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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,89 грн. 

1 € = 34,84 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Західна якість 
— не для сходу 
Єврокомісія буде боротися з подвійними стандартами у харчовій промисловості ЄС 
стор. 6 »

Прибрати і піти 
Лідер Руху нових сил 

Міхеїл Саакашвілі 

пообіцяв через два тижні 

назвати свої кандидатури 

на міністерські посади
стор. 4  »

Який стосунок Симон 

Петлюра має до 

хорового співу і чому 

змінилася поведінка 

школярів-мігрантів у 

британській школі
стор. 8—9 »

Напередодні Міжнародного дня 

стоматолога, керівник Луцької 

стоматполіклініки Олександр Кобись 

поділився рецептом успіху 

свого закладу
стор. 10 »

Музика — предмет не другорядний«Приймаємо всіх, бо в тих, у кого 
грошей немає, теж болять зуби» 

Не всю Європу виробники харчів однаково годують... ❙
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«Із бандерівським прапором, який надумали заборонити і карати за нього, зараз 
хлопці воюють на фронті й захищають у тому числі й поляків від Росії, адже 
ми маємо одного спільного ворога. А станом на зараз польська влада своїми 
антиукраїнськими законами намагається встромити Україні ніж у спину».

Любомир Мельничук
активіст-політик

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер РПЛ переконаний: 
люди не зможуть платити за 
такими тарифами.
 «В обмін на черговий кре-
дит від МВФ влада бере на себе 
зобов’язання підняти ціни на 
газ майже на 70%. Хто плати-
тиме за той газ? Запас терпін-
ня в українців уже вичерпа-
но. В країні криза неплатежів, 
бо в людей просто немає гро-
шей. Пенсія у вчительки, яка 
пропрацювала все життя, — 
2 тисячі гривень. Тепер їй ка-
жуть, що вона повинна за тися-
чу кубів газу заплатити 8-9 ти-
сяч гривень. Де їх узяти? І вла-
да замість того, щоб витратити 
70 мільярдів гривень на підви-
щення зарплат,  пенсій і нові 
робочі місця, виділяє з держ-
бюджету кошти на субсидії. 
Внаслідок чого ці гроші йдуть 
у кишені олігархам — власни-
кам газових мереж», — обурив-
ся Ляшко.
 Лідер РПЛ переконаний, що 
ціну на газ треба не піднімати, 
а навпаки — зменшувати за ра-
хунок видобутку власного газу. 

«Наша команда добилася  зни-
ження ренти на видобуток газу. 
Завдяки цьому собівартість ви-
добутку становить 1500 гривень 
за тисячу кубометрів. Якщо 
влада дослухається до нас і поч-
не вкладати гроші у власні ро-
довища, ми зможемо позбутися 
енергозалежності і знизити та-
рифи для населення. Ще один 
важливий крок — енергомо-
дернізація. Щоб українці мен-
ше платили — потрібно міняти 
вікна, двері, котельні та тепло-
траси за рахунок державного 
бюджету», — зазначив народ-
ний депутат.
 Ляшко вкотре закликав 
владу підняти мінімальну за-
рплату до 5500 гривень, а 
пенсію — до 3500 гривень.
 «Сьогодні в Україні — най-
нижчий рівень зарплат у Єв-
ропі. Якщо ми не будемо під-
німати зарплати і пенсії, пра-
цездатні українці виїдуть, а 
літні люди повимирають. Єди-
на можливість відновити еко-
номічний потенціал країни — 
це здешевлення кредитів для 
бізнесу, підтримка національ-
ного виробника та радикальне 

підвищення доходів громадян. 
Бідність — це не менша націо-
нальна катастрофа, ніж росій-
ська агресія. Бо це поживне 
джерело для корупції, злов-
живань владою та дестабіліза-
ції ситуації всередині країни!»  
— зазначив лідер РПЛ.
 Окрім того, нардеп вимагає 
захистити українців, які пе-
ребувають за межею бідності. 
Зокрема, відновити державне 
регулювання цін. «Скасування 
державного регулювання цін 
на продукти першої необхід-
ності — це абсолютно непра-
вильне рішення. Собівартість 
більшості товарів залежить від 
курсу валюти, тому ціни стри-
бають, наче скажені, а інфля-
ція складає майже 13%. Безу-
мовно, відповідальність за це 
несе Нацбанк, який допустив 
падіння курсу гривні. Через 
коливання курсу валюти люди 
втрачають свої гроші. Україн-
ці з власної кишені сплачують 
за недолугу економічну політи-
ку влади. Ми пропонуємо план, 
який це зупинить і не дозво-
лить знищити країну!» — під-
сумував Ляшко. ■

ВИХІД Є

Ляшко: Треба зарплати 
піднімати, а не тарифи
Лідер Радикальної партії вимагає від влади не підвищувати ціну 
на газ на догоду Міжнародному валютному фонду

■

Ляшко поспілкувався з людьми на вулицях та поцікавився їхньою думкою з приводу підвищення тарифів: 
платити вони не зможуть!

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Наприкінці минулого тиж-
ня під головуванням очільни-
ка поліції Київщини Дмитра 
Ценова відбулася розширена 
нарада керівництва Головно-
го управління поліції столич-
ної області, де були підбиті 
підсумки оперативно-служ-
бової діяльності підпоряд-
кованих підрозділів за 2017 
рік.

 Головний правоохоро-
нець Київщини зазначив, що, 
порівняно з минулими роками, 
значно збільшилася кількість 
зареєстрованих заяв і пові-
домлень, однак, не зважаючи 
на це, підрозділи поліції Київ-
щини спрацювали належним 
чином. Зокрема, майже вдвічі 
покращилися показники роз-
криття злочинів — удалося 
знизити кількість криміналь-
них правопорушень майнової 

спрямованості, а також пок-
ращити відсоток їх розкрит-
тя (питома вага розкриття — 
41,1%, проти 22,4% — у 2016 
році).
 Також досягнуто кращих 
результатів у роботі з виявлен-
ня та документування право-
порушень, пов’язаних із фак-
тами торгівлі людьми (пито-
ма вага розкриття — 64,7%, 
проти 14,3% — у 2016 році 
та 0% — у 2015-му). Більше 

задокументовано злочинів, 
пов’язаних із незаконним обі-
гом наркотиків, у томі числі їх 
збуту. Належна увага приділя-
лася поліцейськими боротьбі з 
організованою злочинністю.
 Однак Дмитро Ценов звер-
нув увагу і на прорахунки у 
службовій діяльності:  збіль-
шення кількості скоєних 
умисних тяжких тілесних уш-
коджень, у тому числі зі смер-
тельними наслідками.
 Під час наради представник 
об’єктів енергозабезпечення 
Київщини Микола Джига пе-
редав поліцейським логістич-
ні пристрої для своєчасного 
реагування на повідомлення і 
виклики громадян та опера-
тивного прибуття правоохо-
ронців на місце події.

 Учасники наради розгля-
нули також питання щодо 
поліпшення роботи поліції й 
насамперед підвищення ефек-
тивності розкриття та розслі-
дування кримінальних пра-
вопорушень, забезпечення 
публічної безпеки і порядку, 
зниження рівня вуличної зло-
чинності, зменшення аварій-
ності дорожнього руху.
 На початку поточного року 
в територіальних підрозді-
лах поліції столичної області  
проведено перевірку несення 
служби груп реагування пат-
рульної поліції. За результа-
тами цієї перевірки поліцей-
ських, які невчасно реагували 
на повідомлення від громадян, 
притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності. ■

ОЦІНКИ

Приборкують майновий кримінал
Поліцейські Київщини — про свою роботу за рік

■

Іван БОЙКО

 Ворог практично не при-
пиняє обстрілів позицій ЗСУ 
на різних напрямках східно-
го фронту, хоча й дещо знизив 
кількість самих обстрілів та їх 
інтенсивність. Зокрема, мину-
лої неділі зафіксовано п’ять об-
стрілів наших оборонних ук-
ріплень, унаслідок яких зазна-
ли поранень двоє українських 
захисників, ще один отримав 
бойове травмування.
 За словами речника Міно-
борони України з питань АТО 
Дмитра Гуцуляка, постражда-
лих військовослужбовців ева-
куювали до медичних установ. 
Стан їхнього здоров’я задовіль-
ний.
 Як повідомляє прес-центр 
штабу АТО, на донецькому на-
прямку ворог застосував важкі 
120-мм міномети по позиціях 
ЗСУ неподалік Кам’янки та Но-
вотроїцького, чим грубо пору-
шив Мінські домовленості. А 
поблизу селища Водяне бойо-
вики обстріляли опорні пункти 
сил АТО з ручних протитанко-
вих гранатометів. Крім того, у 
вечірній час противник активі-
зувався довкола шахти Бутівка. 
У цьому районі окупанти випус-
тили в бік українських захисни-
ків понад сорок мін калібру 82 
мм i стріляли з гранатометів різ-
них видів.

 У свою чергу, українсь-
ка сторона СЦКК заявляє, 
що ігнорування бойовиками 
ОРДЛО заявок на проведення 
ремонтних робіт на об’єктах 
інфраструктури у найближ-
чій перспективі може приз-
вести до аварійних ситуацій iз 
непередбачуваними наслідка-
ми. «Термінового реагування 
потребує ситуація, що склала-
ся на об’єктах шламонакопи-
чувача 3-ї черги промислових 
відходів коксохімічного ви-
робництва ТОВ НПО «Інкор і 
К°» біля н.п. Новгородське», 
— заявили в СЦКК. І додають, 
що подібні дії ватажків ОРДЛО 
можуть призвести до екологіч-
ної катастрофи на Донбасі, на-
слідки якої відчують на собі 
всі мешканці по обидва боки 
лінії розмежування.
 За даними української сто-
рони, бойовики ОРДЛО також 
блокують відновлення газопос-
тачання до населених пунктів 
Мар’їнка та Красногорівка До-
нецької області. Без газу та теп-
ла перебувають тисячі мирних 
мешканців, десятки об’єктів 
соціальної інфраструктури та 
низка підприємств регіону. 
 Серед робіт, які необхідно 
провести, — відновлення ос-
вітлення на газорозподільчій 
станції та експертиза стану га-
зопроводу-відводу в районі тра-
си Запоріжжя — Донецьк. ■

НА ФРОНТІ

Без жодних гарантій 
безпеки 
Бойовики ОРДЛО ігнорують заявки 
на ремонтні роботи, що може призвести 
до екологічної катастрофи

■

А ТИМ ЧАСОМ....

  Населений пункт Катеринівка Луганської області, розташований поблизу лінії 
розмежування, повернуто з так званої «сірої зони» під контроль України, пові-
домляє прес-центр штабу АТО. Там додали, що військовослужбовці Збройних сил 
України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань i по-
вернення до мирного життя.
 Жрналіст Андрій Цаплієнко написав у «Фейсбуцi», що Катеринівка —це п’яте 
село за два місяці, яке українські військові повернули Україні. Він згадує, що 
був тут майже рік тому: «Тоді це була небезпечна «сіра зона», і на вулиці можна 
було побачити бойовиків».
 «Наших військових зустрічали надзвичайно тепло. Просили відкрити блокпос-
ти і запустити хоча б автобус до «великої» України. Катеринівка вдома», — на-
писав журналіст.
 Нагадаємо, 31 січня Збройні сили України взяли під контроль село Новоолек-
сандрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке перебувало в так званій 
«сірій зоні» між позиціями ВСУ і бойовиків.

■
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Монетизував 
заповідник 
Фонди 
Чигиринського 
музею поповнюють 
дарувальники
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Фонди Національного істори-
ко-культурного заповідника «Чи-
гирин» поповнилися  унікальною 
і рідкісною античною монетою 
обол, 359-336 рр. до н.е. (Філіпп 
ІІ, Македонія), яка була випадко-
во знайдена біля хутора Вдовичи-
не Чигиринського району. Про це 
«Україні молодій» повідомили у 
національному заповіднику.
 За словами науковців «Чиги-
рина», монету подарував заповід-
нику місцевий краєзнавць Сер-
гій Потапенко. І дарувальників, 
на щастя, немало. Цікавий дару-
нок, макет скіфської баби, пере-
дала Ольга Пенькова, заступник 
генерального директора Націо-
нального історико-археологіч-
ного заповідника «Кам’яна мо-
гила». А ще фонди заповідни-
ка останнім часом поповнилися 
комплектом речей, пов’язаних із 
діяльністю Холодноярської рес-
публіки у 20-роках ХХ століття, 
серією авторських плакатів Юрія 
Неросліка «Патріотичний плакат 
— молоді», світлиною 1962 року 
з зображенням пам’ятника Бог-
дануХмельницькому в Чигирині 
тощо.
 «Усі ці речі будуть обліковані 
до фондової збірки заповідника 
та займуть достойне місце в му-
зейних експозиціях», — наголо-
шують у національному заповід-
нику «Чигирин» і щиро дякують 
усім небайдужим.
 Проте, як наголошують у Чер-
каській облдержадміністрації, на 
Черкащині наразі напрацьовують 
стратегічний документ з розвит-
ку внутрішнього та зовнішнього 
туризму на 2018—2020 роки. Над 
цим проектом спільно працюють 
Черкаська агенція регіонально-
го розвитку та Департамент ре-
гіонального розвитку облдержад-
міністрації, які проводять он-
лайн-опитування серед жителів і 
цікавляться, які туристичні «род-
зинки» варті того, щоб виділити 
на ознайомлення з ними уїк-енд, 
які історичні постаті справили 
найбільший вплив на розвиток 
регіону тощо. Відповіді опрацю-
ють та візьмуть до уваги при ро-
боті над Програмою розвитку ту-
ризму.
 За словами начальника відді-
лу економічного розвитку Депа-
ратаменту регіонального розвит-
ку ОДА Дмитра Пивака, Черкась-
ка область має фінансову та екс-
пертну підтримку для розробки 
програми розвитку туризму в ре-
гіоні. Це стало можливим завдя-
ки перемозі у грантовій програмі 
«Підтримка розвитку внутріш-
нього туризму в Україні», яку ре-
алізовує Асоціація індустрії гос-
тинності України. 
 До речі, нині на Черкащині 
разом з компанією Google Ук-
раїна вже створено туристич-
ний портал, презентовано турис-
тичний додаток по місту Чер-
каси, розроблений спільно з 
IT-компанією Everlabs, а про ту-
ристичні цікавинки можна дізна-
тися на офіційному туристичному 
порталі області. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Минулого року співробіт-
ники Харківської фіскаль-
ної служби зафіксували понад 
півтисячі порушень правил 
торгівлі горілчаними та тютю-
новими виробами. Реалізато-
ри у підсумку були оштрафо-
вані на 4,4 мільйона гривень, 
але порядку від цього не стало 
більше. Найчастіше продавці 
не дотримувалися мінімаль-
них оптово-роздрібних цін на 
спиртне, завищували макси-
мальні ціни на сигарети, про-
давали продукцію неповноліт-
нім, реалізовували товари без 
акцизних марок, повідоми-
ла прес-служба відомства, до-
давши при цьому, що анало-
гічні перевірки триватимуть і 
далі. Але тепер уже в рамках 
спеціально організованої опе-

