протидіяти.
Які країни на сьогодні
мають такий потенціал? З
того, що відомо з відкритих
джерел, виходить, що самостійно це можуть реалізувати США, Китай і РФ. Найскоріше — США, найдовше
— РФ. Звертає на себе увагу те, що всі згадані країни
є «членами ядерного клубу». Це насамперед обумовлено тим, що у згаданих
країнах відповідна увага
приділяється розвитку національних науки, техніки

А чи є місце в такому
проекті для України?
У цьому контексті насамперед варто наголосити, що українські школа (наприклад С. Корольов) і виробничий потенціал, зокрема ВО «Південмаш», мали
одні з найвищих у світі досягнень. Яскравим цьому
підтвердженням є започаткований 20 років тому українсько-американський
проект «Морський старт».
Незаперечні досягнення є і
у винайденні та виробництві лазерної техніки. Безумовно, на сьогодні український науково-технічний потенціал у згаданих галузях
дещо ослабився. Однак його
ще можна відновити, застосовуючи ефективні заходи.
Не менш важливими є
продемонстровані історією
українські таланти. У цьому контексті, серед багатьох
інших, лише варто нагадати
прізвища відомих українців:
філософа Юрія Дрогобича
(Донат-Котермака), який був
одним із вчителів всесвітньо
відомого астронома Миколи
Коперника у XV ст; фізика
Івана Пулюя, який працював із X-променями кілька
років перед тим, як їх офіційно зареєстрував Конрад Рентген у XIX ст; інженера Ігоря Сікорського, який заснував американську авіашколу
у XX ст.; фізика Олександра Лейпунського, який фактично започаткував радянську ядерну енергетику, та багатьох інших. Не секрет, що
названі персонажі не могли
мати національної підтримки, оскільки тоді не було української держави. А тепер,
коли у світі визнано Україну, українські школи і таланти можуть розраховувати на державну підтримку!
Відтак Україна має всі
підстави брати активну
участь у міжнародному науково-технічному проекті з
нейтралізації ядерної зброї,
наприклад, через застосування лазерної і космічної
техніки. Є три варіанти української участі у згаданому
проекті. Це — бути співучасником проекту зі США;
співучасником проекту без
США (можливо — європейського за участю демократичних країн Європи); нічого не робити і далі боятися ядерного агресора.
Отже, вибір залишається за нами. ■
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■ ПРОГНОЗИ

Втеча від
рідної держави
Україна може перетворитися
на безлюдну пустелю
Інф. «УМ»
Демографічна криза в поєднанні з економічним занепадом можуть привести Україну до справжньої катастрофи — появи геополітичної діри, яку заповнить або Захід, або
Росія.
Про це на сторінках польської газети
Rzeczpospolita написав директор відділу
стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрому Анджей Талага. Він припустив, що українська
держава може впасти ще при нинішньому поколінні, що матиме дуже негативні наслідки
для Польщі.
«Варто мати це на увазі, вступаючи з Україною в суперечки, в тому числі й історичні.
Ми не говоримо з рівним партнером, а з хворим, прикутим до ліжка. За 20 років може виявитися, що більше нікому доводити нашу моральну правоту в питанні трагедії на Волині та
Східній Галичині», — вважає експерт.
Він зауважує, що за 30 років населення Польщі скоротиться до 32 мільйонів
осіб, а до кінця нинішнього століття — до
25 мільйонів. При народжуваності на рівні 1,3 дитини на жінку це цілком реальний
прогноз. Утім, незважаючи на катастрофічну тенденцію, на яку вказали в ООН і з якою
погоджуються польські відомства статистики, Варшава може подбати про себе, оскільки її економіка розвивається і має шанс через кілька років зрівнятися з найбагатшими
країнами світу.
У свою чергу, на думку Талаги, ситуація в
Україні виглядає фатально. «ООН розмістив
її разом із Польщею в групу країн, яким найбільше загрожує депопуляція. В обох країнах — дуже низький рівень народжуваності. Проте між нашими країнами існує також
багато відмінностей не на користь України. І
наслідки депопуляції в країнах будуть абсолютно різними», — йдеться у статті.
Автор нагадав, що цього року в Польщі перебувають 1,2 мільйона українців, які
приїхали в пошуках роботи, і значна частина з них може залишитися в країні. Найближчими роками, очевидно, українська імміграція в Польщу продовжиться, оскільки це
єдиний спосіб для сімей вирішити свої економічні проблеми. А сусідня країна стала привабливим ринком праці. Якщо ж після скасування віз для ЄС імміграція ще більше посилиться за рахунок відтоку населення в інші
країни об’єднання, депопуляція України
стає імовірнішою.
На думку Талаги, українці мають багато причин тікати з рідної країни. Зростання
ВВП України в 2016 році становив 2%, цього
року очікується, що економіка виросте ще на
2,2%. Але це занадто повільний рух у напрямі відновлення країни. «Сьогодні ВВП України становить 83 млрд. доларів, а в 2013 році
він становив 180 мільярдів. Із цих цифр можна зробити висновок, у що вилилася українцям військова агресія Росії. Дохід рядового українця впав нижче рівня жителів країн
Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального
плану рішучої міжнародної підтримки. Але
нічого такого все ж не відбувається», — зазначив він. Автор також указав на те, що сьогодні невідомо, яке реально населення України. Останні дані перепису датуються 2001 роком. А після анексії Криму та війни в Донбасі
не виключено, що зараз у країні живе менше
людей, ніж у Польщі.
«300 років тому більшість територій
нинішньої України простягалися безлюдними степами. Хтозна, чи не буде так знову. Не
варто бити Україну, тому що вона й так ледве жива. Не сьогодні й не завтра, але, врештірешт, вона може стати пустельною, зі зруйнованою економікою і без сил для виживання.
Її захоплення або підпорядкування Москві
боляче вдарить і по Польщі, оскільки зникне певний буфер між нами та Росією. Демографічні дані ООН — це лише перший сигнал
тривоги», — йдеться у статті. ■
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■ ПЕРСПЕКТИВИ

Щоб стало гаряче від
холодного синтезу,
або Як знайти «точку перелому» в енергетиці
Наталя ПРОВОДОВА

Потік інформацiі з енергетичного сектору України за
останній рік нагадує повідомлення із зони АТО: відмова від прямих закупівель газу в Росії і запровадження
блокади на постачання вугілля з Донецька і Луганська
призвели до рішення уряду країни збільшити ціни на
газ для підприємств комунального господарства і населення до рівня промислових споживачів. Цілком зрозумілим є прагнення українського уряду позбутися колосальної залежності від Росії за всіма позиціями: газ,
нафта, нафтопродукти, вугілля і ядерне паливо. Але на
практиці, замість розвитку власної ресурсної бази, Україна, залишаючись залежною від коливань цін на сировинних ринках, тільки диверсифікує поставки. Тепер
вугілля ми веземо з ПАР і США, природний газ реверсом отримуємо зі Словаччини, де його зроду не було,
стрімко втрачає монопольні позиції у постачанні ядерного палива російська компанія «ТВЕЛ» — цього року
вже половину необхідної сировини Україна закуповує в
американсько-японській компанії Westinghouse.
За останні шість років імпорт енергоресурсів обійшовся Україні в 110 млрд. дол.

Дорого, дорожче,
ще дорожче
Великі надії, що покладалися в Україні на ресурси відновлюваної енергетики (вітряки, сонячні батареї, біоенергетика), зазнали краху. Можна було
б відштовхнутися від цифри в 1% електроенергії, виробленої ними в Україні, і
орієнтуватися на потенційні можливості ВДЕ (відновлювані джерела енергії) у 30-40%, про які говорять фахівці, якби не одне
але... Вони вимагають мільярди доларів на рік капіталовкладень, і це в довгостроковому періоді —
впродовж 20-30 років. Для
країни, що воює, це нереально, навіть Німеччина, яка отримуює третину енергії з ВДЕ, йшла до
цього майже 30 років. Очікувати приватних інвестицій — ризиковано, адже
вартість т. зв. «зеленої компоненти» завжди в рази
підвищує вартість енергії з
традиційних джерел. Чергове підвищення вартості
енергії навряд чи позитивно сприйме суспільство, а
для великих підприємств
воно взагалі несе смертельні ризики — закриття
в 2016 році єдиного в Литві
металургійного підприємства в Лієпаї, яке не витримало навантаження «зеленої компоненти», — сумне
тому підтвердження.
Україну
продовжує
«витягувати» атомна енергетика, на яку припадає
58% електроенергії, що
виробляється. Але можливості атомних електростанцій на межі. З 15 блоків
АЕС тільки двом менше 10
років. Решта вже на порозі
термінів експлуатації, бо
працюють із 80-х років минулого століття. На модернізацію одного блоку необхідно близько 300 млн.
дол., тоді як будівництво
нового обійдеться у 6-7
млрд. євро. Гострим залишається і питання зберігання
відпрацьованого
ядерного палива, яке Ук-

раїна поки що вивозить у
Росію. Це коштує нам 200
млн. доларів щороку. При
цьому проект будівництва
Централізованого сховища
відпрацьованого ядерного
палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні, що дозволить ці гроші заощадити,
а його реалізація коштує
близько 300 млн. дол., не
знаходить належної уваги
з боку влади і регулятора.
Тому «Енергоатом» змушений шукати кредитні
кошти для фінансування
проекту. Держкомпанія
розглядає можливість залучення 250 млн. дол. у
американських банків на
25 років майже під 7% річних.

«Підривні» технології як
двигун прогресу
Технологічні досягнення в енергетиці завжди
мали вибуховий ефект в історії людства: але і електрика, і двигун внутрішнього згорання, і авіаційні турбіни — вже архаїка.
Авторитетний бізнес-гуру,
за опитуванням топ-менеджерів відомих світових
компаній, Клейтон Крістенсен пише, що головне
в будь-якому розвитку бізнесу — це визначити «підривну» технологію (технологію, яка радикально змінює правила гри в галузі) і
поставити на неї.
Компанії і країни, що
роблять правильний вибір
щодо впровадження підривних технологій, залишаються в грі або навіть
піднімаються у світовому
табелі конкуренції; компанії ж, які помилилися,
— розоряються, а країни
починають стагнувати в
економічному розвитку.
Найяскравіший приклад такої помилки —
це коли порівняно недавно найбільший виробник
стільникових телефонів
Nokia практично втратив
свій колишній вплив на
цьому ринку, не помітивши підривної технології
від Стіва Джобса — ство-

❙ Ядерна фізика жіночого роду.
рення смартфона iPhone.
Чи перебуваємо ми
сьогодні в технологічній
«точці перелому» розвитку
енергетичної галузі? Однозначно, так.
«Точкою перелому» в
енергетиці можуть виступити так звані системи
E-cat (каталізатор енергії), принцип роботи яких
заснований на безпечних ядерних реакціях за
низької енергії (НЕЯР
або LENR). Або більш відомі як генератори Россі,
що з’явилися в 2011 році.
У цих пристроях як паливо можуть використовуватися найпоширеніші недорогі елементи (наприклад,
нікель, літій, звичайний
водень, а також інші металогідриди), але питома
потужність виробництва
енергії в цих генераторах
дорівнює 2-3 кВт на 1 грам
активного середовища, що
в 200-500 разів більше, ніж
у «стандартному» ядерному реакторі!
За шість років із моменту сенсаційної презентації Андреа Россі світова
наукова громадськість встигла не на жарт збудитися від відкриття цього феномена і так само швидко
засумніватися в експериментальній охайності самого Россі, який переїхав у
2013 році з Італії в США, де
йому була запропонована
фінансова підтримка в розвитку всіх різновидів технології E-cat. На жаль, Россі зараз перебуває в активній фазі судових позовів на
суму 100 млн. дол. з американською компанієюінвестором Industrial Heat
facility. Скандальна репутація Россі та низки його
послідовників (генії не завжди доброчесні) створює
додаткові психологічні перешкоди серйозним науковцям, які могли б вивести цю тематику в «мейнстрім».
Світ науки опинився на роздоріжжі: з одного боку — Андреа Россі,
який, зберігши таємницю
«чорної валізки», затвердив концепцію холодного
«термояда» як блефу, з іншого — десятки дослідників і наукових центрів продовжують експерименти в
цьому напрямi й отримують дивовижні результа-

ти з виробництва енергії
при значнiй зміні ізотопного складу палива. І це за
повної відсутності радіоактивності в продуктах реакції! Незрозумілі ефекти,
пов’язані з отриманням дешевої енергії, реально мають місце, і це змушує ентузіастів, чиї лави помітно
порідшали, знову і знову
шукати відповіді на запитання: як пояснити перебіг ядерних реакцій при
низькій енергії (при температурі від 300 до 1200
градусів, що незрівнянно мало в порівнянні з необхідною для «термояда»
температурою у 100 млн.
градусів), що неможливо з позицій традиційної
ядерної фізики.
Багатомільйонні кошти виділяє для подібних
досліджень уряд Японії, у
Франції міжнародний концерн Airbus створив і субсидіює компанію LENRCiti, в США дослідження в
лабораторіях NASA, NEVY
(Сан-Дієго) і SRI (Стенфорд) не припинялися навіть після їх офіційної заборони на початку 90-х років
і підтримувалися спеціальними фондами, подібними
дослідженнями зараз займаються десятки університетів у всьому світі. Навіть
у Росії, де альтернативна
енергетика сприймається
мало не як державна зрада, створено «Російську інвестиційну програму дослідження НЕЯР» з обґрунтуванням короткочасних
і довгострокових досліджень і впровадження на 5,
15 і 30 років.

Економія на «гречці»
розвиває науку
В Україні ще в 2015
році відомий учений-ядерник, професор КНУ Володимир Висоцький упевнено стверджував: «Ми перебуваємо на передньому
фронті і знаємо, як створити такий генератор і навіть
як багаторазово збільшити
ефективність його роботи в
порівнянні з результатами
Россі. У Київському університеті ім. Т. Шевченка
такі дослідження ведуться
більше 30 років, вони частково запатентовані, їх результати опубліковані в авторитетних ядерно-фізичних виданнях і визнані в

усьому світі, нас запрошують на всі наукові конференції. Але без достатнього
зовнішнього фінансування
ці дослідження неможливо довести до практичної
реалізації і, тим більше,
до реального впровадження». Порівняльну вартість
державного фінансування
подібного проекту В. Висоцький виміряв вартістю
«гречки» для виборів одного парламентарія.
Через два роки в Україні витрати на створення вітчизняної технології
генерації дешевої енергії
просуваються до нуля. Маючи 177 дослідницьких
центрів і тисячу вчених із
коефіцієнтом зайнятості
0,798 на мільйон населення, Україна продовжує нести тягар трьох академій
— «великої», медичної
та аграрної, не має поділу
бюджету на фундаментальну і прикладну науку, тому
збільшення фінансування
на наукові потреби в 2017
році на 31% або 641 млн.
грн. дало можливість досягнути рівня 2013 року,
але все ж «позбавило змоги забезпечити мінімальні
потреби НАНУ і призвело
до згортання фінансування
проектів».
Тож не дивно, що зусилля вітчизняних ентузіастів підтримали далекогляднi інвестори з-за
кордону. Так, за підтримки підприємця зi США Клі
Ірвіна в 2017 році створено
міжнародну дослідницьку
групу за участі українських вчених, яка розробляє
новітній напрям у галузі
LENR, пов’язаний з урахуванням механізмів локалізації енергії в квазікристалах для подолання єфекту
Кулонівського відштовхування ядер.