рації «Акциз», що триватиме 
до початку літа. 
 Нова акція фіскалів при-
несла перші результати. Піс-
ля перевірки усього лише двох 
торговельних точок на Мос-
ковському проспекті та по ву-
лиці Олімпійській співробіт-
ники поліції Немишлянсько-
го району виявили два факти 
торгівлі з порушеннями пра-
вил, конфіскувавши 55 літрів 
горілки. Кожному з підпри-
ємців загрожує штраф від 850 
до 3400 гривень. У фіскальній 
службі також повідомили, що 
фінансові покарання недоб-
росовісних підприємців з ча-
сом можуть стати жорсткіши-
ми, оскільки уряд має намір 
розглянути законопроект про 
підвищення розмірів штраф-
них санкцій. За попередніми 
даними, суми стягнень можуть 
зрости приблизно вдвічі. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Трагедія сталася в селі 
Гельмязів Золотоніського 
району. Там у власній оселі 
згоріла ціла родина — троє 
людей. Як повідомив «Ук-
раїні молодій» речник голо-
вного управління ДСНС у Чер-
каській області, о 7-й ранку 
до Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення з цьо-
го села про пожежу в приват-
ному житловому будинку.
 «Аби дістатися до міс-
ця пожежі, рятувальники 
з районного центру подола-
ли понад 30 кілометрів. До 
гасіння пожежі було залу-
чено і волонтерів із місце-
вої пожежної команди цьо-
го села», — розповідає Кос-

тянтин Петрович. За його 
словами, під час ліквідації 
пожежі в одній iз кімнат бу-
динку вогнеборці виявили 
тіла 76-річної господині, її 
76-річного чоловіка та їхньо-
го 52-річного сина.
 Спільними зусиллями 
вогнеборців пожежу через 
годину було локалізовано, 
а через півгодини повніс-
тю ліквідовано. За поперед-
німи даними, причиною по-
жежі стало коротке зами-
кання електрообладнання в 
будинку.
 До речі, тільки минуло-
го тижня на пожежах в од-
ній Черкаській області заги-
нуло п’ятеро людей, а збит-
ки від вогню сягнули майже 
мільйона гривень. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Рейтинг найперспективніших вишів 
країни у 2017 році очолив Український 
католиць кий університет. Згідно з дослід-
женнями журналістів сайта texty.org.ua,  
саме сюди вступають абітурієнти з най-
кращими результатами ЗНО. 
 Система складання рейтингу доволі 
проста, проте справедлива: найуспішні-
ший вуз — це той, у якому навчаються 
найрозумніші студенти. «Ми визначили 
рейтинг вишів на основі бала ЗНО вступ-
ників i порівняли результати з нашим по-
переднім рейтингом, який ми зробили у 
2011 році. Український католицький уні-
верситет увійшов у трійку лідерів», — 
констатують автори.
 Дослідження зроблено на основі даних 
інформаційної системи «Конкурс» та да-
них порталу Osvita.ua. Згідно з результа-
тами моніторингу, центрами освіти нез-
мінно залишаються Київ, Львів і Харків. 
 Із львівських вишів до топ-десятки 
потрапили: Український католицький 
університет — 4-те мiсце (середній бал 
ЗНО студентів 182,5), Львівський медич-
ний університет імені Данила Галицько-
го — 5-те мiсце та Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка — 7-
ме місце, а ось НУ «Львівська політехні-
ка» дісталося 16-те мiсце у рейтингу (для 
порівняння, середній бал ЗНО студентів 
тут — 165,2).
 Трійку лідерів замикають КНУ імені 
Тараса Шевченка та Могилянська ака-
демія, також серед усіх київських вишів 
у десятку потрапили ще Національний 
медичний університет імені Богомоль-
ця (4-те місце) i Національний технічний 
університет України  «Київський полі-

технічний інститут ім. Ігоря Сікорсько-
го» (6-те) місце, а ось доволі популярний 
серед абітурієнтів Національний авіацій-
ний університет розташувався у рейтингу 
аж на 28-й позиції (середній бал ЗНО сту-
дентів 158,7).
 При складанні рейтингу також урахо-
вували кількість публікацій i кількість ци-
тувань за даними 2017 року. Ще в рейтингу 
вказано кількість зарахованих у 2017 році 
студентів, кількість заяв на одне місце, вар-
тість контракту. Вартість навчання за рік у 
вишi вираховували на основі середньої вар-
тості за топ-10 найпопулярнiших спеціаль-
ностей 2017 року: економіка, право, філо-

логія, середня освіта, комп’ютерні науки, 
інженерія програмного забезпечення, ме-
неджмент, медицина, туризм, психологія.
 Основна ознака недобросовісних 
вишiв: вони беруть до себе всіх бажаючих 
i навiть вступників, що не здатні склас-
ти ЗНО на достатньому рівні. До цієї ка-
тегорії потрапляє більшість приватних 
вишів. Вартість контракту в таких закла-
дах зазвичай є критично низькою. Варто 
згадати, що дер жаві навчання одного сту-
дента обходиться у 26 тисяч гривень на 
рік. Вартість навчання на контракті є ще 
нижчою, але за 7-10 тисяч на рік якісну ос-
віту не отримаєш. ■

ОВВА!

Конфіскували горілку
Штрафи за порушення антиалкогольних 
правил можуть зрости вдвічі

■НЕБЕЗПЕКА

Смертельне 
замикання 
На Черкащині у власній хаті 
загинула родина

■

РЕЙТИНГ

Вищі з вишів
УКУ очолив список університетів України 
з найрозумнішими абітурієнтами

■

Український католицький університет у Львові.❙

Світлана МИЧКО

 На останній сесії Тернопільської місь-
кої ради, що відбулася минулої п’ятниці, 
з ініціативи міського голови Сергія Нада-
ла було прийнято рішення у відповідь на 
ухвалений польським Сеймом закон про 
заборону пропаганди «бандерівської ідео-
логії». 
 Як повідомила прес-служба міськра-
ди, відтепер у Тернополі під час усіх уро-
чистих та святкових заходів на державних 
будівлях та комунальних установах одно-
часно з державним синьо-жовтим прапо-
ром обов’язково підніматимуть iще й чер-
воно-чорний. Як відомо, стяг у таких ко-
льорах вважається символом організації 
українських націоналістів та Української 
повстанської армії зокрема.
 Водночас міський голова зазначив, 
що, попри ухвалення скандального зако-
ну, обласний центр продовжуватиме, як і 

раніше, розвивати партнерські стосунки 
з Польщею. Тим паче що сім польських 
міст на даний момент є офіційними міс-
тами-побратимами Тернополя. 
 Тісно співпрацюють між собою освіт-
ні, лікувальні, спортивні та культурні 
заклади наших міст. Саме завдяки спіль-
ним проектам ми демонструємо дружбу 

між нашими країнами та містами. Своїм 
же рішенням ми демонструємо, що не 
дозволимо іншим країнам переписувати 
сторінки нашої героїчної історії. І ще раз 
офіційно підтверджуємо на міському рів-
ні пошану до наших Героїв і їхнiй внесок 
у боротьбу за Незалежність України», — 
сказав Сергій Надал. ■

СИМВОЛИ

Червоний — то любов, 
а чорний — то журба
У Тернополі відповіли на польський закон 
про «бандерівську ідеологію»

■
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«Генеральний прокурор зібрався продати «вишки Бойка». 
Ті самі вишки, щодо яких МЗС на днях має подати міжнародний позов 
проти Росії.  Не нова ідея — торгувати краденим... 
Чимось стороннім тхне від цього: і не морем, і не газом...»

Георгій Тука
заступник міністра з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Після того, як 26 січня Апеляційний 
суд Києва відправив під нічний домашній 
арешт колишнього президента Грузії, лі-
дера політичної партії «Рух нових сил» 
Міхеїла Саакашвілі, останній знову пі-
шов у наступ. «Я оголошую, що ми буде-
мо продовжувати марші за відсторонення 
Порошенка від влади. У найближчі дні 
ми оголосимо про початок масових акцій 
з метою відсторонення мирним способом 
і зміну влади бариг в Україні», — заявив 
тоді Саакашвілі. 
 Чергове віче відбулося цієї не-
ділі. Учасники маршу зібралися біля 
пам’ятника Тарасу Шевченку і мали на-
мір пройтися маршем по Хрещатику. Од-
нак плани довелося міняти — Хрещатик 
виявився перекритий машинами з єв-
рономерами, власники яких влаштува-
ли свою акцію протесту, вимагаючи зни-
ження мит на розмитнення і зняття обме-
жень, а сам майдан Незалежності був за-
ставлений металевими конструкціями, 
обтягнутими жовто-блакитними полот-
нищами під колір українського прапо-
ра. Тож кількатисячна колона пройшла-
ся Володимирською вулицею і спустила-
ся до Європейської площі, де і відбувся мі-
тинг.
 Міхеїл Саакашвілі вкотре звину-
ватив у всіх проблемах «владу бариг» і 
закликав Петра Порошенка прийти на 
чергове віче, призначене на 18 лютого, 
щоб добровільно подати у відставку, по-
обіцявши, що після цього пенсії в Ук-
раїні зростуть удвічі. «Якщо він зараз 
піде, уникнувши кровопролиття, йому 
багато чого пробачать і залишать його в 
спокої. Але хочу попередити: якщо він 
і далі буде репресувати людей, то пока-
рання буде дуже суворим і від народно-
го гніву його нічого не врятує. В Росію 
він не зможе втекти, а на Заході його не 
приймуть», — заявив політик. Саака-
швілі також пообіцяв, що через два тиж-
ні він назве свої кандидатури як на поса-
ду Президента України, так і в альтерна-
тивний уряд, а також пригрозив депута-
там, які не голосуватимуть за відставку 
Порошенка, що оприлюднить їхні адре-
си і люди ходитимуть до них додому, щоб 
переконати в необхідності голосування. 
«Ми хочемо одного — прибрати цих від 
влади мирно і самим піти після цього», 
— додав колишній президент Грузії.
 Щоб продемонструвати, як це вигля-
датиме, учасники віче вирушили авто-
пробігом до маєтку Петра Порошенка в 
Козині, щоб передати йому особисте за-
прошення на 18 лютого. Утім у Козині їх 

зустріли два кордони поліції, які забезпе-
чували порядок на місці. Після невели-
ких перемовин праоохоронці пропусти-
ли до воріт делегацію парламентаріїв, які 
намагалися достукатися у президентські 
ворота, однак їм ніхто так і не відчинив. 
Не вдалося учасникам акції і запустити 
над маєтком привезений із собою дрон — 
за їхніми словами, там стоїть «глушил-
ка», яка не дає техніці піднятися вище 5 
метрів і збиває сигнал. 
 Загалом акція пройшла спокійно, 
хоча лишила після себе більше запитань, 
ніж відповідей. В першу чергу — що зби-
раються робити Саакашвілі та його со-
ратники у разі, якщо Порошенко про-
ігнорує їхнє «запрошення», а головно — 
якщо раптом погодиться на їхні умови? 
Схоже, більшість учасників акції спри-
ймають такі «походи» в першу чергу як 
«накачування м’язів» перед боєм, який 
іще попереду. «Чи є сенс у цих маршах, 
якщо жоден iз них, починаючи з жовтня 
минулого року, так і не привів до повален-
ня олігархічної системи?! Сенс є. Ми про-
буємо сили. Ми бачимо однодумців. Ми 
дорослішаємо. Ми раз за разом доводи-
мо і собі, і тим, хто вже опустив руки, що 
тільки так треба говорити справжнім гро-
мадянам із владою — мовою вимог і гро-
мадського тиску. І я особисто бачу, що на-
стрій людей у країні швидко змінюється 
— від апатії до бажання боротися і пере-
магати», — написав у «Фейсбуці» один із 
них, письменник і учасник бойових дій 
Микита Кашницький.
 З іншого — скільки можна наступати 
на граблі? «Популізм — це така сама ве-
личезна загроза нашій країні, як коруп-
ція. Саакашвілі ув’язує відставку Пре-
зидента зi збільшенням пенсій. І ніхто в 
нього не запитає, а яка така чарівна па-
личка зробить ці фантастичні речі? По-
пулізм підігрівається іншими, нібито 
цілком притомними, політиками, які 
мали б відчувати все-таки більшу від-
повідальність. Але ж ні... Ні політичний 
клас (і влада, і опозиція), ні суспільство, 
як виявляється, ще не дозріли до вирі-
шення всіх проблем політичними інс-
трументами, раз досі щоразу, з будь-яко-
го питання, яке мало б вирішуватися в 
парламентських та урядових кабінетах, 
вдається до «інструменту вулиці», — за-
значає журналістка та медіа-експерт Діа-
на Дуцик. 
 Найсумніше, що чим ближчи-
ми будуть вибори, тим активніше нам 
нав’язуватимуть цю казочку про чарів-
ну паличку, яка одним махом вирішить 
усі проблеми. Тоді як вчитися треба зовс-
ім іншого. ■

Олена ВІТИЧ

 От не щастить остан-
нім часом Юрію Луцен-
ку. Після невдалої спро-
би продемонструвати свої 
заробітки і відстояти у 
«Фейсбуці» законне пра-
во відпочити з родиною «в 
теплих краях», яка закін-
чилася ще більшим скан-
далом та збуренням сус-
пільства, Юрій Віталій-
ович вирішив перевести 
стрілки на свою діяль-
ність і «похвалитися здо-
бутками». Зокрема, він 
скликав прес-конферен-
цію, на якій понад годи-
ну з усіма деталями роз-
повідав про те, як просу-
вається справа із розслі-
дуванням  корупційних 
схем навколо так званих 
«вишок Бойка». 
 Нагадаємо, що ще у 
2011 році державна ком-
панія «Чорноморнафто-
газ» придбала дві само-
підіймальні бурові уста-
новки по 400 мільйонів до-
ларів за кожну. За даними 
журналістів, підставні бри-
танська та латвійська фір-
ми, що виграли тендери на 
поставку вишок, завищи-
ли їхню реальну вартість 
на 150 та 180 мільйонів до-
ларів. У чиїх бездонних ки-
шенях зникли ці мільйони 
— досі не відомо.
 Міністром палива та 
енергетики тоді був нині 
лідер Опозиційного блоку 
Юрій Бойко, тому в пресі 
ця справа отримала на-
зву «вишок Бойка». Утім 
Юрій Віталійович вкотре 
ошелешив журналістів, 
підтвердивши оприлюд-
нену напередодні інфор-
мацію про те, що головни-
ми винними у цій оборудці 
ГПУ вважає екс-Прем’єра 
Миколу Азарова i колиш-
нього очільника НБУ Сер-
гія Арбузова та керівниц-
тво «Нафтогазу». «На ць-
ому етапі ми бачимо лише 
рахунки, які контролюва-
ли Арбузов, Мельник, Ба-
кулін. Якщо при аналізі 
руху цих рахунків, у ході 

правової допомоги наших 
іноземних колег по місцю 
розташування відповід-
них банківських установ, 
ми будемо бачити провод-
ки, котрі вестимуть до 
рахунків, бенефіціаром 
яких виступала будь-яка 
особа, в тому числі пан 
Бойко, він моментально 
перейде в розряд підоз-
рюваних. Але на цей мо-
мент у нас немає доказів, 
що він був обізнаний щодо 
злочинної схеми, і немає 
показів про те, що він от-
римав кошти злочинним 
шляхом», — запевнив Ге-
неральний прокурор.
 Ще однією сенсацій-
ною заявою, від якої екс-
перти схопилися за голо-
ву, стало повідомлення про 
наміри ГПУ передати зга-
дані вишки до Агентства 
конфіскованих активів iз 
подальшим виставленням 
на продаж. Парадокс си-
туації полягає в тому, що 
ці вишки, які працювали 
на чорноморському шель-
фі, у 2014 році були захоп-
лені росіянами, а в грудні 
2015-го їх узагалі відбук-
сували до берегів анексо-
ваного Криму. Утім, на 
думку Юрія Віталійови-
ча, нічого страшного в ць-
ому немає — потенційний 
покупець спокійно може 
викупити вишки в Украї-
ни, а тоді спробувати їх за-

брати в росіян або стягну-
ти кошти за їх вилучен-
ня у законного власника з 
керівництва окупаційної 
влади або Росії. «Такі пре-
цеденти в судовій та арбіт-
ражній практиці світовій 
існують, і ми підемо і цим 
шляхом також», — наго-
лосив Генпрокурор.
 Після такої заяви за-
били на сполох юристи, 
які займаються відстою-
ванням інтересів Украї-
ни в міжнародних судах 
та трибуналах. 19 лютого 
ми маємо подати свій ме-
морандум до Арбітраж-
ного трибуналу в рам-
ках позову України про-
ти Росії щодо порушень 
РФ положень Конвенції 
ООН iз морського права, 
а такі заяви просто виби-
вають ґрунт iз-під ніг ук-
раїнських правників. «Ми 
постійно повторюємо, що 
Росія заблокувала доступ 
Україні до її ресурсів і не-
законно конфіскувала ук-
раїнські самопідйомні бу-
рові установки, розташо-
вані на території Одесь-
кого, Голіцинського, 
Архангельського і Штор-
мового газоконденсатних 
родовищ. При цьому Лу-
ценко заявляє, що Украї-
на збирається продавати 
«вишки Бойка». Де ж ло-
гіка? Заява Луценка не 
просто надає аргументи 
російській стороні щодо 
відсутності порушень в її 
діях, а й дає можливість 
Арбітражному трибуна-
лу відхилити позовні ви-
моги України», — цитує 
преса коментар одного з 
юристів, що займаються 
супроводом цієї справи.
 «Думаю, тут немає 
корупції. Луценко реаль-
но не усвідомлює, що чу-
дить. Натомість народ-
ні депутати, які його не 
звільняють, — точно ус-
відомлюють. Обов’язково 
треба буде за них і їхні 
політичні сили голосува-
ти», — саркастично проко-
ментував заяву Генераль-
ного прокурора очільник 
Центру протидії корупції 
Віталій Шабунін. Утім, 
саме з наближенням виб-
орів експерти пов’язують 
спробу відбілити перед 
громадою Юрія Бойка. 
Мовляв, на майбутніх пре-
зидентських ви борах вла-
да робитиме все, щоб саме 
Бойка вивести в другий 
тур суперником Порошен-
ка. А для цього потрібно, 
щоб «обліко морале» було 
відповідним. ■

ПРОТЕСТ

Прибрати і піти
Лідер Руху нових сил Міхеїл Саакашвілі пообіцяв через 
два тижні назвати свої кандидатури на міністерські посади

■ОТАКОЇ!

Генпрокурор 
чудить
Юрій Луценко збирається виставити 
на торги дві «вишки Бойка», 
заблоковані Росією в Криму

■

А ТИМ ЧАСОМ

 Крім Азарова та Арбузова, підозра в організації корупцій-
них схем була оголошена  власниці «Вернум Банку» Наталії 
Ігнатченко та її помічнику Антону Фролову. «Ігнатченко, буду-
чи власником ПАТ «Діапазон Банк», нині «Вернум Банк», обій-
маючи посаду голови наглядової ради, особисто організувала 
структуру окремого підрозділу громадян Латвійської Республі-
ки для об’єднаної злочинної діяльності», — вважає слідство. 
Акції банку тримав розрахунковий центр, який контролював Ар-
бузов. Водночас сама Наталія Ігнатченко заперечує будь-яку 
причетність до корупційних оборудок.  
 Ще один фігурант справи, тодішній очільник «Нафтога-
зу», а нині народний депутат від Опоблоку Євген Бакулін дня-
ми переніс операцію. За словами Луценка, він планує вже цьо-
го тижня внести до ВРУ подання на притягнення Бакуліна до 
кримінальної відповідальності. У березні 2014 року його вже 
затримували в рамках цієї справи, але Печерський суд Києва 
відпустив Бакуліна під заставу в 10 млн. грн.

■
Гужва утік до Портнова?
 Головний редактор сайта Страна.ua Ігор Гуж-
ва, який, попри відкриті проти нього п’ять кримі-
нальних справ, зумів виїхати за межі України, має 
достатні шанси отримати притулок в Австрії. Таку 
думку в «Твiттерi» висловив політолог Тарас Бе-
резовець. Зокрема, він натякнув, що Гужві в цьо-
му допомагатиме Андрій Портнов, який спроміг-
ся виправдати себе у європейських судах і тепер 
має в Австрії легальну юридичну практику.
 Самого ж Портнова ГПУ взялася перевіря-
ти на причетність до анексії Криму та до зло-
чинів проти Євромайдану. У відповідь Порт-
нов на «Фейсбуці» заявив, що «ніколи не го-
тував ніяких документів проти своєї країни, ні з 
ким подібне не обговорював і не взаємодіяв» і 
у відповідь нагадав Порошенку про призначено-
го ним директора Севастопольського морського 
заводу Костянтина Картошкіна, який уже в квіт-
ні 2014 року визнав анексію Криму і листував-
ся з міністерством промисловості РФ. Сам По-

рошенко був одним із головних акціонерів цьо-
го заводу.

ЦВК і НБУ буде оновлено?
 Тривають консультації між парламентськими 
фракціями щодо кандидатур нових членів Цент-
ральної виборчої комісії. Представник Президента 
у ВР Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко 
вніс на розгляд парламенту оновлене подання про 
призначення нових членів ЦВК, серед яких є і пред-
ставник фракції «Батьківщини» Андрій Євстігнєєв. 
Очікується, що до кінця лютого питання перефор-
матування діяльності ЦВК буде закрито. Наразі 
досі тривають переговори з Опоблоком, який так 
само має подати свою кандидатуру.
 Також до кінця місяця парламент має ви-
значитися з новим головою Нацбанку. За інсай-
дерською інформацією, найближчим часом це 
питання на порядок денний не виноситимуть, бо 
жодна з кандидатур не набирає потрібної кіль-
кості голосів.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Переважну більшість 
бюджетних коштів от-
римують лічені аграрні 
холдинги. Замість під-
тримки дрібних та се-
редніх фермерів, як у 
ЄС, уряд заграє з вели-
ким бізнесом. Чи мож-
ливо інакше?

Дотацiї чималі, 
цiни — теж
 У 2017 році загальна 
сума дотацій аграрним 
виробникам становила 
0,14% ВВП. Здавалося 
б, невелика цифра у від-
сотковому вираженні. 
Проте в грошовому вона 
сягає 4 млрд. грн.
 Сюрпризу в розподілі 
цих коштів між ком-
паніями сектору немає. 
Найбільше бюджетних 
грошей отримали «ку-
рячі» холдинги — «Ми-
ронівський хлібопро-
дукт» Юрія Косюка, 
майже 1,4 млрд. грн., та 
«Укрлендфармінг» Оле-
га Бахматюка, 517 млн. 
грн.
 Загалом за 2017 рік 
дотації змогли отрима-
ти 1706 юридичних осіб. 
Були серед них і ком-
панії, яким пощастило 
отримати підтримку у 
розмірі 2 грн. за рік.
 Розподіл дотацій ціл-
ком законний. Порядок 
виділення коштів про-
писаний у постанові Каб-
міну №83. Відповідно до 
цього документа, птахів-
никам дозволили отри-
мати 50% від 4 млрд. 
грн.
 За словами заступни-
ка голови Всеукраїнсь-
кої аграрної ради Ми-
хайла Соколова, уряд до-
пустив грубу помилку в 
формулі розрахунку до-
тацій. В результаті під-
приємства, які займа-
ються і тваринництвом, 
і рослинництвом, а це 
всі середні та малі фер-
мери, що брали участь у 
програмі, не отримували 
дотації.
 Це призвело до скан-
далу через отримання 
майже половини дотацій 
двома аграрними хол-
дингами. Виникає пи-
тання: кого і як потріб-
но фінансувати?
 Для оцінки результа-
тивності дотацій потріб-
но розуміти ключові по-
казники ефективності, 
які ставили перед собою 
уряд та парламент пе-
ред їх наданням. Пер-
шочерговим завданням 
було підтримати галузь 
тваринництва. Яким 
чином дотації вплинули 
на кількість поголів’я і 
ціни на тваринницьку 
продукцію в Україні?
 Ніяк. За даними 
Держ стату, поголів’я 
корів у 2017 році скоро-
тилося на 2%, свиней — 
на 8%, а курей — збіль-
шилося на 1,7%. Після 
року дотування тваринни-
ків не знизилися і ціни на 
їхню продукцію. У 2017 
році курятина подорож-
чала на 28%, телятина — 
на 33%, яйця — на 24%, 
молоко — на 21%.
 «Державну підтрим-
ку потрібно розглядати 
у трьох аспектах: еконо-
мічна ефективність, ко-

рупційні ризики, вплив 
на конкуренцію», — вва-
жає заступник директо-
ра Центру економічної 
стратегії  Дмитро Ябло-
новський.
 За його словами, на-
явність позитивного пря-
мого економічного впли-
ву, наприклад, зменшен-
ня вартості продуктів 
або підвищення конку-
рентоспроможності ук-
раїнських експортерів, 
є недостатнім обґрунту-
ванням для виділення 
державної підтримки.
 Якщо така допомога 
призводить до збільшен-
ня корупції або негатив-
но впливає на конкурен-
цію, то її надання може 
бути недоцільним.
 Чи сприяли дотації 
викривленню конкурен-
тного поля на ринку ку-
рятини та яєць? Встано-
вити пряму залежність 
важко. Втім Антимоно-
польний комітет уже до-
сліджує ринок курятини 
і розглядає можливі по-
рушення.
 Йдеться про зловжи-
вання монопольним ста-
новищем одним iз най-
більших виробників ку-
рячого м’яса та про уз-
годжені дії виробників. 
За даними АМКУ, част-
ка «Миронівського хлі-
бопродукту» на ринку 
курятини в Україні ста-
новить 38%.
 Після заяви комі-
тету профільна асоціа-
ція виступила із заявою 
«Не тисніть на птахів-
ників». За даними «Со-
юзу птахівників», жод-
них підстав для звину-
вачення виробників у 
порушенні законодавс-
тва про економічну кон-
куренцію немає. Асоціа-
ція вважає, що подорож-
чання курячого м’яса 
об’єктивне й обґрунто-
ване.
 Зокрема, у 2017 році 
ціни на корми зросли на 
17%, на комунальні пос-
луги — на 10%, на паль-
не — на 30%, зарплати 
у секторі підвищилися 
на 25%. Гривня за рік 
знецінилася щодо євро 

більш ніж на 20%, від-
повідно подорожчали 
ветеринарні препарати, 
вітаміни, обладнання 
європейський виробни-
ків.