«Людство знайде феномен холодного термояду, коли потреба в ньому переважить над
скепсисом», — сказав свого
часу один із перших дослідників цього явища Едмунд Сторм
(на фото — зліва направо: Клі
Ірвін, Едмунд Сторм).

Прогрес рухають
ентузіасти
Значною подією в галузі
LENR стала 12-та міжнародна конференція «Аномалії в металах, насичених
воднем», яка пройшла в
італійському містечку Асті
в червні 2017 року і зібрала понад 100 науковців з
усього світу. На конференції йшлося про необхідність комплексних досліджень, акумуляції знань і
експериментальних даних
світової наукової спільноти для того, щоб пояснити
суть явищ, що відбуваються при холодному ядерному синтезі.
«Переконати світ у реальності або важливості
холодного синтезу без експериментального розуміння, без наукових доказів
— неможливо», — вважає
патріарх руху Майкл МакКубре, колишній дирек-

тор наукового центру SRI
International, Menlo Park,
California, який присвятив
дослідженням у цій галузі
28 років. Наукове співтовариство — тільки на початку непростого шляху, адже
найважливішим аргументом дослідження ядерних
реакцій при низьких температурах є реплікація
(повторення) експериментів і результатів, при цьому пропоновані рішення
повинні бути простими і
очевидними, а результати
— стабільними.

❙ Зліва направо
❙ — Майк МакКубре,
❙ Володимир Дубінко).
Заради справедливості
відзначимо, що вчені, які
займаються цією проблемою, не мають нестримного оптимізму — в доступному для огляду майбутньому світ не відмовиться
від вуглеводневих джерел
енергії та атомної енергетики. Зростання споживання енергії у світі до 2035
року може бути на 30-40%
більше, ніж сьогодні, але
структура джерел енергії,
швидше за все, не відрізнятиметься від нині існуючої, і вуглеводні даватимуть світовій економіці
близько 75% енергії. Періоди технологічних змін
мають досить тривалий
характер: нафті, щоб обійти вугілля і стати енергоресурсом номер один, знадобилося майже 100 років.
Увага урядів до наукових досліджень альтернативної енергетики різко
зросте в міру актуальності
ринкових факторів енергетики традиційної. Не випадково в 2014 році різке
падіння цін на нафту збіглося з оприлюдненням успішної експертизи результатів експерименту А. Россі, незважаючи на наступні скандали, пов’язані з
його ім’ям.
«Завдання вчених —
працювати на перспективу. Отримаємо ми досить
стійкий ефект холодного
ядерного синтезу при проведенні експериментів без
перешкод і так званих «артефактів» через п’ять або
через 25 років — не принципово. Важливим є те,
що ми, можливо, стоїмо
на порозі фундаментальної трансформації світової
енергетичної системи, і подальші дослідження в галузі низькоенергетичних
ядерних реакцій у конденсованих середовищах повинні бути підтримані як
науковим
співтовариством, так і (фінансово) —
владними структурами та
приватними інвесторами»,
— вважає провідний науковий співробітник ННЦ
ХФТІ НАН України, доктор фізико-математичних
наук Володимир Дубінко.
Поки цього не сталося,
і прогрес у цій галузі відбувається лише завдяки
ентузіастам, що не бояться відступити від ортодоксальних напрямів наукових досліджень. ■
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■ ЖНИВА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Найвища урожайність на заході

Досвід Латвії

Ранні зернові зібрано майже з половини площ
Оксана СИДОРЕНКО
На кінець минулого тижня в Україні зібрали майже
14,5 мільйона тонн зерна зернових та зернобобових культур
iз площі 4,3 мільйона гектарів.
Це трохи менше половини від
9,7 мільйона гектарів, які загалом належить зібрати. Середню врожайність поки що фік-

сують на рівні 33,6 центнера з
гектара.
Зокрема, за інформацією
прес-служби Мінагрополітики,було зібрано:
— пшениці — 9,1 мільйона
тонн iз 2,5 мільйона гектарів (40
відсотків), при середній урожайності 35,8 центнера з гектара;
— ячмінь — 4,6 мільйона
тонн iз 1,4 мільйона гектарів (57

Оксана СОВА
Хто читав Нестайкових «Тореадорів з Васюківки», завжди усміхнеться, згадуючи
блукання головного героя безкраїм кукурудзяним полем. Добровільно загубитися в кукурудзі і успішно розплутати маршрут незвичайного лабіринту вже не вперше отримують мешканці та гості української столиці.
Цього року кукурудзяну головоломку вирізали за Кільцевою дорогою у полі завбільшки
45 тисяч квадратних метрів. Щоб отримати
природний розважальний комплекс, висіяли понад півмільйона насінин кукурудзи.
Це — новий вітчизняний рекорд, найбільше
зображення карти України у кукурудзяному
полі. Лабіринт має 225 метрів завширшки та
200 метрів завдовжки. А стежки простягаються маршрутом понад півтора кілометра.
Звісно, й ідейні натхненники, і потенційні користувачі лабіринту з нетерпінням чекали, доки стебла підростуть на достатню висоту, щоб можна було поблукати в задоволення. Дочекалися відкриття в середині липня.
«Наша головна фішка — квест у кукурудзяному лабіринті, — каже автор проекту Анатолій Циркун. — Цього року ми створили аж
два лабіринти. Один iз них, для дорослих,
виконаний у формі карти України, з питаннями, які стосуються України. Я певний, що
багатьом буде цікаво дізнатися деякі факти
про нашу країну, які вони досі не знали».
Кукурудзяний лабіринт— різновід агротуризму, який давно практикують у світі.
Доріжки лабіринту вирізають між рядками
кукурудзи, зріст якої з часом перевершує
триметрову висоту та дозволяє прокладати
багато стежок. Кукурудзяні лабіринти стали популярними туристичними заходами у
Північній Америці, а розпочали свою тріумфальну ходу з Пенсільванії. Це був спосіб для
місцевих ферм привабити додаткові доходи
від туризму. Більшість сучасних лабіринтів мають художні форми, деякі створювали, щоб розповідати пізнавальні історії. Зазвичай загадковий шлях веде навколо всього малюнка, закінчуючись усередині або на
виході. Лабіринти, як правило, поєднуються з іншими сільськогосподарськими заходами, що представляють інтерес для сімей та
груп екскурсантів. Це й атракціони, й зоопарки, й ігрові майданчики для дітей, місця для пікніків. Найбільший кукурудзяний
Олена ЯРОШЕНКО
У водоймах України за перше півріччя
виловили на 12 відсотків менше риби і водних продуктів, ніж торік. Зменшення насамперед пов’язують iз несприятливими погодними умовами на Азовському морі: там
вилов знизився на вісім відсотків та становив 11 тисяч тонн проти 14,6 тисячi тонн у
2016 році. Вилов у внутрішніх водоймах залишився на тому ж рівні, а в Чорному морі
показав позитивну динаміку — збільшення
на 17 відсотків.
Промисловий вилов цьогоріч збільшився. Україна відновила промисел антарктичного криля в Антарктиці. За перше півріччя в океані збільшився вилов на 8 відсотків
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед морських видів риб та водних
біоресурсів, якi виловлюють, переважають
камбала глосса, ставрида, кефаль, гамариди, креветки. Обсяги їх збільшилися. Зросли й показники вилову таких видів прісноводних риб, як плоскирка, сом, щука, карась сріблястий. Негативну динаміку ви-

відсотків), при середній урожайності 31,9 центнера з гектара;
— жито — 8 тисяч тонн iз 4
тисяч гектарів (2 відсотка), при
урожайності 20,1 центнера з
гектара;
— овес — 6 тисяч тонн iз 2
тисяч гектарів (1 відсоток), при
урожайності 23,1 центнера з
гектара;
— горох — 741 тисяч тонн
iз 306 тисяч гектарів (76 відсотків), при середній урожайності
24,3 центнера з гектара.

Крім того, намолочено 1,1
мільйона тонн зерна ріпаку з
441 тисячі гектарів (56 відсотків), при врожайності 24,8 центнера з гектара.
Найвища урожайність ранніх зернових та зернобобових
культур — у господарствах Івано-Франківської (57,8 ц/га),
Львівської (57,6 ц/га), Хмельницької (51,7 ц/га), Волинської (50,2 ц/га) та Рівненської
(47,6 ц/га) областей. ■

■ АГРОТУРИЗМ

Кукурудзяна країна
Гігантський лабіринт на кукурудзяному полі створили
у формі мапи України
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Проект Програми двостороннього співробітництва Україна—Латвія в
аграрній галузі на 2017-2018 роки передбачає адаптацію українського законодавства до норм ЄС, підтримку реформ, співпрацю в рибній галузі, ветеринарії та фітосанітарії, земельних
відносинах, науково-дослідне співробітництво та розвиток сільських територій. Перспективи співпраці обговорили під час зустрічі першого заступника міністра аграрної політики Максима Мартинюка з міністром сільського
господарства Латвійської Республіки
Янісом Дуклавсом. «Україна — важливий гравець у системі забезпечення світової продовольчої безпеки. Досвід Латвії є важливим для нас, зокрема у питаннях розвитку фермерства
та кооперації, земельних відносин, заходах запобігання хворобам тварин»,
— зазначив Мартинюк, інформуючи
учасників зустрічі про хід реформ та
основні пріоритети розвитку українського АПК. Міністр сільського господарства Латвійської Республіки Яніс
Дуклавс запевнив, що латвійська сторона готова всіляко сприяти активізації співпраці у пріоритетних напрямах.
Він детально зупинився на латвійському досвіді у створенні кооперативів, у
питаннях боротьби з АЧС, веденні лісового та рибного господарств.

Товарний форвард

❙ А так рукотворна карта України виглядає
❙ з борту літака.
лабіринт у світі розташований у місті Діксон
(штат Каліфорнія). Він має площу 180 тисяч
квадратних метрів і зафіксований у Книзі рекордів Гіннесса. Перший в Україні лабіринт
у кукурудзяному полі Labirudza з’явився в
Національному музеї народної архітектури
та побуту України в Пирогові у серпні 2015
року.
Майже одразу вслід за ним відкрився і
кукурудзяний лабіринт агрофірми «Маяк»
у селі Піщане Черкаської області. Загальна довжина його маршруту сягнула 15 кілометрів, прокладених на площі 3,7 гектара.
У столиці України це вже другий сезон
навчально-розважального агропарку iз лабіринтом у гігантському кукурудзяному
полі «Кукулабія». Найвидовищніше й особливо чітко малюнок лабіринту проглядається з висоти. Кукурудзяну карту України ви-

❙ Перші любителі квестів зайшли
❙ в кукурудзяний лабіринт 15 липня.
разно бачать люди з ілюмінаторів літаків,
що злітають iз розташованого неподалік аеропорту «Київ».
Загалом на території атракціону розташовано понад три десятки локацій для активного відпочинку. Працюватиме він до
жовтня щовихідних та на свята. Вхід для
дітей зростом до 1,20 метра безплатний, а
для дорослих — 100 гривень. ■

■ ГАЛУЗЬ

Азовське море в мінусі
Виловлено майже 20 тисяч тонн водних біоресурсів
лову показали судак, краснопірка, окунь i
рибець.
Із січня по червень у деяких областях
України підвищився вилов біоресурсів у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, в Миколаївській області
— в 31 раз, у Волинській — удвічі, в Полтавській — у 1,2 раза, Харківській — в 1,1
раза.
Аквакультура дала вилов 1,4 тонни, що
на 26,9 відсотка нижче, ніж минулоріч.
У найближчі два роки Держрибагентство сфокусується на підтримці рибних фермерів. Необхідними факторами для розвитку такого фермерства є зменшення частки
браконьєрської риби в торговельних мере-

жах та на ринках. Цього планується досягти за рахунок запровадження сертифіката походження риби. У Верховній Раді вже
зареєстрували відповідний законопроект.
Сертифікат матиме електронну форму, яку
неможливо підробити. Його запровадження
унеможливить реалізацію браконьєрської
риби, тим самим відкривши нові ніші для
легальних виробників.
Нагадаємо, у 2016 році Україна отримала найбільший за двадцять років вилов
риби у внутрішніх водоймах та морях, який
склав приблизно 80 тисяч тонн. У 2014 році
у внутрішніх водоймах та морях України
вилов сягав 59,8 тисячі тонн, а у 2015-му —
68,1 тисячі тонн. ■

ПАТ «Аграрний фонд» планує
розширити інструментарій підтримки агровиробників. Розглядається
можливість впровадження товарного форварду та аграрних розписок.
«Маємо намір розширити перелік
інструментів — запустити товарний
форвард, дати можливість отримання
мінеральних добрив, засобів захисту
рослин та інших ресурсів, а також широко застосовувати аграрні розписки», — повідомив голова правління
«Аграрного фонду» Андрій Радченко. З приводу аграрних розписок уже
відбулася зустріч iз представниками
міжнародної фінансової корпорації.
Аграрний фонд запропонував просту,
швидку та прозору процедуру оформлення форвардних контрактів. У агровиробника з’являється можливість
вибрати формат — з прив’язкою до
курсу долара чи без неї. Рішення приймається швидко: заявку розглядатимуть максимум тиждень, а гроші на
свій рахунок аграрій отримає через
п’ять днів після підписання договору. За словами Андрія Радченка, 95
відсотків учасників весняної форвардної програми 2017 року — малі та
середні підприємства.

Дотації в регіональному
розрізі
Визначено топ-п’ятірку регіонів
за сумою нарахованої бюджетної дотації за лютий — квітень 2017 року
в рамках державної підтримки сільськогосподарського виробника. Найбільше державною підтримкою в абсолютному вимірі скористались аграрії Полтавської, Черкаської, Сумської, Івано-Франківської областей та
міста Київ. Загалом у лютому — квітні сільгоспвиробникам iз цих п’яти регіонів було нараховано 206 мільйонів
гривень з 795 млн. гривень, які були
надані всім аграріям за цей період.
Так, виробникам Полтавщини нараховано 80,3 млн., Черкащини — 55,5
млн., Сумщини — 24,8 млн., ІваноФранківщини — 21,7 млн., Києва —
23,8 млн. гривень. З початку року в
рамках програми бюджетної дотації
для розвитку сільськогосподарських
товаровиробників та стимулювання
виробництва сільськогосподарської
продукції виплатили дотацій на суму
1,3 млрд. гривень.
Детальніше з програмами державної підтримки сільськогосподарських виробників можна ознайомитися на сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України в
розділі «Підтримка аграріїв». ■
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■ ОБМЕЖЕННЯ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Вашингтон «закручує крани» Москві
Чи загрожують енергопостачанню Європи
нові санкції США проти Росії
Ігор ВІТОВИЧ
Лідери Республіканської та
Демократичної партій в американському Конгресі досягли
домовленості щодо проекту закону, який розширює санкції
проти Росії, а також Ірану та
Північної Кореї. Документ уже
пройшов голосування в Сенаті.
Палата представників розгляне
його 25 липня.
Проект різко обмежує право президента Трампа скасувати будь-які санкції проти Росії.
Президент США раніше закликав Конгрес дозволити йому
дипломатичну свободу в стосунках із Кремлем. Експерти вважають, що двопартійна домовленість означає: Конгрес налаштований продовжувати жорстку лінію щодо Москви, якими
б не були погляди Трампа. Президент може накласти вето на
законопроект. Та це підживить
підозри щодо його прихильного ставлення до Кремля, кажуть
політологі.
Домовленостей щодо санкційного проекту досягли після
«інтенсивних переговорів», розповів сенатор Бен Кардін, високопоставлений демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин. «Майже згуртований Конгрес готовий надіслати
президенту Путіну чіткий сигнал від американського народу і
наших союзників, і треба, щоби
президент Трамп нам із цим до-

поміг», — сказав він.
Дональд Трамп підтримує
законопроект про нові санкції щодо Росії та Ірану. Про це
заявила прес-секретар Білого
дому Сара Сандерс в ефірі телеканала «Ей-Бі-Сі Ньюс». Вона
наголосила: «Адміністрація
Трампа підтримує жорсткий
курс щодо Росії, особливо в частині реалізації цих санкцій».
Проект дозволяє запровадити нові санкції у зв’язку з
анексією Криму та імовірним
втручанням у вибори в США.
Нові санкції США мають вдарити по фінансовому і нафтогазовому секторах економіки Росії.
Окрім того, законопроект пропонує законодавчо закріпити
санкції щодо РФ, які свого часу
запровадив президент США Барак Обама.
Москва заперечує будь-які
порушення, але у США тривають кілька розслідувань щодо
імовірних зв’язків між членами виборчого штабу Трампа та
російськими посадовцями. На
прохання кореспондента Сі-ЕнЕн прокоментувати ставлення
Кремля до законопроекту прессекретар Путіна Дмитро Песков
відповів: «Дуже негативне».
Американські санкції проти Росії настільки жорсткі, що
ще до ухвалення Конгресом їх
розкритикували Німеччина та
Австрія. Адже обмеження стосуються не лише Росії, а й споживачів російських енерго-

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Кабулі загинули щонайменше 30 людей
У столиці Афганістану Кабулі вчора вранці вибухнуло
авто, яким керував смертник. Загинули щонайменше 30 людей, повідомили Бі-Бі-Сі місцеві чиновники. Принаймні 42
людини поранені. Очікують, що кількість жертв може зрости.
Вибух ударив по автобусу, який віз чиновників iз міністерства надр. Відповідальність за напад узяв на себе «Талібан».
За словами угруповання, їхньою мішенню були представники розвідки. Інцидент стався в годину пік. Цього року в Кабулі
сталася низка смертельних атак, у яких звинувачують «Талібан» чи «Ісламську державу». Рух «Талібан» усунули від влади в країні у 2001-го, але визнаний міжнародною спільнотою
уряд контролює не всю територію Афганістану. Після виведення військової місії НАТО в 2014 році активність угруповання зросла.

«Ні російському фашизму» в Тбілісі
Під таким гаслом сотні людей пройшли у центрі Тбілісі в неділю. Акцію організувала партія «Рух за свободу — Європейська Грузія». Їй спробували протистояти учасники контр-акції. Місцем проведення ходи обрали популярний у туристів проспект столиці Агмашенебелі, де 14 липня вже пройшов націоналістичний
«Марш грузин» iз вимогою посилення міграційної політики і видворення з Грузії нелегальних мігрантів. За словами представників «Європейської Грузії», їхня акція стала відповіддю на цей
марш і демонстрацією того, що Грузія є толерантною країною, де
немає місця фашизму і ксенофобії, проявленим на марші, які, на
їхню думку, штучно нав’язуються з Росії.

Українці витратили на Підкарпатті понад
235 млн. євро
Понад мільярд злотих (понад 235 млн. євро) — вже
стільки на Підкарпатті витратили цьогоріч громадяни України. Українці купують у Польщі все більше, чому радіють польські власники магазинів та гуртівень. Найбільшою популярністю користуються продукти харчування, будівельні матеріали, електронна та побутова техніка. Заохочує робити покупки
у Польщі українців також повернення ПДВ. А тому перед прикордонними пунктами пропуску утворюються великі черги. За
найновішими даними Палати податкової адміністрації, українці, котрі роблять покупки на Підкарпатті, упродовж перших 5
місяців 2017 року витратили понад мільярд 25 тисяч злотих.
Упродовж цього часу у прикордонних пунктах пропуску вони
подали понад 630 тисяч документів «такс фрі», що дозволяє
повернути сплачений у Польщі податок на додану вартість і
саме завдяки цьому можна точно визначити масштаби їхніх
покупок у Польщі.

❙ Найсучасніший американський авіаносець «Джеральд Р. Форд».
носіїв. На думку Берліна та Відня, цей проект загрожує енергопостачанню Європи. Він може
означати не що інше, як завуальовані американські санкції для європейських фірм, які
беруть участь у російських нафтогазових проектах, зокрема
— балтійського газогону «Північний потік-2». Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель та австрійській
канцлер Крістіан Керн зробили
спільну заяву. У ній сказано,
що енергопостачання Європи
— «справа Європи, а не США».
«Погрожувати компаніям
Німеччини, Австрії та інших європейських країн штрафами у
США, якщо вони беруть участь
або фінансують енергетичні

Олег БОРОВСЬКИЙ
Сербський кінорежисер,
актор, письменник і музикант Емір Кустуриця незаконно відвідав окупований
Росією український Крим,
назвав півострів «російським» і потрапив до бази даних
українського проекту «Миротворець», що відстежує, зокрема, порушників українського кордону чи тих, хто виправдовує російську агресію і
окупацію Криму.
Емір Кустуриця прибув до Криму безпосередньо
з Росії до Сімферополя без
належного дозволу влади
України, тим самим порушивши встановлений порядок в’їзду іноземців на окупований півострів, щоб разом зі своїм музичним фолкрок гуртом The No Smoking
Orchestra дати концерт недільного вечора у Ялті у концертному залі «Ювілейний»
перед приблизно двома тисячами глядачів.
Перебуваючи у Криму,
гість багато разів наголошував на тому, що вважає півострів «російським» і, навіть
більше, вважав його «російським» і до окупації, повідомили російські агенції новин. Він також пообіцяв, що
наступного року знову приїде до Криму, щоб виступити
в Севастополі. Більше того,
він пообіцяв, перебуваючи,
як зазвичай, напідпитку, що
збирається організувати гастрольне турне Україною «на
підтримку російськомовного
населення».
Кустуриця також заявив, що має намір оглянути

проекти на кшталт «Північного потоку-2», означає новий і
негативний вимір американсько-європейських відносин»,
— йдеться в заяві. Політики
пов’язали нові санкції з експортом американського зрідженого
газу, робочими місцями у США
та витісненням Росії з європейського ринку. Конгресмени так
змодифікували новий закон,
щоб від санкцій найменше потерпіли американські фірми.
Після сьогоднішнього ухвалення палатою представників законопроект, щоб він набрав чинності, має підписати президент Дональд Трамп.
Політики сподіваються, що
президент зробить це наприкінці липня. ■

Минулої суботи президент Дональд
Трамп особисто взяв участь у спусканні
на воду найсучаснішого американського авіаносця «Джеральд Р. Форд». Церемонія відбулася у військовому порту Норфолк у штаті Вірджинія. «Проводжаю корабель Сполучених Штатів
«Джеральд Р. Форд» на службу. Хай
Бог благословляє та береже цей корабель і всіх, хто буде на ньому служити»,
— сказав на закінчення своєї промови президент США. Він також висловив
захоплення збройними силами США
та кораблебудівельниками, які створили це судно тоннажністю 100 тис. тон та
вартістю 12,9 млрд. доларів США.
Хрещеною матір’ю корабля стала
донька президента Джеральда Форда С’юзен Форд Бейлз, яка й розбила
об його борт традиційну пляшку шампанського. Коли команда зайняла свої
місця на спущеному на воду авіаносці, на борт президентським гелікоптером прилетів Трамп, де його привітав
міністр оборони Джим Маттіс.
Будівництво авіаносця розпочалося 2009 року. За початковими планами він мав бути готовий у вересні 2015
і мав обійтися американській скарбниці в 10,5 млрд. доларів. Але виникли
затримки у зв’язку з технічним вдосконаленням судна в процесі його будівництва. Авіаносець розрахований на
50 років служби. Ядерного пального в
його реакторах вистачить на 20 років
безперервної служби.
Команда корабля — 2600 осіб, що
на 600 військовослужбовців менше,
ніж на авіаносцях попередніх поколінь.
Скорочення команди вдалося досягнути завдяки технічним новаціям. Загалом корабель разом з обслуговуючим
персоналом та пілотами літаків буде
брати на борт до 4600 військових. Президент США Джеральд Форд, на честь
якого названо авіаносець, у роки Другої світової війни служив на авіаносці
«Монтерей» і брав участь у боях з японцями.

■ ТАКЕ КІНО

З Путіним у сербському серці
Емір Кустуриця виступив в окупованому Криму
Крим у пошуках місця зйомок свого наступного фільму. Сербський кінорежисер
та музикант прибув до Криму з програмою «Чумацьким
шляхом» — за назвою його
єдиного за останні 10 років
фільму, головні ролі в якому
виконали він сам та італійська акторка Моніка Белуччі.
Іще перед приїздом до
Криму Кустуриця заявляв,
що не боїться можливого запровадження щодо нього
санкцій через ці відвідини.
Через попередні заяви Еміра Кустуриці, який після
окупації Росією Криму і під
час її агресії на Донбасі неодноразово підтримував дії
Кремля, 2015 року був скасований його планований концерт у Києві, але офіційних
санкцій щодо нього Україна
наразі не запроваджувала. У
Росії натомість 4 листопада
2016 року президент Володимир Путін нагородив діяча
російським орденом Дружби
народів — «за особливі заслуги у зміцненні миру, дружби,
співпраці і взаєморозуміння
між народами».
Емір Кустуриця (народжений 24 листопада 1954 року в
Сараєво) — сербський кінорежисер, сценарист, актор та
музикант. Його фільми нагороджено, зокрема, «Золотою
пальмовою гілкою» Каннсь-

❙ Кустуриця вже отримав від президента Росії Володимира Путіна
❙ російський орден Дружби народів. Москва, Кремль,
❙ 4 листопада 2016 року.
кого кінофестивалю (стрічки
«Тато у відрядженні», «Андерграунд»), «Срібним ведмедем» Берлінського кінофестивалю («Мрія Арізони»), а
також «Золотим левом» Венеціанського кінофестивалю («Чи пам’ятаєш ти Доллі Белл?»). Останні 10 років
режисер був малоактивним,
спромігся зняти лише згаданий фільм «Чумацьким шляхом», який вирішив просувати не на кращих світових
кінофестивалях, а, знову ж
таки, в Криму. У травні цього року стрічка «Чумацьким
шляхом» здобула на кінофестивалі «Золотий витязь»
у Севастополі найвищу на-

городу за видатний внесок
у кінематограф імені Сергія Бондарчука. Тоді Емір не
з’явився особисто отримати
нагороду.
Хоча Кустуриця походить iз Сараєво і особисто бачив жахіття боснійської війни, але це не заважає йому
залишатися запеклим сербським націоналістом і симпатиком російського імперіалізму. Кустуриця віддавна спокійно, заможно і комфортно мешкає в Парижі,
але водночас паплюжить
цінності демократії та західний стиль життя, з якого він
сам користається двома пригорщами. ■
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■ НЕБЕЗПЕКА

Агентура
«русского міра»
Як РФ через «російські культурні центри» в Європі
нав’язує проросійську позицію світові
Дмитро СНЄГИРЬОВ
Луганськ

За допомогою «культурних центрів», які фінансує і контролює уряд РФ, російські спецслужби формують в інформаційному полі країн Європи політичні «групи підтримки». А
вони вже зсередини просувають у своїх державах альтернативну проросійську думку. Першими кроками президента
РФ Путіна у цьому напрямі було розпорядження від 2 лютого 2010 року про створення Фонду підтримки публічної дипломатії імені Горчакова. Цей фонд є російською неурядовою
організацією зі штаб-квартирою у Москві. Офіційні завдання
фонду: просувати зовнішньополітичні інтереси Росії, формувати за кордоном сприятливий для Росії громадський,
політичний і діловий клімат; залучати до зовнішньополітичних процесів інститути громадянського суспільства.
Для цього фонд фінансово підтримує ЗМІ та інформаційні ресурси, які транслюють відповідні тези. Утім, як свідчать факти, реальна робота співробітників фонду суттєво
відрізняється від задекларованих статутних цілей...

«Культурне «вербування»
У 2012 році Фонд Горчакова
вперше згадується у звіті Бюро
із захисту Сатверсме (Латвія) —
військового інституту державної
безпеки Латвії. У звіті бюро говориться, що Фонд Горчакова здійснює фінансову допомогу для заходів, метою яких є імітація підтримки громадянського суспільства. Варто зазначити, що бюро
є головним органом щодо здійснення розвідувальних і контррозвідувальних функцій латвійської держави, а також захисту
секретів НАТО і ЄС.
У березні 2013 року ще одна
балтійська країна — Естонія —
відмовила у в’їзді п’ятьом співробітникам фонду, які мали брати
участь у роботі конференції «Балтійський діалог-2013». Свою відмову естонські чиновники обґрунтували тим, що «надана інформація, котра підтверджує мету й
умови запланованого перебування, була недостовірною».
За інформацією українських
спеціальних служб, Фонд імені
Горчакова виступає легальним
прикриттям створення так званих «вербувальних центрів» і
просунення інтересів російських
спецслужб у культурно-політичне і фінансово-економічне життя
країн, на території яких діють
представництва організації.
На території України початок
активної діяльності співробітників Фонду імені Горчакова припадає на період перебування при
владі екс-президента України
Віктора Януковича. В 2013 році
у Києві, на базі одного зі столичних вузів, співробітники фонду
організовують роботу «інформаційного центру» — дипломатичні семінари і зустрічі для студентів. Паралельно з цим ведеться
робота зі студентською молоддю.
Кращим студентам співробітники
Фонду обіцяють працевлаштування в урядових і неурядових структурах Російської Федерації. Крім
обіцянок щодо працевлаштування у майбутньому, здійснювався відбір українських студентів і
фінансувався їх виїзд до РФ для
участі у семінарах і форумах.
У лютому 2015 року за розпорядженням голови СБУ Валентина Наливайченка співробітники
Служби безпеки України закрили розташований у Києві російський фонд підтримки дипло-

❙ Акція «Безсмертний полк» при Російському центрі науки і культури
❙ в Джакарті (Індонезія) мала на меті нагадати про військові мрії
❙ і потуги нинішньої РФ.
❙ Фото з сайта vksrs.com.

❙ Урочистості з нагоди 5-річчя Російського
❙ центру науки і культури в Римі.
❙ Фото з сайта ita.rs.gov.ru.