Пiдтримка навмання
 Ідея дотацій, оче-
видно, була запозичена 
у ЄС, де фермери отри-
мують значну держав-
ну підтримку. Однак 
відмінність агросектору 
України і ЄС — у масш-
табах господарств. У ЄС 
господарство з 1 тис. га 
в управлінні вважають 
латифундистом, тоді як 
в Україні земельні бан-
ки кількох компаній ся-
гають 600 тис. га.
 У ЄС є чітке бачення 
причин дотування сіль-
ського господарства. 
«Не стільки для розвит-
ку бізнесу, скільки для 
підтримання соціальної 
складової і заради продо-
вольчої безпеки в широ-
кому сенсі цього слова», 
— зазначає заступник 
виконавчого директора 
фонду «Відродження» 
Тарас Качка.
 Крім того, Євросоюз 
щонайменше раз на де-
сять років повністю пе-
реглядає свою сільсько-
господарську політику 
— критично оцінює мету 
і механізми її досягнен-
ня, а потім ретельно ви-
писує правила надання 
допомоги.
 В Україні з оцінкою 
цілей державної під-
тримки складно. На 
сайті Мінагрополітики 
опубліковано «Страте-
гію розвитку аграрного 
сектору економіки Ук-
раїни на період до 2020 
року». Вона передбачає 
моніторинг, контроль та 

оцінку реалізації її ре-
зультатів. Проте даних 
щодо ефективності виді-
лених дотацій на сайті 
немає.
 «Українська систе-
ма державної підтрим-
ки будується навмання й 
орієнтована на розвиток 
бізнесової складової», — 
вважає Качка. За таких 
умов найбільше дотацій 
отримує той, хто вміє 
представити свою пози-
цію під час бюджетного 
процесу.
 За словами націо-
нального консультан-
та ФАО в Україні Тама-
ри Осташко, малий та 
середній аграрний біз-

нес має обмежений до-
ступ до програм держав-
ної підтримки.
 «Складність про грам 
державної підтримки 
і труднощі при оформ-
ленні документації є ос-
новними факторами, що 
обмежують доступ не-
великих сільськогоспо-
дарських виробників до 
бюджетного фінансу-
вання», — коментує ек-
сперт.
 На її думку, для ма-
лих сільськогоспо-
дарських виробників 
слід розробити окрему 
бюджетну програму зi 
спрощеною процедурою 
участі, а також започат-
кувати широку інформа-
ційну та консультаційну 
підтримку.
 Старший економіст 
проекту «Підтримка ре-
форм у сільському гос-
подарстві та земельних 
відносинах в Україні» 
Київської школи еконо-
міки Олег Нів’євський 
вважає, що держав-
на підтримка для АПК 
повинна стосуватися 
підвищення продуктив-
ності. Йдеться про нау-
кові дослідження, роз-
виток інфраструктури, 
дотримання правил хар-
чової безпеки, санітарні 
та ветеринарні заходи.
 «У 2018 році уряд 
знову направляє 4 млрд. 
грн. на підтримку тва-
ринництва. Які розра-
хунки за цим стоять? 
Не бачу сенсу вкладати 
гроші держави в будів-
ництво тваринницьких 
комплексів, бізнес і так 
туди інвестує», — зазна-
чає Нів’євський.
 У проекті нового по-
рядку розподілу держав-
них коштів за програ-

мою тваринництва на 
2018 рік, який опинив-
ся у розпорядженні ЕП, 
Мінагрополітики роз-
глядає три напрями фі-
нансування.
 Перший — здешев-
лення кредитів для роз-
витку тваринництва 
та птахівництва шля-
хом відшкодування від-
соткової ставки за бан-
ківськими кредитами та 
через погашення части-
ни кредиту, залучено-
го на будівництво та ре-
конструкцію ферм.
 Другий — спеціаль-
на дотація на утримання 
корів, вирощування мо-
лодняку великої рогатої 
худоби.
 Третій — частко-
ве відшкодування вар-
тості племінних тварин, 
будівництва та реконс-
трукції ферм, доїльних 
залів, кооперативних 
м’ясопереробних під-
приємств.
 Головним розпоряд-
ником бюджетних кош-
тів буде Мінагрополі-
тики. На рівні облад-
міністрацій будуть ство-
рені конкурсні комісії, 
які займатимуться від-
бором компаній для от-
римання державної під-
тримки. Фактично це оз-
начає ручний відбір ком-
паній на рівні областей, 
які претендуватимуть на 
державну підтримку.
 Тим часом, поки 
уряд заграє з бізнесом, 
в країні не вирішується 
проблема утилізації від-
ходів тваринництва, не 
фінансується закупів-
ля обладнання для ла-
бораторії Держпродспо-
живслужби та розкошує 
африканська чума сви-
ней. ■

ДЕРЖАВНА КИШЕНЯ

Ігри в дотації
Як аграрії взяли 4 мільярди

■

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

 У 2017 році  на державну підтримку агросектору було 
передбачено 6,3 млрд. грн.  З них 4 млрд. грн.  витрачено 
на дотаці ї  виробникам тваринницької  продукці ї ,  550 млн. 
грн.  — на програму 20-відсоткової  компенсаці ї  вартості 
української  с ільгосптехніки,  300 млн.  грн.  — на ком-
пенсацію кредитних ставок,  75 млн.  грн.  — на розвиток 
хмелярства,  висаджування садів,  виноградників та ягід-
ників.

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Дотація — це форма державної підтримки. Ї ї  розмір 
розраховувався як частка реалізованої дотаційної про-
дукції у загальному обсязі реалізованої продукції,  пом-
ножена на задекларовану суму ПДВ з урахуванням ко-
ефіцієнта пропорційності відповідно до бюджетного фі-
нансування. Оскільки більшість аграрних виробників зай-
маються і рослинництвом, і  тваринництвом, то дотації 
вони отримали невеликі. Вхідний і вихідний ПДВ корелю-
вався так, що рослинництво «з’їдало» більше, ніж гене-
рувало тваринництво.

■

Екс-глава адміністрації Президента Борис Ложкін та Юрій Косюк у Давосі.
Фото зі сторінки Бориса Ложкіна у «Фейсбуці».

❙
❙

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 лютого, i ви отримува-
тимете газету з березня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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Ігор ВІТОВИЧ 

 Перманентні суперечки нав-
коло бажання колишньої югос-
лавської республіки взяти собі 
назву «Македонія» тліють від 
самого розпаду Соціалістичної 
Федеративної Югославії в 1991 
році. Скоп’є наполягає, щоб Ма-
кедонія, як вона називалася в 
складі СФРЮ, залишилася Ма-
кедонією і як незалежна держа-
ва, а Афіни й надалі стверджу-
ють, що сусідня держава не має 
права привласнювати собі назву 
великої стародавньої держави, 
більшість території якої тепер 
знаходиться на півночі Греції. 
 У цю «війну за назву» втяг-
нуті не тільки уряди, а й народи 
двох країн, де періодично відбу-
ваються маніфестації та мітинги 
«за нашу» Македонію. Але, ма-
буть, найбільший iз таких ма-
сових заходів відбувся минулої 
неділі в Афінах i місті Салоніки, 
розташованому в центрі п’яти 
північних грецьких провінцій, 
які мають у своїй назві слово 
«Македонія». 
 За оцінками організаторів, 
недільна акція в Афінах зібрала 
близько півтора мільйона лю-
дей, не лише мешканців столи-
ці, а й представників інших ре-
гіонів Греції, навіть поромами 
прибули мешканці Кіпру та ін-
ших грецьких островів. В Афі-
нах акція пройшла під гасла-
ми «Македонія — це Греція» та 
«Руки геть від Македонії». Бага-
то хто тримав прапори зі знаком 
зірки, яку називають «Сонцем з 
Вергіни» — тепер це герб грець-
кої Македонії. Подібна недільна 
акція в Салоніках зібрала близь-

ко 400 тисяч учасників. Настрій 
людей на обох акціях був бойо-
вий, вони несли грецькі прапо-
ри, стяги Грецької православної 
церкви та банери: «Македонія 
— не на продаж». Оркестри гра-
ли військові марші, повідомляє 
«Євроньюз». 
 В Афінах на мітингу висту-

пив відомий грецький компози-
тор та громадський діяч 92-річ-
ний Мікіс Теодоракіс. «Захи-
щати права своєї країни та сво-
го народу — це не націоналізм, а 
патріотизм. Сьогодні тут, на пло-
щі Сінтагма (центральна столич-
на площа перед парламентом. — 
Авт.), греки виступають єдиним 

фронтом, і їхня відповідь також 
єдина: існує лише одна Маке-
донія, і Македонія була, є й на-
завжди залишиться Грецією», 
— заявив композитор під гучні 
оплески велелюдного зібрання. 
 Після чверті століття конф-
ронтації навколо «македонсь-
кого питання» політичні ліде-
ри двох сусідніх країн заявля-
ють, що цього року з’явилися 
реальні шанси на його вирішен-
ня. Це і спровокувало вулич-
ну активність греків. Учасники 
акцій у двох найбільших містах 
Греції вимагають від грецького 
керівництва, щоб будь-яка до-
мовленість з урядом колишньої 
югославської республіки Маке-
донія була винесена на всенарод-
ний референдум. 
 Для пост’югославської Маке-
донії вирішення суперечки про 
назву країни перетворюється на 
питання життя чи смерті. Без 
офіційної назви маленька бал-
канська країна не може всту-
пити до ЄС та НАТО. Прем’єр-
міністр Македонії Зоран Заєв 
нещодавно заявив, що його краї-
на готова відмовитися від кіль-
кох попередніх вимог, щоб лиш 
отримати офіційну назву. За-
раз між двома сторонами кон-
флікту ведуться переговори за 
посередництвом представника 
ООН Метью Німетца про мож-
ливі поступки сторін та комп-
ромісний варіант вирішення су-
перечки. Агенція «Ассошiейтед 
пресс» повідомляє з-за лаштун-
ків цих переговорів, що можли-
вими компромісними назвами 
для «югославської» Македонії 
могли б бути «Нова Македонія» 
чи «Північна Македонія». ■

НОВИНИ ПЛЮС
Україна стала 
найгіршою у Європі за 
рейтингом економічних 
свобод
 Україна посіла останнє, 44-
те, місце в Європі і 150-те міс-
це серед 186 країн світу в рей-
тингу економічних свобод. Про 
це йдеться в дослідженні, про-
веденому американським аналі-
тичним центром The Heritage 
Foundation. За повідомленням 
на офіційному сайті центру, Ук-
раїна набрала 51,9 пункта зі 100 
можливих. У рейтингу за регіо-
ном Україну випередили Греція, 
Білорусь, Росія та Молдова. За-
галом країна за рік піднялася на 
16 позицій: у торішньому рейтин-
гу Україна посідала 166-те місце. 
За минулий рік показник України 
виріс на 3,8 пункта завдяки пози-
тивним змінам вісьмох iз 12 по-
казників. Heritage Foundation від-
значає проведені реформи, од-
нак додає, що варто зосереди-
тися на боротьбі з корупцією, 
розвитку ринків капіталу, прива-
тизації державних підприємств, 
вдосконаленні законодавчої бази 
та верховенстві права. При укла-
данні рейтингу експерти врахо-
вували 12 свобод — від права 
власності до фінансової свобо-
ди. Три показники України оці-
нені гірше, ніж минулого року, 
— це право власності, свобода 
торгівлі та цілісність управління. 
Україна перебуває в групі країн 
iз переважно невільною еконо-
мікою. Очолили рейтинг Гонконг, 
Сінгапур, Нова Зеландія, Швей-
царія, Австралія та Ірландія. 

В Азербайджані 
оберуть президента на 
7 років 
 Президент Азербайджану 
Ільхам Алієв учора оголосив про 
проведення в країні 11 квітня по-
зачергових президентських ви-
борів, які очікувалися у жовтні. 
Алієв, який у понеділок підписав 
відповідне розпорядження для 
ЦВК, не вказав, iз чим пов’язане 
перенесення дати виборів. Пар-
ламент змінив у 2016 році Вибор-
чий кодекс Азербайджану, всьо-
го було внесено 30 правок, одна 
з яких зазначає, що президента 
країни обиратимуть терміном на 
сiм років.