матії імені А. М. Горчакова, звинувативши його співробітників
у антидержавній пропаганді».
«Дипломати» проводили серед
українських студентів відверту
антидержавну пропаганду», —
повідомляв тоді радник голови
СБУ Маркіян Лубківський.
Цікавою і вельми показовою
була реакція російської сторони
на факт закриття в Києві представництва Фонду імені Горчакова. У блозі на сайті Ради Федерації глава міжнародного комітету Костянтин Косачев написав: «Напередодні СБУ України
розповсюдила інформацію, що
закрила за «антидержавну пропаганду» Фонд імені А. М. Горчакова, який працював у Києві на
базі одного з вузів. Новина вже
не дивує. Якщо вже цілу парламентську фракцію — «Опози-

торонніх зв’язків між Італією і
Росією в культурно-гуманітарній сфері, сприяння у встановленні контактів у галузі науки і спорту й надання підтримки співвітчизникам».
24 листопада 2011 року в центрі Риму в був відкритий Російський центр науки і культури
(РЦНК). На відкритті Центру
глава представництва «Росспівробітництво» в Італії Олег Осипов зауважив, що «РЦНК у Римі
— це тільки перша ластівка. Надалі ми плануємо розширювати
діяльність і на інші області, де
проживають великі громади наших співвітчизників. І ми націлені на Мілан, Венецію, Флоренцію і Неаполь».
Серед «організацій співвітчизників», які отримують організаційну і фінансову підтримку з

Основним завданням цих «центрів», які виступають
як російські «агенти впливу» за кордоном, є зрив
інтеграційних процесів України в європейські
економічні та політичні структури.
ційний блок» — пропонують вольовим рішенням розпустити,
а саму партію заборонити лише
за те, що наважилися не підтримати одіозний законопроект про
визнання Росії агресором».

Робоча сила
«соотєчєствєнніков»
Крім Фонду імені Горчакова, у країнах Європи під егідою
російських посольств і під дипломатичним прикриттям успішно працюють й інші російські
«центри культури і дружби». В
Італії такими центрами є «Росспівробітництво» і «Російський
центр науки і культури». Цікаво, що обидві, формально незалежні одна від одної, структури
очолює Олег Осипов, професійний журналіст, який більше 20
років пропрацював кореспондентом інформагентства ТАРС, як у
Москві, так і за кордоном.
Представництво російського урядового агентства «Росспівробітництво» з 2010 року при посольстві Російської Федерації
в Італії почало активну роботу.
Мету цього агентства офіційно
пояснюють як «зміцнення двос-

боку РЦНК, — культурна асоціація «Русское поле», яку очолює
емігрантка з Росії Катерина Корнілкова. Корнілкова регулярно
відвідує окуповані проросійськими бойовиками українські міста
Луганськ і Донецьк, де зустрічається з ватажками терористів.
В Італії очолювана нею організація періодично проводить акції
на підтримку так званих «ЛНР/
ДНР». Під час вуличних акцій
активісти «Русского поля» поширюють серед італійців брехливу інформацію про те, що уряд
у Києві здійснює геноцид російськомовних жителів Донбасу.
Крім підтримки «організацій співвітчизників», РЦНК
проводить тематичні семінари,
на яких присутні представники італійських політичних партій і громадських організацій.
Так, одним із постійних гостей
цих заходів є активіст «Товариства партизан Італії» Сільвіо Марконі, член партії «Комуністичне
відродження Італії». Марконі відомий тим, що навесні 2016 року
видав книгу «Донбас. Чорні нитки пам’яті видалені». Тираж
книги Марконі був направлений

до «ЛНР», де урочисто розподілений серед місцевих бібліотек.
Активну політичну діяльність
в Італії веде і дочка Осипова —
Ірина, яка є президентом асоціації «РІМ» (Російська — італійська молодь). Асоціація «РІМ» проводить публічні акції на підтримку «ЛНР» і «ДНР». Сама Осипова
тісно пов’язана з партією «Брати
Італії» і є помічником глави партії Джорджії Мелоне.
З 2014 року Осипова підтримує особисте знайомство з Андреа
Пальмері, який наразі перебуває
в окупованому Луганську й організовує звідти візити у «ЛНР».
У Луганську вже побували член
«правої» партії «Брати Італії —
Національний альянс» Марроне і депутат Європарламенту від
Італії Елеонора Форенца.
На вуличних акціях, які проводить Осипова, зафіксована присутність місцевих активістів «Координаційної ради солідарності з
Донбасом», засновником якої є
Ораціо Ньєррі — політолог, лідер руху «Міленіум», головний
редактор журналу «Номос». Свого часу, відповідаючи на запитання про події на сході України,
Ньєррі зауважив, що «сенс конфлікту в Україні насправді очевидний. Центри влади Сполучених Штатів, які захищають однополярний світовий лад, намагаються оточити Росію з тим,
щоб дозволити НАТО розширити свою військову потужність до
кордонів Російської Федерації».
Після таких відповідей абсолютно невипадковою є участь
Ньєррі у роботі «Міжнародного російського консервативного
форуму», що проходив у СанктПетербурзі. Іншим учасником
форуму від Італії був іще один
італійський друг Осипової —
Лука Бертоні, представник
партії «Ліга Півночі». «Ліга
Півночі» — північноіталійська сепаратистська партія, яка
виступає за надання провінціям
П’ємонт, Венето та Ломбардія
незалежності, тобто створення нової держави зі столицею в
Мілані. Показовим є той факт,
що у березні 2017 року керівництво партії «Ліга Півночі» та
російська партія «Єдина Росія»
підписали угоду про взаємодію
для сприяння економічному та
культурному співробітництву.

Бездіяльність як співзлочин
Першими ластівками цього «співробітництва» стала ціла
низка антиукраїнських акцій в
Італії, організованих за підтримки російських партнерів «Братів
Італії». Так, у Венеції відбувся
мітинг на підтримку так званих
«Л/ДНР». На початку березня у
Вероні відбулася антиукраїнська конференція, в рамках якої
була організована фотовиставка про події на сході України. 6

липня в Мілані пройшла чергова антиукраїнська конференція
за участі депутата парламенту регіону Ломбардія Вітторіо Песато
та генерального консула Російської Федерації в Мілані Олександра Нурідзаде. Тема конференції
— «недотримання українською
стороною Мінських угод». Того ж
дня у Відні за підтримки посольства Російської Федерації в Австрії, російсько-австрійського товариства дружби ORFG показали
так звану «благодійну виставку
малюнків дітей Донбасу». Гасло виставки — «Діти малюють
світ або захищають нас від фашизму і світового тероризму».
У прес-релізі організаторів акції повідомляється, що малюнки присвячені стражданням сімей Донбасу, які зазнали обстрілу з боку української армії. «Основною темою малюнків став
дитячий заклик зупинити кровопролиття», — йдеться у повідомленні.
Дивно, що проведення антиукраїнських конференцій і акцій
відбувається на тлі затримання
італійськими правоохоронцями
українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою
у причетності до загибелі у 2014
році на Донбасі журналіста Роккеллі. Цікаво, що підозру Марківу висунула прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія).
Ломбардія є територією, на якій
панівне становище у політичному житті належить сепаратистській партії «Ліга Півночі». Остання, до речі, була ініціатором
голосування в місцевому парламенті резолюції «Визнання принципу самовизначення Криму і
зняття санкцій з Росії».
12 липня 2017 року в Римі
відбулася конференція, яка проходила під антиукраїнськими
гаслами, серед її організаторів
— ГІ «Права Справа». Для участі
у конференції запросилиі італійських депутатів від партії «Брати Італії» — Акілле Тотара, Мауріціо Марроне та Даніеле Макріса, який позиціонує себе як
«президент Італійського центру
культури» так званої «ЛНР».
Утім вітчизняні МЗС і СБУ
чомусь жодним чином не перешкоджають цим антиукраїнським акціям і конференціям. Не
протидіяти цій антиукраїнській
вакханалії російських «культурних центрів» — це грати на боці
ворога, полегшуючи йому виконання програмних завдань. А основним завданням цих «центрів», які виступають як російські «агенти впливу» за кордоном,
є зрив інтеграційних процесів
України в європейські економічні та політичні структури, створення інформаційного супроводу для скасування введених Європою санкцій проти Російської
Федерації. ■
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■ КОЛІЗІЇ

Невблаганна «будова століття»
Довкола реконструкції Нового мосту в Дніпрі знову розгорілися пристрасті
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро
Реконструкція центрального у Дніпрі
мосту через однойменну річку, який називають Новим, безперечно, є у місті на
сьогодні будівельним об’єктом номер 1.
І не лише тому, що внаслідок цього виникли чималі незручності. Адже приватний автотранспорт тепер мусить курсувати через найближчий міст, який називають Старим, але він є занадто вузьким
для такого потоку, отож водії потерпають
через постійні пробки.
Головним же фактором, пов’язаним
iз цим об’єктом, який унаслідок таких
пристрастей уже охрестили «будовою
століття», стало те, що тендер на освоєння коштів на ньому виграла фірма батька секретаря міської ради В’ячеслава
Мішалова, про що наша газета вже писала. При тому, що ця пропозиція була однією з найдорожчих. Проте 177, 79 млн.
гривень, виділених iз бюджету міста на
капітальний ремонт Нового мосту, дісталися саме підприємству Мішалова-старшого ТОВ «Завод Майстер-Профі».
Скандал iз цього приводу розгорівся неабиякий. Разом iз В’ячеславом Мішаловим на цій хвилі дісталося і голові бюджетної комісії Артему Хмельникову. Адже обидва стали депутатами за
списками «Самопомочі». Характерно,
що керівництво цієї партії відреагувало
на такий перебіг подій рішуче, скерувавши до Антикорупційного бюро України
звернення щодо необхідності розібратися з перипетіями скандального тендера.
Проте це не завадило Мішалову з Хмельниковим звернутися з судовими позовами про захист честі, гідності та ділової репутації до ЗМІ, які висвітлювали
скандальні події найдошкульніше.
Опозиційні депутати у міській раді
також порушили питання про зміщення цих висуванців «Самопомочі» з посад. Однак обоє встояли не в останню
чергу завдяки підтримці міського голови Дніпра Бориса Філатова.

❙ Фронт робіт чималий — і для людей,
❙ і для техніки.
При цьому ЗМІ привернули увагу ще
й до того, що міський голова Борис Філатов та його заступник Михайло Лисенко, який є куратором будівництва, щодо
можливостей скандального тендера робили абсолютно різні пояснення.
«Якщо ми говоримо про міст, то це
складні роботи, і в країні їх можуть виконати тільки три компанії: «МайстерПрофі», «Альтіс» і «Альтком». Якщо б
виграв «Альтіс», мені б говорили, що це
тесть Насірова, якщо б «Альтком» — що
фірма Азарова, а виграв «Майстер-Профі» — говорять, що це тато Мішалова»,
— пояснював Борис Філатов.
«Підрядників — маса, їх море на території України», — зовсім інші акценти розставляв Михайло Лисенко.
Тоді ж усерйоз заговорили і про те,
що терміново затіяна реконструкція Нового мосту аж ніяк не була нагальною,
адже востаннє капітальний ремонт тут
проводили не так уже й давно, на початку 2000-х, і тодішній міський голова
Іван Куліченко заявляв, що наступний
знадобиться років через 40.
У відповідь на такі припущення міська влада розгорнула неабияку піар-кам-

❙ Реконструкція Нового мосту йде з відставанням.
❙ Фото автора.
панію з доказами того, що розпочата реконструкція оголила стан мосту набагато жахливіший, аніж вбачалося до її початку. Навіть заговорили про те, що він
і взагалі міг завалитися, немов картковий будинок.
Отож, здалося, пристрасті потихеньку вгамувалися. Однак усе виявилося до
пори до часу. Адже тепер уже можна говорити про їх новий виток, позначений
тим, що деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що підрядник просить на
реконструкцію мосту ще 67 млн. гривень додатково. Про це, зокрема, повідомили «Українські новини».
Однак Михайло Лисенко в ефірі одного з телевізійних каналів Дніпра знову повідомив зовсім інше — необхідності
в додатковому фінансуванні ремонту Нового мосту немає.
Депутат Дніпровської міської ради
Олександр Турчин в ефірі місцево-

го 11-го телеканалу причини таких суперечностей у висловлюваннях двох посадових осіб пояснив iще й тим, що вони
не отримують від мерії ніякої інформації
про хід ремонтних робіт і не запрошуються для обговорення питань, пов’язаних
iз ними. Отож «будова століття» залишається ще й такою собі таємницею за
сімома замками, внаслідок чого розібратися у тому, де грішне, а де — праведне,
справді непросто.
При цьому Олександр Турчин привернув увагу до того, що відставання від
графіка робіт на Новому мосту на сьогодні складає півтора-два місяці. Зокрема, контактні опори мали стояти ще 31
травня, однак їх немає дотепер. Отож навряд чи доводиться сумніватися, що капітальний ремонт мосту плавно перейде
у 2018 рік, а не завершиться до грудня у
нинішньому, як спершу обіцялося міською владою. ■

■ СКАНДАЛ

Скотство поза кадром
Причина масового отруєння дітей
українських воїнів із Дніпра у бердянському
санаторії дотепер невідома
Сергій ДОВГАЛЬ
Звістка про масове отруєння
дітей українських воїнів, учасників бойових дій із Дніпра, у
бердянському санаторії «Лазурний» минулого тижня сколихнула всю Україну. Адже йшлося про відразу 250 потерпілих.
Саме таку цифру спочатку назвала волонтер Наталя Міщенко, яка з посиланням на батьків першою розповсюдила таку
страхітливу новину: «З Дніпра
забрали дітей АТОшників в оздоровчий табір у Бердянськ ...
250 дітей !!! Майже всі діти захворіли якоюсь незрозумілою
інфекцією ... Лежать із розладом, блювотою».
І хоч згодом виявилося, що
потерпілих значно менше — 46
дітей, 22 з яких шпиталізували до інфекційного відділення
бердянської дитячої лікарні, і
така цифра вражає. При цьому
стан однієї оцінювався як тяжкий, у всіх інших — середньої

тяжкості. Саме таку інформацію повідомила головний спеціаліст департаменту охорони
здоров’я міськради Дніпра Галина Одинцова.
Починалося все, як і має
бути, з тендера на оздоровлення дітей АТОвців, оголошеного дніпровською мерією. Перевагу було віддано саме санаторію «Лазурний». Кажуть, вирішальним фактором тут стала
доволі приваблива ціна — десь
300 гривень на добу для кожної
дитини. Також до «Лазурного»
11 липня прибули і вихованці
однієї з дніпровських шкіл-інтернатів.
Усе інше, як мовиться, залишалося за кадром. Хоча репутація «Лазурного» і не повинна
була викликати якісь сумніви.
Цей оздоровчий заклад відомий
своїми лікувальними процедурами, насамперед шлунковокишкового тракту. Та й можливості його доволі серйозні —
відразу 1826 місць тут можуть

❙ Санаторій не додав здоров’я.
запропонувати водночас. Цьогоріч у «Лазурному» виділили
окрему частину путівок для дітей військовослужбовців із зони
АТО, яких відправляли за бюджетні кошти міст і районів.
Отож інформація про масове отруєння дітей саме в такому санаторії справді була як
грім серед ясного неба. І хоч адміністрація «Лазурного» обставини такої надзвичайної події
не коментує, малоймовірно,
що біду спричинили якісь зовнішні чинники, як, наприклад,
продукти з базару. Адже батьки
стверджують, що всі потерпілі
діти харчувалися у їдальні санаторію. Та й загальна кількість
отруєних ніскільки не може обмежитися тими, що опинилися
на ліжках у бердянській лікар-