Гроші — на бочку
 У Великобританії набув чин-
ності закон, за яким в інозем-
ців заарештовуватимуть активи, 
якщо вони не зможуть пояснити 
їх походження. Предметом роз-
слідування фінансової поліції 
може стати купівля нерухомості, 
а також відпочинок, навчання ді-
тей або лікування. Правоохорон-
ці шукатимуть активи вартістю 
від 50 тисяч фунтів (майже 70 ти-
сяч доларів), придбані «політич-
но вагомими особами» на гроші 
сумнівного походження. Щорічно 
у Великобританії, за повідомлен-
ням ЗМІ, відмивається близько 
90 млрд. фунтів «брудних» гро-
шей.

Папа і «султан»
 Папа Римський уперше за 59 
років прийняв турецького пре-
зидента у Ватикані. Аудієнція 
Франциска з Реджепом Таїпом 
Ердоганом учора тривала близь-
ко години, повідомляє турецька 
Анатолійська агенція новин. Під 
час зустрічі Папа подарував Ер-
доганові медаль із зображенням 
янголятка миру. Ватикан стри-
вожений військовою активніс-
тю Анкари проти курдів у Сирії 
з численними жертвами серед 
цивільного населення. Курдсь-
кі організації в Італії гостро за-
судили прийом Ердогана Папою 
Римським. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Єврокомісія збирається при-
скорити переговорний процес із 
Сербією та Чорногорією про 
вступ цих держав до Євросоюзу. 
«До 2025 року вони повинні бути 
готові стати членами ЄС», — 
йдеться у новому стратегічному 
документі Єврокомісії, про який 
у неділю, 4 лютого, повідомляє 
«Німецька хвиля». Боснія і Гер-
цеговина, Македонія, Албанія і 
Косово — у черзі за ними.
 Сьогодні, 6 лютого, євро-
комісар iз питань розширення і 

політики добросусідства Йоган-
нес Ган представить нову страте-
гію ЄС щодо Балканських країн у 

Брюсселі. За його словами, Сер-
бія і Чорногорія можуть до 2025 
року вступити в Євросоюз, але 

тільки якщо «вони виконають усі 
необхідні умови».
 Ган підкреслив, що двері в ЄС 
відкриті для країн Західних Бал-
кан, але тільки «за відповідних 
зусиль з їхнього боку». Боснія і 
Герцеговина, Македонія, Албанія 
і Косово теж у перспективі мо-
жуть вступити в ЄС. «Входження 
в Євросоюз держав Західних Бал-
кан відповідає політичним і еконо-
мічним інтересам Союзу, а також 
сприяє його безпеці», — йдеться в 
стратегії Єврокомісії. До Західних 
Балкан належать країни колиш ньої 
Югославії та Албанія.

 Нагадаємо, що в інтерв’ю 
«Німецькій хвилі» в листопаді 
2017 року Йоганнес Ган заявив, 
що двері в ЄС є відкритими і для 
України, Молдови та Грузії, од-
нак не зробив ніяких прогнозів 
щодо термінів можливого всту-
пу. «Ми вже багато зробили. Але 
зараз ми повинні знати, що далі: 
які кроки можливі й реалістич-
ні? Потрібно втілювати в життя 
досягнуті раніше угоди. Багато 
що з цього досі залишається на 
папері і має бути якомога швид-
ше втіленим у життя», — наго-
лосив він. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Питання подвійних стандартів хар-
чових продуктів буде обговорюватися в 
квітні під час повного перегляду прав 
споживачів Євросоюзу Європейським 
парламентом, повідомляє польська ін-
формагенція ПАП. Пропозиція коміса-
ра у справах прав споживачів та спра-
ведливості під робочою назвою «Нова 
споживацька угода» охопить як запрова-
дження змін у регуляторній політиці, так 
і передбачить покарання для виробників, 
які не дотримуються правил. До цього 
часу єдиною санкцією стосовно подвій-
них стандартів у харчовій промисловості 
була політика публічного присоромлен-
ня (так звана name and shame — «назви 
і присором»).
 Справа продуктів тих самих марок, 
але різної якості на сході та заході Євро-
пи почала набирати розголосу у вересні 
минулого року. Тоді литовська Держав-
на служба контролю харчових продуктів 
та ветеринарії провела аналіз 33 видів 
харчових продуктів відомих торговель-

них марок, які були куплені в супермар-
кетах Німеччини і Литви. Результати до-
слідження були оприлюднені 19 вересня 
й викликали обурення не лише литовців, 
а й громадян інших країн-членів Східної 
Європи. 
 23 iз 33 досліджених аналогіч-
них продуктів відрізнялися за скла-
дом, смаком і кольором. Склад харчо-
вих продуктів, якi продають у Литві, є 
гіршим, заявив на пресс-конференції 
міністр сільського господарства Литви 
Броніус Маркаускас, зазначивши, що 
«такі дії виробників підривають довіру 
споживачів». Міністр підтвердив, що 
продукти аналогічних марок, які прода-
ють у Литві й у країнах Заходу, відрізня-
ються за якістю. Це і так віддавна було 
таємницею Полішинеля, але не вживали 
жодних кроків, щоб запобігти цьому. Ця 
суперечка має бути розв’язана на євро-
пейському рівні, наголосив тоді міністр 
Маркаускас.
 Слідом за литовцями подібні дослі-
дження були проведені і в інших країнах 
сходу Європи. І з приблизно тим самим 

результатом. І раніше країни Централь-
но-Східної Європи — Польща, Словаччи-
на, Чехія, Угорщина та Болгарія — неод-
норазово звертали увагу на гіршу якість 
продуктів відомих марок, які завозять в 
їхні країни. На що виробники давали стан-
дартну відповідь, мовляв, смаки різних 
народів Європи відрізняються: болгари 
люблять солодке більше за французів, а 
поляки — жирніше, ніж голландці. Най-
більше обурення подвійними стандарта-
ми висловлювали мешканці Словаччини 
та Чехії. Відтак для припинення супере-
чок Єврокомісія наказала союзним кон-
тролюючим органам провести до квітня 
2018 року загальноєвропейське (на тери-
торії ЄС) дослідження, щоб встановити 
масштаби явища. 
 Єврокомісар у справах прав спожи-
вачів i справедливості Вєра Юрова за-
пропонувала, щоб, починаючи з травня 
цього року, всі споживчі товари в ЄС тес-
тували за новою методикою. Це допомо-
же усунути подвійні стандарти якості на 
спільному європейському ринку. 
 Нові тести якості буде запровадже-

но з травня спочатку в 16 країнах-членах 
ЄС, а наприкінці року зроблять висновок 
про їх дієвість. Єврокомісія виділила для 
Спільного дослідницького центру один 
мільйон євро на виконання цього за-
вдання. У разі позитивного висновку нові 
правила контролю поширять на всі краї-
ни ЄС. За новою споживацькою угодою, 
практику застосування подвійних стан-
дартів виробниками каратимуть фінан-
совими штрафами. Єврокомісар Юрова 
також повідомила, що з середини цього 
року Єврокомісія також розробить стан-
дартизовані методи досліджень і розпоч-
не на їх підставі порівняльний аналіз ін-
ших споживчих товарів, мийно-чистячих 
засобів, засобів гігієни та косметики. Де-
які виробники вже заявили про відмову 
від застосування подвійних стандартів та 
уніфікації своїх виробів, для якого б рин-
ку вони не призначалися. Це, зокрема, ві-
домий виробник печива Bahlsen, вироб-
ник дитячого харчування Hipp, виробник 
кондитерських виробів Ferrero (розрек-
ламовані цукерки та шоколадний крем 
«Нутелла»). 
 Для України питання подвійних стан-
дартів у харчовій промисловості не стоїть 
так гостро, бо ми ізольовані від європей-
ського харчового ринку, доходи українців 
не дозволяють купувати харчі від відо-
мих виробників. Але інколи доводиться 
чути закиди експертів стосовно подвій-
них стандартів у фармацевтичній про-
мисловості. А ліки відомих на європей-
ському ринку виробників купувати дово-
диться... ■

ЯБЛУКО РОЗБРАТУ

Руки геть від «нашої» 
Македонії
В Афінах і Салоніках пройшли масові акції 
на захист історичної назви

■

БЛОКУВАННЯ

Балканський марш
Сербія і Чорногорія можуть 
прискорено ввійти до складу ЄС 
до 2025 року

■

Македонія — це Греція, переконані греки. ❙

ЯК НЕ СОРОМНО?

Західна якість — не для сходу
Єврокомісія буде боротися з подвійними стандартами 
у харчовій промисловості ЄС

■
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«Учителі — не роботи»
 Наріжний камінь 
фінської системи освіти 
— вчительство.
 Із нього й розпо-
чиналася реформа в 
1970-х роках. Тоді де-
ржава відкликала всі лі-
цензії вишів, які готува-
ли вчителів, і повністю 
реформувала цю галузь.
 Зараз у країні пра-
цюють 11 педагогічних 
вишів, і вони рівномірно 
розподілені по всій тери-
торії.
 Будь-який майбутній 
педагог, включаючи вчи-
телів початкових класів, 
— дослідник зі ступенем 
магістра.
 Уся педагогіка фінів 
побудована на теорії со-
ціального конструктивіз-
му.
 «В основі цієї теорії 
— феномен, — пояснює 
лідер спільноти відпові-
дального вчительства 
EdCamp Ukraine Олек-
сандр Елькін. — Нап-
риклад, учень запізнив-
ся до класу — ось це і є  
феномен, тобто якась 
подія.
 Щоб напрацювати 
правильну педагогічну 
тактику, потрібно про-
аналізувати ситуацію. 
Причин може бути дуже 
багато. Можливо, це фор-
ма бунту, а може, учень 
або учениця погано почу-
вається, а може — авто-
бус зламався.
 Ідея в тому, що не 
можна підходити руба 
до будь-якої педагогічної 
ситуації, використовува-
ти шаблон. Учителі — не 
роботи. І кожна дитина 
теж унікальна, у кожної 
своя мотивація, свої при-
чини».
 Конкурс на вступ до 
фінських педагогічних 
вишів — у середньому 10 
осіб на одне місце. Учи-
тельська зарплата — на 
рівні середньої зарплати 
в країні. Педагог у Фін-
ляндії має високий ста-
тус та користується ціл-
ковитою довірою сус-
пільства — їм вірять, як 
своїм стоматологам.
 Майбутніх учителів 
та вчительок відбирають 
у три етапи.
 На першому пре-
тенденти й претенден-
тки аналізують статті, 
пов’язані з освітою та 

педагогікою. Їм потріб-
но відповісти на відкриті 
запитання, і тут переві-
ряють їхнє вміння вив-
чати документи.
 Другий етап — спів-
бесіда. Тут виявляють 
мотивацію до професій-
ної діяльності, вміння 
дослухатися до потреб 
інших людей.
 Третій етап — психо-
логічне тестування. Як 
правило, це моделюван-
ня конкретної ситуації.

Школа — відображення 
суспільства, 
чи навпаки?
 Дмитро Науменко, 
регіональний директор 
фінської освітньої ком-
панії Lumo Education у 
країнах пострадянського 
простору, звертає увагу 
на те, що зараз Фінлян-
дія посідає високі місця 
в різноманітних рейтин-
гах не лише у галузi осві-
ти.
 «Це найкраща країна, 
де можна стати матір’ю, 
за версією Mothers’ Index 
Rankings. Або найкра-
ща країна за рейтингом 
Fragile States Index, тоб-
то країна, яка «вдалася», 
— перераховує він.
 Але що є первинним? 
Школа є відображенням 
суспільства? Чи освіта 
є драйвером, який його 
змінює?
 Дослідники відзна-
чають схожість історич-
них шляхів України і 
Фінляндії. Фіни шіст-
сот років перебували під 
владою Швеції, сто — під 
владою Російської Імпе-
рії, та стали незалежни-
ми лише у 1917 році. До 
початку освітньої рефор-
ми Фінляндія була око-
лицею Європи у всіх сен-
сах. Але зараз усе зміни-
лося.
 «Це, можливо, зву-
чить фантастично, але 
чому б Україні не взяти 
на себе подібне амбітне 
завдання? — розмірко-
вує Олександр Елькін. 
— Ми можемо, як і фіни, 
спиратися на школу як 
на інструмент трансфор-
мації суспільства. І це 
торкнеться не лише май-
бутніх поколінь, а й тих, 
хто і зараз рухає країну 
вперед».
 На думку експертів, 
що нам точно потрібно 

взяти з фінської систе-
ми освіти, так це відсут-
ність каральних інстру-
ментів.
 Там існує держав-
ний стандарт (схожий 
нещодавно презентува-
ли в Україні для молод-
шої школи), який опи-
сує очікування суспільс-
тва — якими мають бути 
випускники, що вони бу-

дуть знати, вміти, якими 
компетенціями володіти-
муть.
 При цьому в педаго-
га є автономія. Його не 
контролюють, він не по-
винен подавати плани 
конспектів своїх уроків, 
проходити атестації.
 Іншими словами, є 
мета, але шлях до неї ніх-
то фінським учителям та 
вчителькам не диктує. 
Кожна і кожен вибирає 
його самостійно.
 Розумно у Фінляндії 
вирішують і проблеми 
дисципліни.
 Порядок дій учите-
ля визначений законом. 
Перше, що педагог має 

зробити при конфлікті, 
— провести освітню бесі-
ду. Збираються всі сто-
рони, розбирають ситуа-
цію, причини, наслідки; 
обговорюють, які були 
інші варіанти поведін-
ки.
 Якщо це не допо-
магає, дитину за пого-
дженням батьків мо-
жуть затримати в школі 

— вона там робить до-
машню роботу, інші до-
даткові завдання. І лише 
в особливих випадках 
можуть відсторонити від 
занять.
 «Цю тактику, до 
речі, вже застосовують 
в Україні у ста пілот-
них школах, — зазначає 
радниця міністра освіти 
та науки України Олена 
Малахова. — Тут діти 
більше рухаються на 
уроках, тому їм не пот-
рібно так екстремально 
вихлюпувати накопиче-
ну енергію на перервах. 
У них більше можливос-
тей для спілкування, ак-
тивності.