ні. Адже всіх інших від біди подалі 21 липня терміново забрали до Дніпра. Таким чином запланований тритижневий відпочинок для них скоротився
більш ніж удвічі.
Наразі офіційна причина масового отруєння дітей ще не оприлюднена. Однак після того,
як занепокоєння надзвичайною
подією у «Лазурному» висловив
і Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман, який закликав ужити необхідних заходів, стали відомими чимало цікавих обставин. Зокрема, директор Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
Вікторія Клименко заявила, що
санаторій навіть не має власного харчоблоку, а дітей годували
в орендованій їдальні, з 17 пра-

цівників якої лише у трьох виявилися в наявності санітарні
книжки.
Про відкриття кримінального провадження за статтею
КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням» повідомили і правоохоронці. Керівникам оздоровчого
закладу загрожує три роки позбавлення волі.
Не обійшлося без «розбору польотів» і у Дніпрі. Після
того, як член тендерної комісії
Дніпровської мерії, директор
департаменту соціальної політики міськради Людмила Козловська повідомила ЗМІ про
розірвання тендерного договору, оскільки курортний заклад
не виконав його умови, традиційно різкий як у своїх висловлюваннях, так і в діях міський
голова Борис Філатов відреагував на це по-своєму. Він повідомив про відсторонення із посад
як самої пані Козловської, так
і начальника управління по роботі з учасниками АТО Сергія
Звірка.
«Їхню подальшу долю буде
визначено найближчим часом.
А якщо вже зовсім по-простому, то відправити дітей до табору, не впевнившись особисто, куди вони їдуть, — це
скотство», — наголосив Борис
Філатов у притаманному йому
стилі. ■
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■ НОВАЦІЇ

Клас чекає нас
На трудовому навчанні дітей не ділитимуть за гендерною
ознакою, а на уроках літератури акцентуватимуть увагу
на менеджерських здібностях Тома Сойєра

❙ Після канікул у навчальних закладах на дітей чекають новації.
❙ Фото з сайта srtnews.net.
Наталія ОСИПЧУК

Поки у школярів канікули, про навчання вони не дуже замислюються. Проте школярів 5-9-х класів чекають значні зміни. Міністерство освіти і науки оприлюднило 40 оновлених
навчальних програм для 5-9-й класів. Як зазначають у Міністерстві освіти і науки, основні зміни — це орієнтація на результат навчання, а не на зміст. Оновлення здійснено в межах
чинного Державного стандарту і має стати важливими кроком
до подальшої роботи з формування принципово нового стандарту освіти.
Впровадження компетентного підходу та наскрізних змістових
ліній — основна вимога, що постає перед освітою. Формування наскрізних змістових ліній проходять через усі предмети та
формують у дитини ключові компетенції, спираючись на зміcт
навчального матеріалу. Поки що детально прописані чотири
з них, які відповідають чотирьом ключовим компетентностям
із десяти, визначених концепцією нової української школи:
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», «Громадянська відповідальність», «Екологічна безпека
та сталий розвиток». Цей перелік не є вичерпним — буде поповнюватися й надалі.

Додано по годині
на творчість Зірки
Мензатюк та Євгена Гуцала
Як же запроваджені зміни виглядатимуть на практиці? Приміром, у межах
наскрізної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» учні дізнаватимуться, як правильно формувати
свій бюджет, робити заощадження, інвестувати чи брати
кредит. І вивчатимуть це не
лише на уроках математики
чи інформатики, а й на уроках мови, літератури та навіть біології. Цікаво, що у 5му класі під час читання твору Марка Твена «Пригоди
Тома Сойєра» звертатимуть
увагу на менеджерські здібності головного героя, який
перетворив неприємну роботу з фарбування паркану на
яскравий та ефективний підприємницький проект.
Щодо конкретних предметів, то зміни не оминули
жоден предмет. Приміром,
з української мови всі творчі роботи матимуть виразне практичне спрямування.

Діти писатимуть твори на
теми, наближені до життя;
а з тієї ж фінансової грамотності чи екологічної безпеки
— у форматі есе (його додано
як обов’язковий вид роботи).
Також до програми включено рекомендовані види робіт,
які обиратиме вчитель на свій
розсуд.
З української літератури
в усіх класах частково перерозподілено кількість годин
на вивчення творів. Так, у 5му класi вилучено по 2 години на вивчення народних казок та загадок, прислів’їв та
приказок. Натомість додано
по годині на творчість Василя Симоненка, Леоніда Глібова, Зірки Мензатюк та Євгена
Гуцала.
Із предмету «Історія» для
5-го класу замість програми,
що складалася з певних історичних нарисів, створили
програму початкового курсу
«Вступ до історії». Працюючи з цим матеріалом, учні
дізнаватимуться про історію
як науку, складову життя
суспільства. Крім того, екс-

перти представили варіант
для синхронізованого вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. Послідовність вивчення тем запропоновано для 7, 8 і 9-х
класів.
Відтепер значно розширено список для альтернативного вивчення зарубіжної літератури — перелік поповнився «Сніговою королевою» Г.
Х. Андерсена (5-й клас) та
«Собачим серцем» Михайла
Булгакова (9-й клас). А у список для додаткового читання
потрапили твори «Мій дідусь
був черешнею» Анджели Нанетті, «Чи вмієш ти свистати,
Юганно?» Ульфа Старка.
Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій iз мовної освіти, вперше
чітко виписані очікувані результати з предмету «Іноземні мови». Визначено, що після 9-го класу учні загальноосвітніх шкіл, які вивчають
першу іноземну мову, досягають рівня А2+; учні спеціалізованих шкіл iз поглибленим
вивченням іноземної мови —
B1, а ті, хто оволодіває другою іноземною мовою, — рівня A2.

Гратимуть у корфбол
і займатимуться чирлідінгом
Оновлено перелік видів
спорту для уроків фізичної
культури. Крім традиційних
видів спорту, до послуг школярів — регбі, корфбол, фехтування, військово-спортивні ігри, степ-аеробіка та чирлідінг. Якщо з регбі та фехтуванням усе зрозуміло, то
про корфбол (командну гру
з м’ячем, схожу на баскетбол) та чирлідінг (вид спорту,
який поєднує в собі елементи шоу і видовищних видів
спорту — танців, гімнастики та аеробіки) не всі навіть
чули.

Змін зазнає і навчальна
дисципліна «трудове навчання». Відтепер, як наголошують у Міністерстві освіти
і науки, цей предмет не матиме «обов’язкового поділу
за гендерним принципом»;
тобто будь-який учень зможе
обирати той вид діяльності,
який йому до вподоби. Та й
загалом, школярі вивчатимуть не окрему технологію
та виконуватимуть чітко
визначене в її межах завдання, а створюватимуть проекти, які поєднуватимуть різні
технології. Кожен проект повинен мати практичну цінність.
У межах програми «Основи здоров’я» учні дізнаватимуться більше про безпечну поведінку в iнтернеті
та соцмережах. А замість великого обсягу теоретичного
матеріалу з’явиться більше
практичних робіт і занять
поза межами класу.
Під час онлайн-обговорень передбачених змін у
програмах багато нарікань
було на надмірну завантаженість курсу з математики.
Тож, враховуючи численні
побажання, зменшено обсяг
громіздких математичних
обчислень та перетворень, а
більшості задач надано практичний зміст.
Ще одна важлива новація
— зміна хронології вивчення
матеріалу таким чином, щоб
він узгоджувався з іншими
предметами. Зокрема, в межах теми «Раціональні вирази» (8-й клас) тему «стандартний вигляд числа» переставлено так, щоб її вивчали
саме тоді, коли її проходять у
курсі «Хімія».
Інформатика також зазнала різноманітних перенесень. Спочатку учні вивчатимуть комп’ютерну графіку (6й клас), текстовий процесор
(8-й клас), створення та публікацію веб-ресурсів (8-й клас).
Натомість, у 9-му класi вивчатимуть 3-D графіку та основи
бази даних.
Змін зазнала також програма з біології. Зазначимо,
що саме на перевантаження зайвою інформацію цього
предмету найбільше нарікали і батьки, і вчителі. Відтепер 40% матеріалу з кожної
теми виділено в так зване «опційне навчання». Що це означає? Певні елементи змісту,
які є необов’язковими, але
містяться у надрукованих
підручниках (наприклад, історія дослідження певних
об’єктів), можуть вивчатися
за вибором учителя. Фактично кожна тема з біології передбачає виконання дітьми
міні-проекту: кожен учень
упродовж навчального року
має взяти участь хоча б в одному з них.
Учитель отримав набагато більше автономії та свободи вибору в організації освітнього процесу. Відтепер вiн
може самостійно визначати
обсяг годин на вивчення окремої теми та змінювати порядок вивчення тем у межах
класу, а також формувати тематику навчальних проектів,
лабораторних робіт.
«У нас багато творчих педагогів, але вони були «затиснуті» в рамки, і ця свобода вчителя дозволить їм набагато простіше втілювати
в життя власні ідеї, не боячись відійти від типових програм», — зазначив заступник
міністра освіти і науки Павло
Хобзей. ■
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Коли канікули
зайві
Директорка районного
Будинку дитячої творчості
— жінка року
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
— Я отримую постійне задоволення від роботи, навіть не уявляю себе на
іншому місці, — розповідає Людмила Манчак, директор Будинку дитячої
творчості Шевченківського району столиці. — Я не перестаю хвилюватися за
своїх дітей, не втомлююся пишатися їхніми талантами. У мене бринять сльози
задоволення на очах, коли діти виступають. До слова, лише цього року ось
уже тричі були у військовому госпіталі
в Пущі-Водиці.
Людмила Манчак за фахом і педагог, і культпрацівник, відмінник освіти України. В її трудовій книжці три
записи: бібліотека, школа, Будинок
творчості. В останньому на посаді директора — 19 років.
Народилася і виросла в Києві, на
Нивках. Успішно закінчила 172-гу столичну школу. Цього року, за активну
участь у громадському житті, Людмила Манчак стала «Жінкою року» в номінації «Жінка — державний діяч» від
громадської організації «Федерація жінок за мир в усьому світі».
У Будинку дитячої творчості практично немає канікул. Життя вирує постійно. Педагоги працюють у пришкільних літніх таборах. Не припиняється
організаційно-масова робота.
— Наш будинок відвідує півтори
тисячі дітей, — розповідає Людмила Леонідівна. — На жаль, більшість
батьків ще з порога хочуть записати своїх дітей до традиційних гуртків: танці, співи. Ми ж розповідаємо
їм що, наприклад, крім гуманітарного у нас діють гуртки художньо-естетичного, технічного, краєзнавчого, натуралістичного напрямів. Пропонуємо батькам разом із дітьми приходити
на день відкритих дверей, коли можна на власні очі побачити цікавинку.
У нас діють гуртки ліплення з тіста, бісероплетіння. Роботи вихованців експонуються на виставках, діти отримують дипломи й грамоти. Нещодавно здобули свідоцтво з паперопластики, пройшли повний курс і виконали
навчальну програму.
У Будинку дитячої творчості займаються діти від п’яти до вісімнадцяти років. Результативність роботи дітей
неймовірна. І, майже головне — діти
спілкуються, розвиваються, перебувають у безпеці і все це — подалі від непередбачуваної вулиці і…комп’ютера.
Людмила Леонідівна свого часу
співала в інститутському хорі. Пригадує, як готувалися до фестивалю
п’ятнадцяти республік. Представляла
у національному костюмі Литву. І все
це дійство на… мотоциклах. А ще любить подорожі і туризм. Пройти найцікавіші місця пішки — це для пані Людмили захоплююче та цікаво.
— Тільки коли піднялася на Говерлу — зрозуміла, що нам є чим пишатися, нам є що любити, — каже Людмила Манчак. — Хочу, щоб усе це побачили й пізнали наші діти — від сходу й
до заходу, від півдня й до півночі. Дітей
треба виховувати на яскравих прикладах добра і краси. Тільки тоді ми будемо єдині.
— У нашому Будинку творчості працюють люди, які люблять дітей, — говорить Людмила Леонідівна. — До
школи дітки йдуть, хочуть того чи ні,
а ось до нас — із бажанням.
Як сказав відомий педагог Шалма
Амонашвілі, даруй себе дітям і будь
терплячим в чеканні дива. Будь готовим до зустрічі з ним у дитинстві. ■

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ 2017

■ РАЗОМ

«Дорога
на Схід»
На Харківщині
відбудеться фестиваль
руйнування стереотипів
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА
Літературно-музичний фестиваль «Дорога на Схід» проходитиме 18—19 серпня у місті Ізюм та
на «Фазенді Виноград» у прилеглому селі Іванівка, що на Харківщині. Захід відбудеться другий рік
поспіль. Головна мета фестивалю
— зруйнувати стереотипи про схід
України та відкрити його для людей із різних куточків нашої країни. Ініціатором проведення фестивалю є благодійний фонд Сергія
Жадана.
За словами поета та журналіста, учасника фестивалю «Дорога
на Схід» Дмитра Лазуткіна, щоб
зоною АТО не стали інші східні регіони, треба виходити за межі Луганщини та Донеччини і розвивати фестивальний рух уздовж усіх
прикордонних територій. Тому
цьогоріч фестиваль проходитиме в
Ізюмі.
— Варто туди поїхати, щоб побачити, наскільки всі ці стереотипи про схід України, про Донбас,
про Слобожанщину — як про певну
таку індустріальну випалену зону
— не відповідають дійсності. Там
страшенно красиво, там страшенно
мальовничо, і це треба знати, треба
розвивати цей регіон, підтримувати і в культурному сенсі, і в бізнесовому, і в політичному, і в соціальному, — наголошує ініціатор проекту
письменник Сергій Жадан.
На фестивалі буде діяти денна
етнічна сцена в центрі міста (тут
виступатимуть народні колективи) та вечірня рок-сцена над Сіверським Дінцем, на якій гратимуть гурти «Тартак», «The Вйо»,
«Шана», «Жадан і собаки», «Папа
Карло», виступатиме співак Борис
Севастьянов, а також місцеві групи
та колективи з Луганщини і Донеччини.
На літературній сцені свої поезії продекламують Юрій Андрухович, Артем Пожака, Любов
Якимчук, Олексій Чупа, Дмитро
Лазуткін. Також глядачам спробують показати виставу під відкритим небом за участю Юрія Андруховича «Альберт, або Найвища
форма страти».
На гостей заходу очікує святковий ярмарок, а родзинкою фестивалю стане відкриття муралу Джона
Леннона на площі Джона Леннона,
над створенням якого зараз працюють харківські художники на чолі з
Андрієм Пальвалем.
Співорганізатор заходу Марина Богун каже: «Хочу запросити вас відкрити для себе український Схід, відкрити для себе Слобожанщину, побачити, що це не
тільки прекрасна природа, а й гарні люди, які так само відкриті для
спілкування. Цей фестивальний
рух, який твориться зараз, він популярний на західній Україні, але
нам дуже хочеться, щоб на сході
України, не дивлячись на цю складну ситуацію, яка є сьогодні, фестивальний рух теж був».
Нагадаємо, що минулорічний
фестиваль мав пересувний формат та проходив у трьох містах Луганської області: Сватовому, Старобільську та Новопскові.
Проект «Дорога на Схід» некомерційний, тому вхід на фестиваль
вільний. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО
Уже вчетверте на батьківщині Кобзаря відбудеться
«Ше.Fest». Цьогорічний фестиваль, який гуртується навколо багатогранної постаті
Тараса Шевченка, пройде 1213 серпня у Моринцях Звенигородського району Черкаської області. Відразу зазначимо, що на сайті фестивалю
детально розписано, як доїхати туди з Києва, Черкас та
Сміли на рейсових автобусах
і «маршрутках». Курсуватимуть і фестивальні автобуси:
11, 12, 13 серпня о 8:00 ранку з Південного залізничного
вокзалу Києва. А 12, 13 серпня — зі Сміли (станція ім.
Шевченка). Щоб мати місце
у спеціально організованому транспорті, його слід попередньо забронювати через
сайт фесту, внісши часткову
передоплату.
На фестивалі організатори
обіцяють цілодобовий драйв
від якісних музики, кіно і
просвітницького слова. Удень
і вночі працюватимуть декілька локацій. З головної музичної сцени лунатимуть виступи сучасних українських гуртів Kozak System, Vivienne
Mort, «Веремій», «Мрія життя», «Проти течії». А на просвітницьку галявину завітають одразу два мегапопулярні письменники — Василь
Шкляр та Сашко Лірник.
Відбудуться лекції, музичні виступи переможців конкурсу «Ше.Пісня», запеклий
поетичний батл. На просвітницькій галявині охочі зможуть
порозмірковувати над темами,
скажімо, «Шевченко: між канонізацією і десакралізацією»
та «Науково-містичний злам у
житті Тараса Шевченка». Не
менш цікавою для допитливих має бути гуртівка від засновників проекту «Р.І.Д»:
про історію, сучасні додатки
та наддніпрянський діалект,
яким писав і розмовляв Кобзар.
Театральна сцена запропонує глядачам перформанси
та вистави, а нічний кінозал
покаже три сучасні українських фільми «Спадок нації»,
«Гніздо горлиці» та «Моя бабуся Фані Каплан». Ті, хто не