 

У фінських школах діти 
дуже спокійні. Ми ба-
чили різні класи, у різ-
них районах. Там немає 
зразкових або «склад-
них шкіл». Фіни ка-
жуть: «Нас мало, усього 
5,5 мільйона. Нам важ-
лива кожна людина». 
Можливо, тому вони так 
цінують принцип рівних 
можливостей».

Зняти з директора 
господарські питання
 Фінські педагоги сфо-
кусовані не на бюрок-
ратії, а на дітях.
 «Ми намагалися зро-
зуміти, які документи 
вони заповнюють, зро-
зуміти бюрократію. Би-
лися-билися, випитува-
ли. Відкопали лише один 
документ — стратегіч-
ний план школи. І якось 
їм одного документа вис-
тачає на всіх, — сміється 
координаторка EdCamp з 
питань комунікації Іри-
на Міньковська. — У 
ньому педагоги аналізу-
ють, як минув рік. Намі-
чають три-чотири зони 

росту. Пишуть, які пот-
рібні кроки для розвит-
ку, хто відповідає за ко-
жен із кроків, час реалі-
зації. І все».
 Порівняно з паперо-
вою роботою в наших 
школах — дрібниця. Але 
це дуже важливий доку-
мент. Там не сховаєш-
ся за «водою», потрібно 
чітко визначати пробле-
му.
 Автономія у фінів сто-
сується також адмініст-
рації шкіл.
 Наприклад, у дирек-
тора не болить голова че-
рез перегорілі лампочки 
або протікання в туалеті 
— за всю господарську 
частину відповідають 
місцеві органи управлін-
ня. Як саме — вирішу-
ють у кожному регіоні 
по-своєму. Як правило, 
для господарського об-
слуговування шкіл ство-
рюють сервісні центри.
 За словами Олени 
Малахової, така ідея 
вже звучить і в Україні 
— зняти з директора всі 
господарські питання.
 Він не повинен ходити 
до їдальні та перевіряти, 
чим годують дітей. Голо-
вне його завдання — ос-
вітня концепція, розви-
ток школи, підтримка 
педагогів.
 Директори фінських 
шкіл — завжди колишні 
вчителі.
 Чи можливо зроби-
ти в Україні, як у Фін-
ляндії? Це скоро спро-
бують дослідити EdCamp 
Ukraine. Вони планують 
провести в Україні пер-
ше національне опиту-
вання вчителів.
 Як вони оцінюють 
систему, котра працює 
зараз? Як використати 
положення нового зако-
ну «Про освіту», щоб змі-
нити ситуацію? Чого хо-
чуть педагоги в питан-
нях підвищення кваліфі-
кації?
 Це буде перше подіб-
не дослідження. Фінсь-
ких колег уже попроси-
ли стати супервайзера-
ми.
 А те, що вдасться 
дізнатися з опитування, 
буде покладено в основу 
підзаконних документів, 
які розроблятиме Мініс-
терство освіти і науки 
України. ■

І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ...

Один документ 
на всю школу
Як фіни зробили ставку на дітей

■

Наріжний камінь фінської системи освіти — вчительство.
Фото IgorVetushko/Depositphotos.

❙
❙

Є мета, але шлях до неї ніхто фінським учителям та вчителькам не диктує.
Фото pressmaster/Depositphotos.

❙
❙

Наприклад, у директора не болить голова через перегорілі 
лампочки або протікання в туалеті — за всю господарську частину 
відповідають місцеві органи управління. 

Денис КУКЛІН, журналіст, спеціально для УП. Життя

У 2018 році має стартувати міжурядовий українсько-фінський проект у галузi 
освіти.
Фінська освіта давно визнана однією з кращих у світі, у цій країні процвітають 
культ учителя і культ книги.
Як цього досягти — тамтешні експерти готові навчити українських колег. З 
однією зі шкіл фіни працюватимуть уже цього лютого. З якою саме — визна-
чать на конкурсі, який проводять EdCamp Ukraine та фінська компанія Lumo 
Education.
У цьому матерiалi спробуємо дізнатися, чому фінські вчителі та учні щасливіші 
й ефективніші за українських.
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Духовна потреба слухати музику
 «І даремно, — переконаний ректор 
Національної музичної академії Украї-
ни імені П.І. Чайковського Володимир 
Рожок. — Ми не уявляли свого жит-
тя без музики. Усе сприяло естетично-
му вихованню дітей. Ми, сільські шко-
лярі, тягнулися до всього прекрасного, 
залюбки їздили у Ніжин з нашим оркес-
тром народних інструментів, співали в 
хорі». Спогади дитинства зберегли вдяч-
ну пам’ять про керівника хору, якому 
вдалося об’єднати навколо музики сіль-
ських дітей. І линула пісня над селом, 
наповнюючи дитячі серця внутрішнім 
світлом. Співали пісні в обробці Леонто-
вича, а безсмертний «Щедрик» форму-
вав естетичні смаки на все життя. 
 «Нинішній стан суспільства не може 
не тривожити, — розмірковує Володи-
мир Рожок. — Брак духовності, прога-
лини в естетичному вихованні даються 
взнаки. Жорстокість, агресія у підлітко-
вому середовищі — наслідки байдужості 
суспільства до духовних проблем, адже 
емоційна сфера людини не розвиваєть-
ся, не живиться життєдайними струм-
ками народних пісень. Свого часу ми ра-
зом iз хоровим диригентом, композито-
ром, педагогом Анатолієм Авдієвським 
зверталися до галузевих міністерств iз 
проханням зберегти у шкільних про-
грамах такі предмети, як музика, спі-
ви. Це не просто навчальні дисципліни, 
а життя духовного основа. Якщо співа-
тиме школа, родина, то збережеться, не 
заніміє нація. Анатолій Авдієвський на 
це звертав особливу увагу». 
 Думка про те, що музичне мистецтво 
вкрай потрібне, не нова. Педагог Василь 
Сухомлинський писав, що «пізнання 
світу почуттів неможливе без розумін-
ня й переживання музики, без глибокої 
духовної потреби слухати музику й от-
римувати насолоду від неї». 
 Зрештою, часто можна почути за-
уваження: хіба бракує нині музики та 
запальних ритмів? І справді, не бракує, 
ними перенасичений інформаційний 

простір. Виникає питання лише щодо 
якості, змісту того музичного так звано-
го «продукту», яким так щедро часту-
ють молодь. 
 Насправді маємо справжні скарби — 
народну та класичну музику, фольклор, 
і все це має живити людську душу. «Без 
народної пісні неможливо виховати-
виплекати гармонійної особистості», — 
переконаний Володимир Рожок. Адже 
цінність їхня закодована у глибинах на-
родної пам’яті, є генетичним кодом на-
ції. Народна пісня пов’язана з історією 
народу, його національною свідомістю, 
«з психологією творчості», як зазначав 
Іван Франко. 
 Стереотип щодо викладання мистець-
ких дисциплін у загальноосвітній школі 
існує ще з радянських часів. Учителі, за-
люблені у свій предмет, не могли реалізу-
вати себе у звичайній школі, адже кіль-
кість годин, що виділялася на ці предме-
ти (музика, малювання), була мізерною. 
Так склалося, що ставлення до педаго-
гів, які викладали мистецькі предмети 
в загальноосвітній школі, було, м’яко 
кажучи, несерйозним. Тож кваліфіко-
ваних кадрів завжди бракувало, а бать-
ки та діти дивилися на ці предмети крізь 
пальці. Унашому суспільстві й досі не-
має розуміння того, наскільки велике 
значення відіграють мистецькі предме-
ти у вихованні дітей. 

Рахувати на математиці, співаючи 
 У той же час у багатьох країнах сві-
ту давно зрозуміли, що предмети музич-
ного та образотворчого мистецтва мають 
надзвичайний потенціал для розвитку 
творчої особистості, формування креа-
тивного мислення, розвитку почуттєвої 
сфери. 
 Приміром, у Японії, Фінляндії, Ве-
ликобританії усіх дітей, незалежно від 
їхніх музичних здібностей, вчать гра-
ти на музичних інструментах. Видання 
TheGuardian розповіло своїм читачам 
про досвід однієї з британських шкіл, де 
довели: успішність учнів на випускних 

іспитах залежить від кількості уроків 
музики на тиждень. Директор школи 
пішов на експеримент і запровадив за-
няття з музики, театрального й образ-
отворчого мистецтва до шкільного роз-
кладу. Тобто кожного дня діти мають 
уроки, які традиційно вважалися дру-
горядними. Результати не примусили 
себе довго чекати. Якщо сім років тому 
школу згадували лише в негативному 
контексті, то нині ситуація кардиналь-
но змінилася. 
 Сьогодні освітянське відомство оці-
нює школу як таку, що має позитив-
ний імідж та входить до 10% найкра-
щих шкіл на національному рівні з точ-
ки зору прогресу учнів у читанні, письмі 
та математицi. Якщо в 2011 році рівень 
школи був на 3,2% нижчим за середнiй 
показник успішності шкіл в Англії, то 
минулого навчального року 74% учнів у 
перевірці читання, письма та математи-
ки продемонстрували високі результа-
ти. Такі показники є вкрай важливими, 
якщо врахувати, що в школі здебільшо-
го вчаться діти мігрантів iз таких країн, 
як Пакистан, Бангладеш та Індія. Тобто 
для 99% з 510 учнів англійська мова не 
є рідною, а половина школярів прийш-

ла на навчання, не знаючи жодного ан-
глійського слова. Наплив біженців при-
звів до напруженої ситуації у районі, і це 
не могло не викликати занепокоєння з 
боку влади. Школа, натомість, стала ду-
ховним острівцем, де панує доброзичли-
ва, творча атмосфера. І хоча діти розмов-
ляють тридцятьма різними мовами, це 
не заважає їм розучувати п’єси Шекспі-
ра і виконувати пісні гурту «Бітлз». 
 Джиммі Ротерам, учитель музи-
ки, переконаний, що дивовижні зміни 
сталися завдяки новаторському підхо-
ду. Музика, театральне, образотворче 
мистецтво здатне творити дива. І при-
клад англійської школи, де сталися ці 
перетворення, підтвердив цей факт. 
Якщо колись шкільний концерт на-
прикінці навчального року відвідувало 
лише кілька батьків, то тепер у школі 
спостерігається справжній аншлаг. 
Кожна дитина займається музикою що-
найменше дві години на тиждень. Ціка-
во, що спів включений також в інші уро-
ки. Приміром, учні співають навіть тоді, 
коли... відмінюють дієслова. 
 Утім британці не вважають, що ви-
гадали щось таке, чого не можна пояс-
нити з наукової позиції. Застосований у 

«А працюю зараз я на... 
цвинтарі!»
 В основу сценарію 20-серій-
ного детективу лягла повість ві-
домого українського блогера 
Павла Белянського («Паштета») 
— «Стоматолог вирішує одружи-
тись», який згодом написав за  
своїм твором сценарій для серіа-
лу. До нього «апробацію» про-
ходили ще троє сценаристів, до 
речі.
 «Стоматолог» — це один із 
прикладів, коли «ми знаємо свою 
справу й хочемо експериментува-

ти», — каже генпродюсер кана-
ла «2+2» Максим Кривицький. 
І подякував «1+1 Продакшн» за 
те, що ті втілили у життя їхню 
спільну ідею зi сценаристом Пав-
лом Белянським і Лесею Пазен-
ко, яка була натхненником серіа-
лу. Серіал став першою серйоз-
ною роботою актора Сергія Бас-
ка, який виконав головну роль. 
 Про перипетії, які переду-
вали зйомкам серіалу жвавий і 
життєрадісний Павло Белянсь-
кий розповів, що коли він прий-
шов на телеканал зі своєю повіс-

тю «Стоматолог вирішує одру-
житись» і «боси» попросили на-
писати сценарій, то спершу все 
ж запитали: «У тебе ж, мабуть, 
є якась філологічна освіта?», а 
почули у відповідь: «Ну, май-
же... Хіміко-технологічна — ін-
женер-технолог!» Для них це був 
шок. Вони також сподівались, 
що у Павла був хоч якийсь «сце-
нарний» досвід, то від наступ-
ної відповіді були теж не в за-
хваті: «Так! Із 1994 по 1997 роки 
я працював позаштатним корес-
пондентом у районній газеті», 
— «порадував» продюсерів-ре-
дакторів Павло Белянський. «Я 
працюю зараз на... цвинтарі!» 
— «добив» їх приголомшливим 
зізнанням «Паштет». А на пре-
зентації Павло пояснив, що на 
цвинтар приходить чимало різ-
них людей, та й поряд працюють 
неординарні: всі вони розповiда-

ТАКЕ КІНО

Зуб дам за справу
Детективна історія у лікарській практиці

■

Віталій Метерчук, Сергій Басок, Артем Позняк. Презентація 
серіала «Стоматолог».
Фото з сайта clutch.ua.

❙
❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

У телевізорі — нове серіальне кіно. «Стоматолог» — 20-серійна де-
тективна історія вітчизняного виробництва про пригоди успішного, 
привабливого та сміливого лікаря-стоматолога Дмитра Торопкого, 
який стає свідком дивних кримінальних подій. Він ніколи не думав, 
що одна випадкова зустріч може перевернути його життя з ніг на го-
лову, адже 35-річний холостяк звик до активного життя, дорогих авто 
й уваги багатих клієнтів. 
Проте знайомство з чарівною блондинкою й стало початком захопли-
вих, часом небезпечних пригод. Торопкий стає свідком дивних зло-
чинів, розкрити які — справа честі для нього. У гонитві за правдою 
йому доведеться розслідувати вбивства, переслідувати підозрюваних 
і приховувати власні здогадки від коханих. Разом з ним таємниці 
його обраниць розгадуватимуть два друга дитинства — бізнесмен iз 
кримінальних 90-х Сергій Грязєв і веселий гінеколог Петро Дьомін. 
Нерозлучну трійцю чекають непрості випробування й заплутані голо-
воломки, які не до снаги навіть найдосвідченішим детективам. 

Музика розвиває пам’ять і заспокоює.❙

ОСВІТА■

Музика — предмет 

Наталія БІДНЕНКО

Живемо в час шалених швидкостей та інформаційних технологій. Час, коли хочеш 
устигнути скрізь, але скрізь запізнюєшся та не встигаєш. Навіть у наймолодших 
школярів не лишається часу на розваги. Ще б пак! Треба поспішати, «наповнювати» 
себе знаннями, аби не відстати від інших. Шалені швидкості, конкуренція, бажання 
бути серед лідерів — ознаки сучасної доби. Психологи б’ють на сполох: сучасних 
дітей не налаштовують на звичайні речі, притаманні певній віковій категорії. Нині 
не модно бути звичайною дитиною, у житті якої обов’язково мають бути звичайні 
речі. Нині якщо ігри, то не з ляльками, а віртуальні. Пригадую, з яким здивуванням 
знайомий школярик розглядав звичайну годівничку для птахів. Дитина, яка зналася 
на гаджетах, ніколи не бачила, як змайструвати найпростішу годівничку. Зрештою, 
батьки більшості дітлахів на такі «дрібнички» не звертають уваги.
І запитання на кшталт «А як у вас у школі викладають уроки музики?» у багатьох 
викликає непідробне здивування. 

Який стосунок Симон Петлюра має до хорового співу 
і чому змінилася поведінка школярів-мігрантів 

у британській школі
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школі метод засновано на підході угор-
ця Золтана Кодая, який передбачає нав-
чання дітей спочатку підсвідомо, через 
музичні ігри. Діти вивчають ритм, зна-
ки руками і рухи таким чином, що зго-
дом допоможе їм у читанні, письмі та ма-
тематиці. 
 До речі, у 2016 році метод Золтана Ко-
дая був включений у список ЮНЕСКО як 
частина нематеріальної частини спадщи-
ни людства. А в британській школі, де ви-
користовують цей метод, пересвідчилися 
в його ефективності. Вчителі з’ясували, 
що вивчення уривків із п’єси Шекспіра 
«Буря» набагато поліпшило навички чи-
тання та письма у дітей. 

Музичне мистецтво як арт-терапія
 Психологи переконані: музичне 
мистецтво здатне відіграти арт-терапев-
тичну роль, яка конче потрібна соціуму. 
Нині інформаційні повідомлення при-
мушують здригатися навіть бувалих у 
бувальцях. Жорстокі ігри сучасних під-
літків — тривожна прикмета доби. До 
речі, у згаданій британській школі пе-
дагоги відзначили таку позитивну тен-
денцію, як зниження соціальної напру-
ги в учнівському колективі. А у школі, 
де вчаться діти мігрантів, психологіч-
ний клімат був не найкращий. Роз-
повідали про випадки суїциду, коли, 
не стерпівши цькувань та принижень, 
із життям звів рахунки один зі шко-
лярів. Після смерті дитини у школі за-
провадили проект, який допомагає уч-

ням боротися з невдачами, протидіяти 
насмішкам та цькуванням з боку одно-
літків. Утім керівництво школи ставить 
за мету поліпшення психологічного ком-
форту вихованців; працює над створен-
ням такого середовища, в якому буде на-
завжди покладено край жорстокості та 
насильству. 
 Звісно, справа ця не миттєва, а для 
досягнення остаточних результатів пот-
рібен час. Проте у школі переконані, що 
саме завдяки експерименту ці «мовчаз-
ні діти вчаться боротися з емоціями та 
негативом». Годі говорити про те, на-
скільки актуальною є ця проблема для 
наших шкіл. Зрештою, всі ми потребує-
мо психоемоційної підтримки — і до-
рослі, і діти. У країні, де точиться вій-
на, арт-терапія не буде зайвою. Часто до-
рослі самі не знають, як допомогти своїм 
дітям. Водночас, переконані психологи, 
від депресій, нервових розладів сучасні 
діти потерпають не менше, аніж дорослі. 
Тож набутий досвід самокорекції емо-
ційного стану засобами мистецтва теж 
не буде зайвим. 
 Із точки зору наукового обґрунтуван-
ня  арт-терапевтична функція мистецтва 
абсолютно доведена. На жаль, учителі-
практики не використовують ці важливі 
дослідження, тим самим по збавляючи 
вихованців дієвої допомоги. Йдеться, 
зокрема, про можливості моделювання 
емоції засобами музичного мистецтва. 
Приміром, повільний темп плюс мінор-
не забарвлення звучання в узагальне-

ному вигляді моделюють емоцію смут-
ку, передають настрої смутку, зневіри, 
скорботи, жалю про минуле, що не по-
вернеться; і навпаки — повільний темп 
плюс мажорне забарвлення моделюють 
емоційний стан спокою, розслабленості, 
задоволення. Характер музичного тво-
ру в цьому випадку буде споглядально-
умиротвореним. Швидкий темп плюс мі-
норне забарвлення в узагальненому виг-
ляді моделюють емоцію гніву. Характер 
музики в цьому випадку буде напруже-
но-драматичним, схвильованим, при-
страсним, героїчним. Як протилежність 
— швидкий темп плюс мажорне забар-
влення, що моделюють емоційно-радіс-
ний стан. У цьому випадку характер му-
зики має бути життєствердно-оптиміс-
тичним, веселим, радісним. 
 Здавалося б, нічого складного, про-
те без практичного втілення теорія так 
і лишиться теорією. А головне — дітей 
варто цього вчити! Приміром, що роби-
ти, коли на серці смуток? Як допомогти 
собі, коли весь світ довкола перетворив-
ся на морок? Головне — вчасно підказа-
ти, допомогти зануритися в музику, що 
буде тотожною твоєму настрою. 
 Психологи твердять, що сьогодні 
вкрай важливо розвивати емоційний ін-
телект, чуттєву сферу. Зрештою, вчити-
ся тієї тонкої «ірраціональної» сфери, 
що робить людину людиною. Важливо не 
просто вийти з пригнічено-депресивного 
стану, а вміти побачити «світло в кінці 
тунелю», бути готовим самостійно кори-
гувати свій емоційний стан. Якщо підлі-
ток, сумуючи, звертається до музики Шо-
пена («Прелюдія №4»), він готовий пере-
жити всю палітру суму, жалю. Здавало-
ся, за такого стану важко знайти вихід з 
негативної, складної ситуації. Проте арт-
терапія допоможе людині — чи-то дорос-
лій, чи-то юній — подолати життєві не-
гаразди та перейти в інший емоційний 
стан. Мить — і звучить «Ноктюрн №2» 
геніального Шопена. І психоемоційний 
стан змінюється на краще, відходять 
туга, смуток, нудьга. Натомість слухача 
охоплюють ніжність, тепло, умиротво-
рення. А головне — чарівна музику дарує 
надію і допомагає віднайти шлях до само-
го себе. Нехай навіть не шлях, а лише сте-
жину. Утім цього буде достатньо, аби по-
чати діяти і змінюватися. 
 Сьогодні ми потребуємо не лише 
внутрішньої гармонії, умиротворен-
ня у цьому розбурханому та жорстоко-
му світі. Маємо формувати патріотичні 
почуття почуття-цінність, і тут музичне 
мистецтво відіграє провідну роль. Зре-
штою, нічого нового тут немає, адже в 
українських виховних традиціях завж-
ди використовувався впливовий засіб 
— естетичне виховання. І саме ці важ-
ливі чинники сьогодні маємо відроджу-
вати — і хоровий спів, і драматичні ама-

торські гуртки, й уроки малювання, і 
писанкарство. Ретро? Віджилі традиції, 
що не мають запиту у сучасному світі? 
Досвід британської освіти, як ми пере-
коналися, свідчить про протилежне.

Музика як складова культурної 
дипломатії
 Вельми показовим є приклад куль-
турної промоції, яку започаткував на 
початку ХХ століття Симон Петлюра. 1 
січня 1919 року Симон Петлюра запро-
сив до себе Олександра Кошиця та Ки-
рила Стеценка і запропонував створити 
Українську Республіканську капелу. 
Плануючи промоційне турне 1919 року 
для Української Республіканської ка-
пели в країнах Антанти, Симон Петлю-
ра знав, що «Європа не має чогось подіб-
ного», а тому на українців обов’язково 
звернуть увагу як на унікальне куль-
турне явище. 
 Утім ніхто тоді не сподівався, що 
Українську Республіканську капелу 
як «проект культурної дипломатії» на-
зиватимуть гідною світовою першості. 
«Українські сезони» перевершили всі 
очікування. Завдяки виступам хору аме-
риканська преса констатувала: нарешті 
настав момент розпізнавання різниці 
між Україною та Росією та їхніми куль-
турами. Коли газета російських еміг-
рантів «Новое русское слово» намага-
лася приписати Росії хоровий успіх ук-
раїнців, називаючи виступ Української 
Республіканської капели в Нью-Йорку 
презентацією «американській публіці 
російського вокального мистецтва», на 
це негайно відреагували американські 
журналісти. 
 Один iз дописувачів, якого захопи-
ли «фантастичні й витончені колядки 
й щедрівки» і «поважно-суворі й веселі 
народні пісні», зазначав: «В усьому тому 
почувається окремий національний дух, 
який не має нічого спільного з так зва-
ною «російською музикою». Хіба цей 
приклад не є красномовним свідченням 
того, наскільки потужною може бути 
роль музики в умовах, коли держава 
змагає за свою незалежність?! Мистец-
тву під силу багато чого, і цим варто ско-
ристатися, особливо сьогодні, коли Ук-
раїна продовжує боротьбу. 
 Тож не такий він уже другорядний, 
цей шкільний предмет музики. Пред-
мет, на який традиційно звикли не 
звертати увагу. А якщо і звертати, то 
побіжно, милостиво виділяючи з нав-
чального процесу мізерні години. Чи 
потрібно переглянути такий підхід? 
Відповідь очевидна. У суспільстві має 
з’явитися розуміння значення мистець-
ких дисциплін для формування твор-
чої особистості, здатної розуміти себе 
та оточуючих. І готової творити музи-
ку для доби сучасної. ■

ють різні історії, тож йому фак-
тично не доводилося багато виду-
мувати, а треба було «лише» бра-
ти готовий матеріал для написан-
ня сюжету цієї історії. 
 На запитання щодо бюдже-
ту фільму генпродюсер канала 
«2+2» Максим Кривицький ска-
зав, що то є комерційна таємни-
ця, й лише додав: «Але ми за-
дорого — не знімаємо!» І додає: 
«Ми покладаємося повністю на 
сили та досвід «1+1 Продакшн» 
(це наш внутрішній продакшн) 
— вони мають великий досвід у 
цьому плані: пропонують нам і 
акторів, і реалізаторів, і режи-
серів майбутніх серіалів — це 
все їхня царина. Тому зазвичай 
ми лише слідкуємо за перебігом 
сценарію, за тим, щоб напрям 
самого серіалу був для нашої ці-
льової аудиторії». 
 У 2017 році телеканал «2+2» 
розпочав показ власних серіалів: 
«Одинак», «Команда», «Зустріч-
на смуга», «Ментівські війни», 
«Гвардія», й наразі «Стомато-
лог» — це перша прем’єра 2018 
року. У середньому серіали по-
казували на 50% вищу середню 
частку, ніж частка телеканала: 

десь 6-7%, а «Гвардія» — навіть 
8%. Тому, якщо серіал «Стома-
толог» (перший сезон) пройде з 
показниками, не нижчими цих 
цифр, то може бути його продов-
ження. 
 Зйомки серіалу почалися на-
прикінці жовтня 2017 року, а 
скінчилися 20 січня 2018 року, 
в основному були в Києві, але де-
які сцени знімали й поблизу сто-
лиці, зокрема, у Ворзелі. Учора 
глядачі уже мали змогу оцінити 
першу серію серіального теле-
продукту.