■ НАЦІЯ

Мода
на Шевченка
Дні і ночі у Моринцях із письменником Василем Шкляром
і музикантом Іваном Леньо

❙ Тарас Шевченко — бунтар і неформал, доводять організатори фестивалю «Ше.Fest».
❙ Фото з сайта shefest.org.ua.
спатиме вночі, зможуть також відвідати галявину нічної акустики.
На учасників фестивалю
чекають екскурсії, майстеркласи з хенд-мейду, книжковий ярмарок, виставка народних майстрів та художників.
Кожен бажаючий зможе стати земляком Шевченка на два
дні, оселившись у наметовому містечку поблизу Моринців. Можна буде поселитися
за плату і в оселях.
Нинішній «Ше.Fest» приурочено до 100-річчя української революції, яку ще

задовго передбачав український Пророк Шевченко. Тому
було обрано лаконічний лозунг «Твоя країна! Твоя боротьба!» і цитату з «Кобзаря»,
яка ілюструватиме цьогорічний фестиваль: «За вас правда, за вас слава, І воля святая!»
І цьогоріч основна мета
фестивалю — популяризація
постаті Шевченка. Від початку і донині організатори прагнуть зробити так, щоби Тарас
Григорович був завжди модний і актуальний, так само,
як і його творчість.

«Ше.Fest» — це фестиваль,
де кожен може побачити в
Шевченкові не лише звичний
образ пророка, а й бунтаря, неформала своєї епохи і водночас
— надзвичайного генія — українського, сучасного, близького та зрозумілого кожному.
Перший «Ше.фест» відбувся у серпні 2014 року у
Моринцях і був приурочений
до 200-річчя Тараса Шевченка. Щороку фестиваль збільшує свою аудиторію: від тисячі глядачів на першому заході до чотирьох тисяч — на
минулорічному. ■

■ ВШАНУВАННЯ

Козацький марш
лине
Віктор Лісовол творив музику на поезії
Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка
Ганна КУЧЕРЕНКО
У Вишгороді на Київщині
відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки співаку і бандуристу, композитору Віктору Лісоволу . Музика митця, народного артиста,
лине по всій Україні й донині.
Унікальність його мистецького хисту проникає глибоко
у душу. Бо мелодії пісень наповнені українським колоритом.
Народився Вітор Лісовол
на Полтавщині. Його батько,
Іван Гнатович, мав гарний
голос і добре співав. Мати,
Надія Сергіївна, знала безліч
українських пісень, співала
їх під гітару. У такій сім’ї і не

могло бути по-іншому — народилась надзвичайно обдарована дитина, яка вбирала
в себе розуміння прекрасного, любов до української пісні і тривогу за долю народу.
У результаті — чоловік зумів
трансформувати все те у чудові мелодії.
«Він не боявська братися за
вірші видатних українських
поетів Пантелеймона Куліша, Володимира Сосюри, Павла Тичини, Дмитра Павличка,
Миколи Подоляна, Володимира Бровченка, Миколи Негоди та інших. Навіть писав пісні на слова Тараса Шевченка! З
поетом Вадимом Крищенком
у Віктора Лісовола склались
особливі стосунки, й в їх парт-

❙ Пам’ятна дошка. Вишгород.
❙ Фото з сайта vikz.org.ua.
нерстві народилась не одна чудова пісня. Серед них і славнозвісний козацький марш,
пісня «Наливаймо, браття,
кришталеві чаші», яку багато
хто і сьогодні вважає народною
піснею», — розповідає Галина
Макаренко.
«Горджуся співпрацею з

цією людиною, яка своїм талантом заслужила народне
визнання, яка була націлена
на те, щоб зберегти і примножувати українську народну
спадщину. Саме тому багато
його пісень звучать як народні», — сказав на відкритті Вадим Крищенко. ■
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■ ВИСТАВКА

Валентина САМЧЕНКО
У Національному художньому музеї
України до 13 серпня працює ретроспективна виставка творчості Федора Кричевського «Майстер і Час». Загалом вона приурочена до 100-ї річниці від дня заснування Української академії мистецтва (УАМ).
А 30 липня — 70-ті роковини смерті керівника Київського художнього училища,
першого ректор УАМ, майстра історичної
і тематичної картини, відомого портретиста Федора Кричевського. Митець із творчого роду, залишивши світ у віці 68 років,
підкорював висоти, але його не могла оминути трагічна круговерть періодів становлення більшовицької влади і протиборств
фашистської і радянської диктатур. В експозиції виставки можна почитати лист 67річного художника Микиті Хрущову (вiн
його двiчi малював, портрети зберігають
у фондах музею) з виправданням про вiдданiсть радянському народу, коли у 1943
через хворобу вiдправився у Нiмеччину.
Творчість Федора Кричевського це одна
з найвизначніших сторінок українського
мистецтва ХХ століття. Найвідоміші твори: «Наречена» (1910), «Три віки» (1913),
триптих «Життя» (1925–1927), «Свати»
(1928), «Переможці Врангеля» (1934–
1935), «Веселі доярки» (1937), цикл картин за поемою Шевченка «Катерина»
(1937–1940). Триптих «Життя», наприклад, експонувався на багатьох виставках в Україні й за кордоном: 1928 року —

Усі кольори Майстра
Картини Федора Кричевського показували
у Венеції і Копенгагені, а у Хрущова він просив
розуміння за перебування у Німеччині
у Венеції, де мав великий успіх; 1933 року
частина триптиха «Повернення» експонувалася у складі виставки радянського
мистецтва у Копенгагені та Варшаві.
На виставці представлено близько
200 робіт. Експонують твори як з власних фондів Національного художнього
музею, так і з інших музеїв України —
Сумського обласного художнього музею
імені Никанора Онацького, Харківського художнього музею, Національного музею Тараса Шевченка. На особливу увагу
заслуговують унікальні архівні матеріали, збережені у родині, що близько товаришувала з удовою Федора Кричевського
Наталею Павлівною. Для кращого сприйняття та осмислення культурної атмосфери, різних етапів творчості, розуміння
складних перипетій мистецької долі художника куратори показують архівні матеріали у вигляді фотоінсталяцій.
«Відсутність реклами виставок

НХМУ не є виправданням, щоб пропускати золоті ретроспективи, — упевнена
мистецтвознавець Валентина Клименко.
— Виставка «Майстер і час» — це розкіш, хочеться ходити на неї кожен день,
як на прощу. Багато графіки з приватних
колекцій, ескізи до великих полотен, ескізи костюмів, замальовки архітектури,
чуттєві портрети, фотографії, документи.
Полотна з постійної експозиції не рухали,
тому шанувальники Кричевського після
трьох залів виставки пішли до триптиха
«Життя» і до «Нареченої». Подивишся
уважно, і все побачиш — і вплив Уїстлера, і період гуртка Мясоєдова, і Клімта, і
вплив на Тетяну Яблонську».
Шанувальники творчості Федора Кричевського сподіваються, що виставку продовжать до 24 серпня. А тим часом у музеї у вихідні організовують екскурсії, зокрема, можна послухати авторську Алли
Зверховської «Федір Кричевський». ■

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Сім нот людини-оркестра
Чому для Івана Пустового радіо було цілим світом
і як він навчився грати на 30 музичних інструментах
Наталка КАПУСТЯНСЬКА

І дарма, що у липні вже не чути кування зозулі. Ті звуки може з
успіхом відтворити Іван Пустовий, просто — взявши в руки свій
музичний інструмент «Зозуленька»...
Напевне, у світі важко відшукати людину, яка б могла грати на 30
музичних інструментах. Проте в Україні такою людиною-оркестом,
і це без перебільшення, є композитор Іван Пустовий. Упродовж
своєї творчої діяльності Іван Тимофійович пише як ліричні мелодії,
так і музику для театру, зокрема до першої в Україні лялькової
поп-опери «Пан Коцький». Загалом в його творчому доробку більше 700 пісень на вірші українських поетів та на власні тексти.
Любов до музики, як зізнається композитор, з’явилася ще в дитинстві. Його чарували дивні голоси природи — дзюрчання весняного струмка, шум дощу, пташині переливи та шепотіння трав.

«Навіть зробив номер, де граю
на десяти інструментах»
Пане Іване, для багатьох
є загадкою, як можна не лише
зібрати понад 30 музичних інструментів, а й вміти на них грати?..
— От, дивіться, сопілка. А
от шматок бамбука, який мені
подарував якийсь чорношкірий. І воно грає! Є у мене молдавський най — флейта Пана,
джоломиха — здвоєна сопілка,
професійна сопілка на 10 отворів, бандура, банджо, ліра —
старезна, зі скрипучими струнами, барабани, акордеон, подарована глиняна зозулька,
саксофон... І я навіть зробив
номер, де граю на десяти інструментах.
Я ще до школи не ходив, як
тато купив мені балалайку, мандоліну. А потім і гармошку. А
ще я грав на скрипці, яку мені
змайстрував сам тато. Аж по сьомий клас збирав гроші на баян.
Але так і не назбирав, бо коштував він аж 150 карбованців!
Тому ходив у Віньковецький,
що на Хмельниччині, Будинок
піонерів у гурток баяністів. Але
все, чому за зиму навчуся, влітку біля корови (з ранньої весни
до пізньої осені пас свою і сусідську) забуду. То як мене хто запитував: «Чого ти, Іване, хочеш?», я казав: «Щоб зимою
школа згоріла, а літом корова
■
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здохла». Бо баян — то була така
мрія!
А от гітару купив — поки
мами не було вдома. Витяг зі схованки гроші і побіг у культмаг у
Віньківці, туди якраз привезли
партію інструментів. Правда,
потім заробив за це, але гітара в
мене була.
■ Хто був вашими першими
слухачами?
— Десь у класі дев’ятому-десятому вечорами неподалік нашої хати, на долині біля річечки, збиралися хлопці й дівчата і
влаштовували таку собі дискотеку, правильніше сказати — танці. Вже коли сутеніло, приходила мама і забирала мене, а вони
просили: «Цьотко Текле, пустіть ще Ївана, хай нам пограє».
Тоді наш сільський гармоніст
дядя Володя показав, як грати
«Яблучко». От з того «Яблучка» і почалося. А ще на той час
у Віньковці частенько приїздив
цирк, і мене це так захопило,
що я навіть навчився балансувати на дроті. Натягнув дріт від
сливки до стовпа і почав вчитися ходити по ньому і жонглювати яблуками.

Завідувач музичною
частиною театру
■ То, може, мріяли стати цирковим артистом?
— Взагалі хотів стати артистом. Самотужки почав учи-

❙ Іван Пустовий.
❙ Фото з сайта ye.ua.
ти ноти й на шкільних вечорах
читати гуморески. І часто слухав по радіо, як це робить Андрій Сова. Покидав усе і біг додому, коли мав початися «Театр перед мікрофоном»: Микола Задніпровський, Гнат Юра,
Микола Яковченко, Наталя
Ужвій... Те радіо було для мене
світом у вікні. Взагалі, на мою
думку, проводове радіо — то
неоціненний вклад у розвиток
і виховання.
Десь у класі шостому мене
помітили в Будинку культури. Євген Гурічев — методист,
дуже цікава людина, він і співав, і гуморески читав. І от він
почав брати мене з агітбригадою на концерти. То була для
мене велика честь, на кшталт,
якби зараз мені пощастило
виступати в Національному палаці мистецтв «Україна». Ми
їздили по району, по сільських
клубах. «Артисти приїхали!»
— зустрічали нас люди. То була
така подія! Взагалі мене тягло
до всього музичного. І до слова
також. Тож почав писати віршики, пісеньки.
■ Пам’ятаєте свою першу пісню?
— Пам’ятаю. У дев’ятому
класі. Мене хлопці зачіпали,

❙ Федір Кричевський. Із серії «Катерина».
❙ Із сайта namu.kiev.ua.

що я з ними у футбол не ганяв.
То я на самого задиристого придумав дражнилку, яка починалася так: «Юрчик-пурчик...». І
так у риму було, що хлопці почали дивитися на мене зовсім іншими очима — аякже, таке придумати! А я зрозумів, що можу
складати вірші.
А щодо першої мелодії, то
вийшло це, можна сказати, випадково. Якось мама принесла з
магазину олію, шматочок сала і
печиво, загорнуте в листочок із
журналу «Юність». І на цьому
папірці був дуже гарний вірш
Михайла Анчарова «Кап-кап».
Я його прочитав, і мені захотілося написати до нього мелодію.
Я підбирав акорди на гітарі, наспівував мелодію зі словами...То
була моя перша в житті пісня!
■ Ви також пишете музику
для дитячого театру. Це надмірна любов до театру?
— Так, і велика любов, і шана
до театру, в якім я з 1983 року,
але і мій професійний обов’язок.
У театрі моя посада називається «завідувач музичною частиною». За цей час я написав музику до понад 50 вистав, які
йдуть не тільки в Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок, а й у багатьох
театрах України. Деякі вистави були високо оцінені на міжнародних фестивалях, зокрема
вистава «Івасик-Телесик» отримала гран-прі у Польші...
■ Перша в Україні лялькова поп-опера «Пан Коцький»
увійшла до «Каталогу українських опер». Яка історія її створення?
— То було в кінці 90-х років.
Головний режисер театру Сергій Брижань вирішив поставити виставу за мотивами української народної казки «Пан
Коцький». Разом із головним
художником Михайлом Ніколаєвим ми обговорювали майбутню виставу, шляхи її візуального, музичного, акторського втілення, то зупинились на
тому, що то має бути лялькова
опера, але не в класичному розумінні, а заснована на музичних стилях популярної музики.
А в той час якраз після фестивалю української музики «Червона рута» бурхливо почали розвиватись саме українська попмузика, український реп. А ще
я придбав на той час «крутий»

синтезатор KORG M1, тож було
на чому втілювати музичні ідеї.
Сергій Брижань написав п’єсу,
Михайло Ніколаєв придумав
художнє вирішення вистави. У
виставі багато арій, жартівливих пісеньок, музичних картинок. Вистава іронічна, гротескова, — вона і тепер користується
успіхом у глядачів, бо віддзеркалює сьогодення — жадоба влади,
збагачення... Ось така історія.

«І головне — музичні
редактори... у комп’ютері»
■ У дитячому театрі безліч цікавих сюжетів, чи були у вашому творчому житті кумедні випадки?
— Курйозів було — не перерахувати! Якось, коли на сцені
розповідав гумореску про те,
«як ми з кумом рибу глушили»,
для підсилення ефекту злегка підстрибнув і... провалився
вище колін. Було таке, що, сидячи спиною до залу, посувався
зі стільцем і сторчака полетів в
оркестрову яму.
А ще, пам’ятаю, свого часу
була модна пісня «Лада». Тоді
я вів концерт — по пам’яті, бо
програми не було. Якраз зламався підсилювач, і поки його лагодили, читаю гуморески. Після
чергової режисер махає мені руками і пошепки підказує: пісня
«Лада», «Лада!», мовляв, підсилювач відремонтовано. А мені
почулось, що він каже: «лажа»,
і оголошую: «На цьому наш концерт із технічних причин закінчується...». Можна згадувати
безліч різних приколів...
■ Сім нот Івана Пустового —
що це?
— ...Це безмежний, невичерпний світ музики, це настрій і
високий душевний стан людини, яка слухає музику. Це її величність духовність нації!
Це те, чим я займаюсь щоденно, 12 годин на добу... Це — нові
пісні, аранжування, які я роблю
і для пісень інших авторів, і для
своїх. Це музичні інструменти,
які у мене є — сопілки, саксофон, акордеон, цимбали, труба,
кларнет, ліра, козобас, бугай,
зозулька, клавішні інструменти, і головне — музичні редактори у комп’ютері, завдяки яким я
можу наживо все це прописувати і використовувати в аранжуваннях чи то пісень, чи музики
до вистав... ■
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■ Є ЩО ПОДИВИТИСЬ

У грузинському «шанхаї»...
Подорож у місця офіцерської молодості через 24 роки
Василь САДОВСЬКИЙ

...Наче це було ще вчора. Наша пасажирська «тушка» нарешті відривається від «бетонки» Тбіліського аеропорту. Попереду рідний Київ.
Усе — всі мости спалено, назад вороття немає. Розбурхана, згодом
знесилена низкою катаклізмів республіка, загалом «гарячий» ЗакВО
(Закавказький військовий округ), де промайнули дев’ять перших
років військово-журналістської служби, відтепер це тільки віддалені
щемливі спогади. Звичайно, тоді й гадки не мав, що колись повернуся сюди вже без погонiв, просто туристом.

Ех, дороги...
Цього разу дістався Сакартвело у «спальному» автобусі
відомого туроператора з Дніпра (у попередні радянські часи
здебільшого послуговувався
«Аерофлотом» чи військовотранспортною авіацією). Дві
доби на колесах туди і стільки
ж у зворотному напрямку: Харків, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області, Ставропольський край, КабардиноБалкарія і Північна Осетія. При
перетині двох російських північнокавказьких республік довелось проходити ще й марудну
процедуру паспортного і митного контролю на так званих федеральних КПП «Урух» і «Малка». Не кажучи вже про ще довше очікування, з «телевізором»
і службовими собаками, на двох
державних кордонах у «Гоптівці» та «Верхньому Ларсі».
Лише по той бік засніженого Великого Кавказького хребта наша мандрівна група відчула істотне полегшення. Ані тобі
несподіваних перевірок на трасі
(на російських дорогах наш автобус з українськими номерами
періодично зупиняли співробітники «Ространснадзора»), ані
традиційних засідок із радарами у придорожніх кущах.
Узагалі присутність силовиків у Грузії майже непомітна. Хоча патрульні машини по
дорогах усе ж снували, а прозора будівля дому юстиції у кожному великому населеному пункті на видному місці. І все якось
зрозуміло, по-людськи. Приміром, у Батумі ми випадково
забрели на територію автопарку місцевої поліції, розвернулись і пішли назад. Черговий
навіть не вийшов зi своєї будки, либонь, зрозумівши, що ми
геть не «шпигуни-терористи».
Це вам не Крим, на тамтешніх
автостанціях ледве не кожних
десять хвилин приїжджий люд
«заспокоюють» інформацією
про «розширенням мережі світового тероризму».
Ще що кинулось в очі — майже повна відсутність малолітражок радянського і російського виробництва. Лише іномарки, передовсім чисті «японці»,
тобто з правим кермом. Вони,
як і решта вживаних машин,
до слова, у півтора-два рази дешевші, ніж в Україні. А ще ніде
не побачите дорожніх вказівників російською мовою, лише
грузинською і англійською.
Щоправда, російська останнім
часом потроху в екскурсійних
місцях усе ж з’являється — через дедалі зростаючий наплив
туристів із країн колишнього
Союзу.

Пройтись по Руставелі,
завернути на Сололакі
На проспект Руставелі рвонув одразу, як тільки наш автобус прибув у Тбілісі. Не терпі-

лось побачити, наскільки змінилась головна магістраль міста за останні чверть століття.
Майже чотири роки поспіль, у
1989—1993 роках, проспектом
щодня чимчикував на службу — в редакцію відомчої газети «Закавказскіє воєнниє вєдомості». Тривожні і неспокійні
то були часи, надто після трагічних подій 9 квітня 1989 року
і в розпал так званої «Тбіліської
війни» у грудні 1991 року. В останньому випадку, нагадаю, непримиренна опозиція з танками
і гаубицями два тижні штурмувала будівлю парламенту з президентом Звіадом Гамсахурдіа
і його прибічниками всередині.
Шалені кулі залітали навіть у
вікна наших редакційних кабінетів. Коли все нарешті закінчилось, на проспект було боляче дивитись: ущент зруйнована
гімназія, посічені кулями і снарядами стіни Будинку художника, бані церкви Кашветі, обгоріла бронетехніка, купи стріляних гільз на тротуарах.
Сьогодні, звичайно, ніщо не
нагадує про ті трагічні події.
Хіба що пам’ятник загиблим
за незалежність Грузії 9 квітня 1989 року. Проспект у первозданній красі, блищить і сяє,
реставрується його історична
архітектура. Як і старі квартали Сололакі, що неподалік.
Внизу, поруч iз набережною
Кури, знамениті сірководневі
лазні, арабська мечеть, а на пагорбах височіють мури старовинної фортеці Нарікала. І довкола безліч затишних кафе і
ресторанчиків, де можна посмакувати фірмовим кахетинським
вином і традиційними смаколиками. Що ми, власне, й зробили, попередньо отримавши чудовий релакс в лазнях.
Натомість у спальних районах грузинської столиці майже
нічого не змінилось. Принаймні на Московському проспекті, у «шанхаї», як нарекли цей
район самі тбілісці. У типових
дев’ятиповерхівках колишнього військового містечка тепер
мешкають біженці з Абхазії.
Облізлі фасади, геть закіптявілі
під’їзди — як нагадування про
буремні 90-ті, коли городяни
у холодні місяці рятувались
«буржуйками». Додались лише
овочево-молочні ятки у дворах.
В одній із таких яток батоно Нодар за помірну ціну, 5 ларі (приблизно 55 гривень), продав нам
кілограм солоної бринзи. Найцікавішим було те, що чоловік
із родиною мешкає в... моїй колишній квартирі. Тож швидко
знайшли спільну мову. Нодар
розповів про своє життя-буття.
Зокрема, що пенсія у 180 ларі
(приблизно 1900 гривень) — як,
власне, у більшості його співвітчизників — не дозволяє йому на
схилі літ, так би мовити, байдикувати. Ще б пак, «комуналка»
за квартиру в середньому сягає

❙ Готель «Хілтон» на місці радянського Будинку офіцерів у Батумі.
100 ларі, в опалювальний сезон
— усі 200.
Додам, що майже аналогічну картину я застав і на околиці Батумі, поблизу «нашої»
п’ятиповерхівки на вулиці Лермонтова. Правда, тепер її наростили шостим поверхом, а колишня моя квартира на першому поверсі переобладнана на маленький супермаркет. Ось і вся
модернізація.

Торік Грузію відвідали
6 мільйонів туристів
Проте з кожним роком гостинна Грузія стає дедалі популярнішою серед туристів звідусіль. У цьому переконуєшся ледве не на кожному кроці. Не встигли ми розміститись
у невеличкому тризірковому
готелі на Авлабарі (старому
районі Тбілісі), як туди слідом
заїхала група з Індії, згодом —
з Ізраїлю. У подальшому на екскурсійних маршрутах, зокрема
в Мцхета, Сігнахі, Джварському, Шиомгвімському монастирях, печерному містечку Уплісцихе поблизу Горі постійно пересікались із поляками,
тайцями, словаками. До вподоби гостям паломницькі і гастрономічно-винні тури. Інтерес
цілком зрозумілий: деяким тутешнім православним храмам
по тисячi й більше років, і розташовані вони зазвичай у мальовничій гірській місцині. Ну
а про грузинську національну
кухню і чудове сухе вино, яке
досі, як ніде в світі, виготовляють за старими технологіями в
глиняних глеках квеврі, годі й
казати. Певно, тому, за офіційною статистикою, торік Грузію
відвідали 6 мільйонів туристів,
цьогоріч прогнозують зростання на 30%.
«До нас навіть японці нещодавно приїжджали, щоб подивитись на наші православні
реліквії, — розповіла наш гід,
випускниця Тбіліської і Паризької консерваторій Ірина. — Гадаю, що туристи до нас приїжджають, бо ми — маленька країна
з багатою історією і різноманітним ландшафтом. Наприклад,
зупинившись на постій у Тбілісі,
можна за день подивись гірську

❙ Наша група на мосту цариці Тамари через ріку Аджарисцкали в Аджарії.

❙ Хор Джварського монастиря.
❙ Фото автора.
Грузію, а саме Казбегі, повернутись і встигнути з’їздити ще й у
східну, зокрема Кахетію, а далі
попрямувати на захід, до моря.
У кожного регіону своя культура, різноманіття. Це приваблює.
До того ж Грузія красива у всі
пори року. Узимку це, звичайно, лижний курорт Бакуріані і
Гудаурі, восени — Алазанська
долина».
На думку Ірини, розвиток
туризму — це запорука успішного розвитку республіки й обнадійлива перспектива для її
земляків. І в цьому вона вбачає
політику нинішніх керманичів,
мовляв, інакше б сюди «в гості
стільки народу приїжджало».
Натомість Нана, власниця
невеличкого батумського готелю з кафе і крамницею, повідала мені, що нинішня приваб-

ливість Батумі і Грузії загалом
— це насамперед заслуга колишнього президента Михеїла
Саакашвілі. «Саакашвілі нам
краще зробив, аніж Іванішвілі
(мільярдер, фундатор політичної партії «Грузинська мрія —
Демократична Грузія») робить,
— зізналась жінка і почала перераховувати здобутки Міхо:
Саакашвілі дав нам можливість
побудувати бізнес, заробляти.
Ми сплачуємо державі всього
20% iз прибутку. Це нормально. Чи візьміть таке: до Сванетії раніше туристи не їздили.
А зараз їздять, бо при Саакашвілі там усе добре облаштували. Раніше можна було запросто залишити на вулиці телефон
— ніхто не візьме. Крадіжок не
було, а зараз повернулись злодії
в законі». ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ 2017
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«У Хацкевича інше бачення футболу, ніж у Сергія Реброва».
Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

■ ФЕХТУВАННЯ

Олексій ПАВЛИШ
На перший після Олімпіади-2016 планетарний турнір — чемпіонат світу, який
днями стартував у німецькому Лейпцигу — українська збірна фехтувальників,
здавалось, вирушала не в найкращому
настрої: лише одна медаль на червневому континентальному форумі («бронза»
команди шпажистів). Головного болю
тренерам додавали і відсутність шпажистки Яни Шемякіної (чемпіонка Ігор2012 взяла паузу у кар’єрі) та проблеми
зі здоров’ям Ольги Харлан (титулована
спортсменка дев’ять місяців відновлювалась після травми плеча, лише в травні
повернувшись на доріжку).
Утім вже перші дні ЧС-2017 показали, що Харлан перебуває у чудовій формі, а Шемякіну є ким замінити. Легкість, з якою Ольга перемагала суперниць на шляху до фіналу, продемонструвала готовність шаблістки пройти
ще один олімпійський цикл, а сутичка
за «золото» проти представниці Тунісу
Аззи Бесбес (15:5) стала чи не найкращим поєдинком у кар’єрі 26-річної миколаївки.
Зазначимо, що Харлан завоювала вже
третю золоту медаль чемпіонатів світу в
індивідуальних змаганнях — до цього українка вигравала турніри такого рангу в
2013—2014 роках. Маючи, окрім планетарних нагород іще й чималу «олімпійську колекцію» («золото» та «срібло» в командній першості та дві особисті «бронзи»), титулована фехтувальниця могла б
уже думати про завершення кар’єри, але
зупинятися Ольга, схоже, не збирається. «Я дуже щаслива, адже було важОксана ПРОДАНЧУК, Григорій ХАТА
Волею жереба двічі за тиждень зійшлися на старті сезону
гранди вітчизняного футболу.
Після гри за Суперкубок в Одесі
«Шахтар» та «Динамо» у другому турі чемпіонату України
мірялися силами вже в Харкові,
де столичні футболісти сподівалися якось реваншуватися за поразку в матчі-відкритті сезону.
Щоправда, на думку переважної більшості експертів, шансів
для цього у підопічних Олександра Хацкевича було обмаль. Згідно з котируваннями букмекерів,
«гірники» були беззаперечними фаворитами другого за кілька днів «класико».
Аби знову не червоніти за поразку, напередодні харківської
дуелі динамівському наставнику довелося провести незначну
кадрову чистку, яка, здається,
мала показовий характер. Провівши відверто провальний поєдинок із «Шахтарем» в Одесі
(посприявши його обом голам),
португальський захисник «білосиніх» Віторіну Антунеш був відправлений в оренду до «Гетафе».
Натяк Хацевича та його помічника Олега Лужного інші динамівці зрозуміли швидко. Адже в
Харкові продемонструвати абсолютно інший рівень гри, котрий,
в підсумку, дозволив їм здобути
сенсаційну перемогу.
Від самого початку матчу кияни здивували «гірників», захопивши ініціативу й узявши м’яч
під свій контроль. «Шахтар» не
одразу оговтався від несподіваної спритності опонента, проте
гру вирівняв і, начебто, розпочав
своє домінування на футбольному
полі. Однак особливих дивідендів донецькому колективу це не
принесло. Провівши роботу над
помилками, підопічні Хацкевича залишили без «кисню» атакувальну машину «Шахтаря», вміло заблокували його фланги. «Гра
без м’яча у команди була на дуже
високому рівні. Особливо нам уда-

Радує шабля, радує шпага
Українка Харлан тріумфально повернулась на
фехтувальну доріжку після травми

❙ На турнірі в Лейпцигу шаблістка Ольга Харлан (друга ліворуч) завоювала третє
❙ індивідуальне золото чемпіонатів світу.
❙ Фото з сайта fie.org.
ливо добре виступити тут після травми.
Ця перемога — ще один важливий крок
на шляху до моєї мрії: індивідуального
олімпійського «золота», — сказала після тріумфу спортсменка.
Має шанс Харлан оформити в Лейпцигу і «золотий дубль» — уже сьогодні
стартують змагання в командній шаблі. Партнерками нашого лідера будуть

Ольга Жовнір, Олена Прокуда та Юлія
Бакастова.
Ще одну нагороду — «бронзу» — в
скарбничку української збірної поклала
шпажистка Олена Кривицька. Приємно,
що на шляху до подіуму 30-річна спортсменка створила кілька сенсацій: спочатку в 1/8 фіналу вибила першу сіяну, китаянку Сун Івень (15:13), а потім у чвер-

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Можуть, якщо хочуть
Із приходом на тренерський місток
«Динамо» нового наставника
до «біло-синіх» прийшов і успіх
у протистоянні з «Шахтарем»

❙ Перекривши організованими та дисциплінованими діями «гірникам»
❙ атакувальний «кисень», «Динамо» змогло здолати принципового опонента.
❙ Фото прес-служби ФК «Шахтар».
вався перехід з оборони в атаку»,
— оцінив Хацкевич. Власне один
із таких переходів і приніс динамівцям успіх, коли в кілька дотиків м’яч доставили до Дьємерсі
Мбокані, котрий майстерним
ударом головою забив вирішальний гол у матчі. Дії свого конголезького підопічного, який провів два минулі сезони в англійській прем’єр-лізі (у «Норвіч Сіті»
та «Халл Сіті»), наставник «Динамо» назвав вищим класом.
Натомість «гірники», котрі
в попередніх 54 матчах не залишали поле без забитих м’ячів,
змушені були констатувати, що
своїми шансами вони, на відмі-

тьфіналі здолала росіянку Тетяну Логунову — 15:11. Це, до речі, перша особиста
медаль чемпіонатів світу в кар’єрі Кривицької. «Дуже рада своїй медалі. Нарешті
довгі роки тренувань принесли бажаний
результат», — поділилася емоціями після церемонії нагородження новоспечена
призерка.
Може Олена розраховувати на
п’єдестал і у командній шпазі — сьогодні ввечері українки спробують захистити
«бронзу» попереднього ЧС.
Чекали високих місць і від лідера
чоловічої збірної — Богдана Нікішина,
котрий замикає «топ-10» шпажистів світу, але зачепитись за медаль йому не вдалося — виліту в 1/8 фіналу від майбутнього чемпіона, угорця Андраша Редлі
(3:6). Щоправда, виправитися досвідчений фехтувальник може у команді — разом із Максимом Хворостом, Анатолієм
Гереєм та Дмитром Карюченком Нікішин вигравав «золото» ЧС-2015, на недавньому континентальному форумі українська четвірка в оновленому складі
(Карюченка замінив Володимир Станкевич) стала другою, а на Іграх-2016 у
Ріо фінішувала за крок від подіуму.
Отже, Україна за перші дні змагань
у Лейпцигу здобула дві медалі та ділить
третє місце у загальному заліку з угорцями, а лідирують — росіяни (три «золота» і одна «бронза») та італійці (одне «золото», одне «срібло» і три «бронзи»).
Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу, який приймала Москва,
«синьо-жовті» завоювала три нагороди (одне «золото», одне «срібло» та одну
«бронзу») і стала третьою у медальному
рейтингу. ■

ну від суперника, не скористалися. Цікаво, що за весь матч «білосині» завдали лише одного удару
в «рамку» воріт Андрія П’ятова,
проте і його, зрештою, вистачило
для перемоги.
«Програли тому, що в футболі
таке трапляється. Виграє той,
хто забиває, і забило саме «Динамо». Незважаючи на поразку, я
дуже задоволений своєю командою, хлопці добре себе проявили.
Я засмучений результатом, але я
не можу нічим дорікнути своїм
гравцям, вони зіграли на 100%»,
— наголосив Фонсека.
Ключовим у післяматчевому коментарі динамівського ж

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
2-й тур.
«Шахтар» — «Динамо» — 0:1
Гол: Мбокані, 46
Харків, стадіон ОСК «Металіст»,
14 168 глядачів.
«Чорноморець» — «Сталь» — 0:1
Гол: Кузик, 74
Одеса, стадіон «Чорноморець»,
4 765 глядачів.
«Верес» — «Олександрія» — 0:0
Львів, стадіон «Арена Львів»,
1 715 глядачів.
«Карпати» — «Ворскла» — 1:3
Голи: Перейра, 65 — Коломоєць,
5; Шарпар, 49; Одарюк, 90+1
Львів, стадіон «Україна», 6890
глядачів
«Зоря» — «Маріуполь» — 1:1
Голи: Опанасенко, 70 —
Яворський, 16
Запоріжжя, стадіон «СлавутичАрена», 1700 глядачів
«Зірка» — «Олімпік» — 0:0
Кропивницький, стадіон «Зірка»,
2540 глядачів
Лідери: «Динамо», «Сталь» — 6,
«Олімпік» — 4, «Шахтар», «Ворскла» — 3.
«коуча» став вислів: «Можемо,
якщо граємо організовано». Він
чітко вказує на те, в якому напрямі найближчим часом розвиватиметься «Динамо». Вочевидь
дисципліна — в усіх розуміннях цього слова — має стати головним козирем динамівсько-

го колективу. Якщо згадати, які
якості під час своєї ігрової кар’єри
демонстрували на футбольному
полі перші особи тренерського
штабу «біло-синіх» — Хацкевич
та Лужний, тоді іншого підходу в
роботі з розніженими комфортними умовами гравцями сучасного
«Динамо» й уявити складно.
Щодо інших поєдинків другого туру ЧУ, то не перестає дивувати вболівальників «Сталь»
з Кам’янського. Команда, не без
фарту, але мінімально переграла
одеський «Чорноморець». «Сталевари» на старті сезону здобули максимальну кількість очок,
а одесити поки що крокують без
перемог.
Несподіваним виглядає й
факт нездатності бронзового призера попереднього ЧУ — «Зорі»
здобути першу перемогу в новій
першості. Після стартової невдачі
підопічні Юрія Вернидуба розписали нічию з «Маріуполем». Луганська команда стала чи не найбільшим розчаруванням старту
сезону. Серйозно видозмінивши
склад, луганчани поки не можуть
віднайти своєї гри. Вернидуб різко прокоментував результат поєдинку: «Гри як такої з нашого
боку не було. Є над чим замислитися й аналізувати. Катастрофа
повна. Так у футбол не грають.
Можу багато гидоти наговорити,
але не хочу. Але команди на полі
я не побачив. При такому результаті є два варіанти: або команду
міняти, або тренера». ■

■ ХРОНІКА
Водні види
Скориставшись відсутністю на чемпіонаті світу в довільних змаганнях комбінацій
російських синхроністок, які, відзначимо, в Будапешті демонструють, беззаперечно, чемпіонський хід, вітчизняні синхроністки (Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Ганна Волошина, Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва і Яна Нарежна) поповнили свою медальну колекцію, всуціль заповнену бронзовими
нагородами, «сріблом». Першими в цій дисципліні стали китаянки, третіми — японки.
А перед тим підопічні Світлани Саїдової стали третіми в довільній програмі груп (Волошина, Яхно, Савчук, Сидоренко, Кашуба, Марина та Владислава Алексєєви, Нарежна).
Трохи ж раніше українські синхроністки по два рази піднімалися на п’єдестал у змаганнях солісток (Ганна Волошина) та дуетів (Волошина/Яхно). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Гостра на язичок майстриня з народу
Нині 81-річна Любов Панченко з Лісової Бучі захоплено розповідає про юність,
вишивання і тканинні аплікації

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ 2017

■ НОВА РОЛЬ

Кара для Бонда
Новою «дівчиною агента 007» може стати
відома модель
Більше двох років тривав кастинг на роль Джеймса
Бонда у новій серії франшизи. Цю роль приміряли і Тому
Гіддлстону, і Ідрісу Ельбі, і Тео
Джеймсу. А в підсумку авторам фільму таки вдалося вмовити повернутися до цієї ролі
Деніела Крейга, який втілив
образ «агента 007» у попередніх серіях.
І тепер — нова інтрига: хто
ж буде «дівчиною Бонда». Схоже, тут поле для припущень
не менш широке і сповнене несподіванок. Одна з чуток — продюсери фільму всерйоз зацікавилися 24-річною моделлю та
актрисою Карою Делевінь. У
кіно Кара не новачок — днями
відбулася прем’єра нової стрічки Люка Бессона «Валеріан і
місто тисячі планет», де дівчина привернула до себе увагу. Також вона знялася в десятку інших стрічок, серед яких «Загін
самогубців», «Закохані діти»
та «Подорож до Небувалії».
Утім багато хто здивований
таким вибором, натякаючи, що

Кара Делевінь досить агресивна і недостатньо жіночна, і її важко уявити
в образі коханки Джеймса Бонда. Натомість
джерела, наближені до
продюсерів,
натякають, що образ «дівчини Бонда» може кардинально змінитися, і Кара Делевінь
якнайкраще
підходить для цього.
«Її погляд, що спопеляє, і вміння бути
різною дають їй великі
переваги. Вона може зіграти жорстку шпигунку, яка
працює в парі з головним
героєм. Дівчина Бонда остаточно перестає бути «цукерочкою» і задасть усім перцю», — стверджують вони.
Що ж, якщо порівняти Кару з героїнями Ольги Куриленко, Холлі Беррі
чи Еви Грін, вибір справді здається дивним. Хоча
все це лише чутки і хтозна, хто з актрис у результаті витягне щасливий
квиток у «Бондіану». ■

■ ОТАКОЇ!

Здрастуй, тату!
Іспанська ворожка намагається
довести, що є рідною донькою
Сальвадора Далі
Ната НЕТУДИХАТА
На що тільки не підеш,
коли справи твої не надто успішні, а тут з’являється шанс

на чималенький спадок. Принаймні професійна ясновидиця і ворожка на картах Таро,
ведуча програми «пророцтв»
на телебаченні каталонської

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №89

❙ Кара Делевінь.

Жирони — Марія Пілар Абель
Мартінес вирішила спробувати відсудити свою частку спадщини одного з найвідоміших художників-сюрреалістів Сальвадора Далі. Вона
подала до суду позов на встановлення батьківства, стверджуючи, що є позашлюбною
донькою Далі від його хат ньої
робітниці Антонії.
Суд задовольнив позов
і дозволив ексгумацію тіла
художника. Як відомо, після
смерті у 1989 році тіло Далі
було забальзамоване і замуроване в склепі в його власному театрі-музеї, створеному

ще за життя у Фігерасі. Взяті
для експертизи зразки нігтів,
зубів і кісткового мозку було
відправлено у спеціальну лабораторію до Мадрида.
Результати експертизи
очікуються на початку вересня. Офіційно вважається, що
у Далі, який понад 50 років
був одружений зі своєю музою
Галою, не було дітей. Якщо ж
Марії Пілар вдасться довести
інше, вона може претендувати на прізвище Далі, авторські
права та частину його творчого спадку. А він оцінюється у
суму близько 325 мільйонів
євро. ■

■ ПОГОДА
26 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер
пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi +18...+20, удень
+28...+30.
Миргород: короткочасний дощ, гроза. Уночi +17...+19, удень
+30...+32. Вiнниця: короткочасний дощ, мiсцями сильний,
гроза. Уночi +17...+19, удень +25...+27. Одеса: без опадiв.
Уночi +20...+22, удень +27...+29.
24 липня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 22-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ,
мiсцями сильний, гроза. Трускавець: уночi +13...+15, удень
+20...+22. Моршин: уночi +14...+16, удень +22...+24.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+15…+20
+26…+31

+12…+17
+21…+26
Схід

хмарно

Центр

+15…+20
+26…+31

+15…+20
+26…+31

дощ
сніг

Південь +18…+23
+31…+36
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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По горизонталі:
1. Щільно скручені в товсту
трубку тютюнові листки для куріння. 4. Актор театру імені Івана Франка, ведучий «Лото-Забава». 9. Фахівець, який навчає правильно вимовляти звуки. 10. Почесне звання, що
передається у спадок. 11. Вартість
товару. 12. Великий залізничний вузол на Вінниччині. 14. Міфічна річка мертвих у давніх греків. 15. Гуртожиток для бідних студентів при середньовічних університетах.. 20. Порода службових собак. 22. Узбецька
національна страва. 24. «Скрипка грає, ... крає, наше літо догорає»
(пісня). 25. Ім’я українського композитора, автора духовних гімнів Веделя. 26. Помічник держсекретаря
США, яка підтримала Євромайдан.
27. Група видатних діячів однієї епохи, одного напряму.
По вертикалі:
1. Козацький спис. 2. Віросповідання маркіза де ля Моля із роману
Олександра Дюма «Королева Марго». 3. Дуже солона вода. 5. Особа, яка від імені держави посвідчує
документи. 6. Найпоширеніша трава для куріння, яку з Америки привіз Колумб. 7. Трав’яниста рослина,
корінь якої використовують для ліку-

вання шлункових хвороб або кладуть
у горілку, щоб зробити її запашною.
8. Дівоче прізвище Вікторії Бекхем.
13. Музичний інструмент, на якому грає Ян Табачник. 16. Ім’я видатної української оперної співачки, яка
«врятувала» оперу «Чіо-Чіо-Сан».
17. Американський винахідник, який
запатентував телефон, фонограф та
лампочку розжарювання. 18. Український письменник і поет, автор
роману «Депеш мод». 19. Відомий
археолог, першовідкривач Трипільської культури. 21. Самоцвіт. 23. Кораловий острів.
Кросворд №87
від 19 липня

■ ПРИКОЛИ
— Чому ти не працюєш? — запитує каменяр у помiчника.
— Після вечiрки руки трусяться.
— Тодi пiсок просівай!
***
Зять хотів налагодити стосунки з тещею і замовити їй гарну сукню, але вона прокинулася, коли він
її рулеткою мiряв.
***
— Чому ви така сумна?
— Дочка виходить замiж, а
вона нiчого не вмiє готувати.
— Не переймайтеся, ще невідомо, чи зможе її чоловік заробити
на харчi.
***
Після 10 років шлюбу жінка
звертається до чоловiка:
— Любий, ти по життю перемо-

жець чи той, хто програв?
— Люба, з роками я зрозумiв,
що потерпiлий.
***
Я люблю апельсиновий сік, а
мої подружки — персиковий. Але
коли ми зустрiчаємося, то п’ємо
горілку.
Жiнка мiряє в магазинi шубу:
— Любий, це ж кролик, у ній
буде холодно!
— Нічого, кролик ходив у ній
усе життя і помер зовсім не через
те, що замерз.
***
— Мені здається, шо я досягтаки фінансової стабільності.
— Це як?
— Грошей не було, немає і,
схоже, не буде.
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