Доводилося увесь час 
«старити» себе
 А така розмова відбулася 
з виконавцем головної ролі у 
серіалі, актором Сергієм Бас-
ком. 
 ■ На перший погляд, голо-
вний герой — позитивний пер-
сонаж. Але, мабуть, він не на-
стільки однозначний, як може 
здаватися...
 — Стоматолог Торопкий — 
цинік! Я намагався «будува-
ти» свого персонажа таким чи-
ном (а в серіалі п’ять різних іс-
торій), щоб перша історія саме 

відкривала його доброту, але 
після смерті близької людини, 
котра, по суті, його зрадила, бо 
обманювала, — у Дмитра відбу-
вається надлом. І майже до кін-
ця серіалу він постійно з ним бо-
реться. Та й можна стверджу-
вати, що він себе звинувачує — 
кохана загинула фактично через 
нього: адже він почав шукати й 
докопуватися до суті... Крім 
того, один із його товаришів — 
бандит, і клініка побудована на 
бандитські гроші... 
 ■ Чи були якісь специфічні 
моменти в підготовці до цього 
серіалу?
 — Обов’язково проглядав усі 
терміни, котрі були в самому тек-
сті, на кшталт: «дванадцятиін-
тактний», «п’ятий квадрант». 
Адже коли ти говориш у кадрі, 
то не маєш права говорити його 
«просто так». І хоча підготовчий 
етап був зовсім невеликий (у мене 
було лише сім днів), я намагався 
більше проробляти у свого персо-
нажа його внутрішній світ, його 
глибину. Це для того, щоб у про-
цесі підготовки до конкретних 
сцен ти міг вивчати якісь стома-
тологічні терміни.

 Але, зауважу, це історія не 
про людину, яка сидить у стома-
тології й лікує комусь зуби, — це 
інше, це — детектив. І, по суті, в 
самій стоматології ми перебува-
тимемо не так і багато часу. 
 ■ Наскільки ваш герой вам 
близький?
 — У якiсь моменти він дійс-
но дуже мені близький, але, за 
сценарієм, моєму герою 35 років 
і вище, він чоловік мужній, 
котрий може управляти кліні-
кою. А мені ж то лише тридцять 
(і в душі я молодий та завзятий), 
то постійно доводилося працюва-
ти з тренінгами й «старити» себе. 
Я навіть спеціально поправляв-
ся й дуже багато їв — набрав тоді 
зайвих кілограмiв шість, адже 
мав виглядати переконливо, як 
упевнений у собі чоловік. 
 У театрі, ще коли навчався, 
мені завжди подобалися харак-
терні герої. Зiзнаюся, що свого 
головного героя мені було важ-
ко грати, адже, по суті, тебе про-
сять нічого не грати — тебе про-
сять бути абсолютно органіч-
ним й природним. І лише на цих 
зйомках я зрозумів, чому так ці-
нується головний герой. Тож во-

чевидь, що «нічого не грати» — 
для мене було справжнім випро-
буванням!
 ■ Сергію, а у вас був досвід 
зйомок у фільмах?
 — Так, але у кіно. Грав я й у 
театрі. Проте —саме після цього 
проекту я зрозумів: телесеріал, 
кіно й театр — абсолютно різні 
речі! Це все різні процеси, рит-
ми. 
 Працював у театрі «ДА», 
адже я навчався в Москві (в Ака-
демії Михалкова й акторській 
майстерні Володимира Мірзоє-
ва. — Авт.) до всіх цих трагічних 
подій в Україні. Тоді ще з Росією 
були хороші взаємовідносини, я 
розумів, що все ж таки російська 
акторська школа — дещо вища, й 
пiшов на навчання в Росії в 2011 
році, там же й завершив учитися. 
У нас був український курс, на 
якому було 43 мої співвітчизни-
ки, — й ми оцією своєю малень-
кою сім’єю жили, працювали й 
згодом організували свій неве-
личкий театр. Але два роки тому 
я повернувся в Україну. Вирішив, 
що повинен бути тут, і сподіваю-
ся, що й надалі мене запрошува-
тимуть зніматися...■

Виступи Української Республіканської капели за кордоном були потужною демонстрацією 
національного духу. Франція, 1920 р.
Фото з сайту uk.wikipedia.org.
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ТАКЕ КІНО■

не другорядний
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«Все це зроблено без єдиної 
гривні з держбюджету»
 — Ви собі не уявляєте, що тут 
було, коли все валилося, коли від 
нас втікали люди. Але втрима-
лися, вистояли і сьогодні бачите, 
скільки у коридорах пацієнтів? І 
все це зроблено без єдиної гривні 
з державного бюджету, — проко-
ментував побачене мною головний 
лікар Луцької клінічної міської 
стоматполіклініки Олександр Ко-
бись, який і почав цю велику рево-
люцію у далекому 1999 році.
 Пам’ятаю, яка боротьба точи-
лася тоді за міcце головного ліка-
ря, бо бажаючих сісти у таке кріс-
ло було більш ніж достатньо. Але 
міська влада й колектив зробили 
ставку на людину, яка все життя 
пропрацювала в цьому закладі та 
в якої боліла душа за його майбут-
нє. Олександру Юхимовичу, на 
той час – завідуючому відділен-
ням, лишалося всього три роки до 
пенсії. Але він погодився, хоча в 
такому віці на адмінроботу вже не 
йдуть. Та він ризикнув. Що дове-
лося пережити — не хоче сьогодні 
згадувати. Попри шалений спро-
тив медичних чиновників, але за 
підтримки місцевої влади, вдало-
ся з комунальної поліклініки зро-
бити один iз кращих закладів Ук-
раїни, який є затребуваним і кон-
курентним. І це в той час, коли 
більшість подібних закладів по 
областях справді ледве зводять 
кінці з кінцями. Влітку 2017-го з 
Києва приїздила делегація за про-
грамою лікування бійців АТО та 
членів їхніх сімей, у якій був 
професор Каліфорнійської шко-
ли стоматології при Каліфорній-
ському університеті. Він був вра-
жений побаченим: «Ви працюєте 
на рівні сучасних американських 
технологій!». Така оцінка чогось 
вартує. 
 — Основну частину необхід-
них коштів доводилося заробляти 
самим. За структурою полікліні-
ка, розташована у двох пристосо-
ваних приміщеннях на площі 2,5 
тисячi квадратних метрів, має 
бюджетну частину і спецрозра-
хункову. У першій працює 120 
осіб, з них — 44 лікарі, у другій 
—140, iз них 64 — лікарі. До 
речі, це єдина поліклініка в Ук-
раїні, де розвинута саме така фор-
ма як спецрахунок, де ми зароб-
ляємо кошти на зарплату, на ко-
мунальні послуги, устаткування, 
матеріали, але 70 відсотків, зви-
чайно, йде за зарплату. Може, 
нескромно, але похвалюся: до но-
ворічних свят на премії своїм пра-

цівникам ми виділили 800 тисяч 
гривень. Колеги мої почитають — 
не повірять. Скажуть, неправду 
каже дивак. Але це правда. І пра-
цівники дорожать своїм робочим 
місцем, тому плинність кадрів у 
нас дуже маленька. А ще за всі 19 
років не було, щоб лікар не вико-
нав фінансовий план, доведений 
до кожного. І в цьому ми теж пер-
ші і єдині в Україні. Плани вста-
новлюємо реальні й за останні 
два роки їх не змінювали. Через 
підвищення мінімальної зарпла-
ти зараз трохи довелося підняти, 
але не суттєво. Спілкуюся зі свої-
ми колегами, цікавлюся, як у них 
iз планом. Не виконується. А в 
нас — це святе. Бо якщо немає ви-
конання, не можна нічого сплану-
вати. Все взаємопов’язане, — роз-
повів головлікар. — Приймати 
доводиться людей різних, і в тих, 
у кого грошей немає, теж болять 
зуби. Фактично 1,5 тисячі пацієн-
тів у рік ми проліковуємо безко-
штовно. Згадую, які були склад-
ні часи, коли на 70 тисяч пільго-
виків давали з бюджету 50 тисяч 
гривень. Це по 1, 25 грн. на люди-
ну. Як їх можна було поділити? Я 
просив: «Заберіть у мене ці гроші, 
дайте список тих, кого треба про-
тезувати, — і край». Скільки було 
проблем, скандалів, бо держава 
ніби гарантувала людям пільги, 
а грошей не виділяла. Сьогодні 
обслуговуємо 53 тисячі пільгови-
ків. І тільки два останні роки от-
римуємо більш-менш якісь суми 
на протезування: 375 тисяч — для 
інвалідів війни та учасників бойо-
вих дій, ще 113 тисяч для вете-
ранів АТО і членів їхніх сімей, 69 
тисяч на лікування, точніше на 
закупівлю матеріалів, а лікуємо 
безкоштовно. 

«Професор медінституту деяку 
апаратуру вперше 
у нас побачив» 
 ■ Попри куце фінансування 
ваша комунальна поліклініка 
дозволяє собі купувати недешеві 
речі й матеріали... 
 — Купуємо стоматологічні 
матеріали найкращих європей-
ських фірм. Не можемо собі доз-
волити при такій шаленій конку-
ренції, яка сьогодні є в Луцьку, 
працювати з дешевшими і гірши-
ми матеріалами, ніж вони. Ви ба-
чили, скільки у коридорах лю-
дей? Працює 50 стоматустано-
вок у 45 кабінетах. Зрештою, у 
нас школа, наші лікарі постійно 
вдосконалюються, їздять на кон-
ференції, привозять новинки сто-

матології. Щороку практикуєть-
ся 40 і більше інтернів. Минулого 
року мали 204 тисячі відвідувань, 
тобто 750 пацієнтів щодня. Для 
200-тисячного міста — це показ-
ник. Щодо техніки, то таким ус-
таткуванням, як у нас, і в такому 
асортименті не користується жод-
на державна стоматполіклініка в 
Україні. Багато їздив по Україні, 
до нас приїжджають колеги-
стоматологи, і доводилося чути 
від декого, що наша державна 
поліклініка нічим не поступаєть-
ся приватним. Просто вже склав-
ся у людей такий стереотип ще 
з часів радянських, що держав-
ні стоматполіклініки — це жах, 
це постійні черги, погане обслу-
говування. Якщо про технічний 
бік говорити, то в нашому закладі 
працює два мікроскопи вартістю 
по 800 тисяч кожен, що викорис-

товуються для лікування корене-
вих каналів, панорамний рентген-
апарат, який є далеко не в кожній 
поліклініці, два візіографи, діод-
ний лазер, ортопантомограф, 
п’єзоелектричні та ультразвукові 
скейлери, відбілювальна система 
Zoom П. На базі нашої полікліні-
ки проходить інтернатуру 47 сту-
дентів, бо ми є базою Львівського 
медінституту з інтернатури, тут є 
кафедра післядипломної освіти. 
Якось професор інституту до нас 
приїхав, так він такої апаратури 
в очі ніколи не бачив. Нещодавно, 
до речі, придбали комп’ютерний 
томограф 3D, якого точно немає 
в жодній державній поліклініці 
України. Якщо за 19 років існу-
вання поліклініки від держави 
не отримали ні копійки ні на що, 
крім зарплати, думаю, томо граф 
ми вже заслужили. Я попросив 
гроші у міськраді. Прийшла ве-
лика депутатська комісія, по-
казав їм усе, побачили на власні 
очі, що зроблено було за ці роки 
в поліклініці без єдиної держав-
ної гривні. Ремонт капітальний 
у всіх без винятку приміщеннях, 
навіть у підвальних, усі вікна, 
двері, комунікації, ну абсолют-
но все замінили. Немає такого, 
що десь лікар щось підремонту-
вав сам, щось зробили, на скіль-

ки грошей дали, а там, де пільго-
виків приймають, — і машина — 
доходяга, і стіни облуплені. У нас 
не відрізниш, де бюджетні кабі-
нети, а де госпрозрахункові. Ре-
монт однаковий, машини одна-
кові, і з матеріалами однаковими 
працюємо. Ми не ділимо людей 
на перший і другий сорт. Люди ж 
не винні, що вони бідні. Я сам ро-
дом iз села, знаю, як працювало 
моє покоління і на старості нічо-
го не має. Мені шкода людей. Хай 
у нас лікується 20-30 відсотків ба-
гатих людей, але основна маса — 
це люди незаможні. І їм теж ку-
дись треба діватися. Тут не було 
вкрадено жодної бюджетної грив-
ні. Усім перевіряючим, які були, 

казав, що можуть і не шукати. Я 
звідси додому навіть пензлика не 
взяв, бо вдома теж ремонт буває. 
У мене хороша зарплата, куплю, 
якщо треба. 
 ■ Зi стоматологічних новинок 
що робите?
 — Все практично. Операції iз 
вживлення імплантів, протезу-
вання імплантів, відбілювання 
зубів і тощо.
 ■ А ціни у вас такі, як у при-
ватників, чи нижчі?
 — Всі наші ціни оприлюднені 
на сайті, на стендах у поліклініці. 
Ми не можемо ними гратися, як 
наші колеги-приватники. Ціни 
наші нижчі, звичайно. І серед де-
ржавних поліклінік країни теж. 
Прейскуранти не змінювали вже 
два роки. І ціни, і фінансовий 
план для лікаря — найнижчі в Ук-
раїні. Мені закинуть, мовляв, усе 
у вас найнижче, тоді звідки кош-
ти? А звідти, що плани викону-
ються регулярно, з місяця в міся-
ць, iз року в рік. Ось зараз підня-
лася мінімальна зарплата, але ми 
вже давно підрахували, наскіль-
ки збільшиться фонд заробітної 
плати, й продумали, де братиме-
мо гроші на це підвищення. Роз-
кинули й збільшили фінансовий 
план для кожного лікаря на 1 ти-
сячу гривень. Це небагато, але на 

плечі пацієнта ці витрати не ляг-
ли. Все в країні дорожчає, проїзд, 
продукти, комунальні послуги, а 
ми свої ціни тримаємо без змін. Бо 
розуміємо, як сьогодні важко лю-
дям виживати. Я своїм працівни-
кам кажу на всіх нарадах, що за-
вжди буду на боці пацієнта. Час 
сьогодні важкий, психіка людсь-
ка нестабільна, вразлива, тому до 
людей треба ставитися з розумін-
ням і толерантністю. Бо пацієнт 
завжди правий, як і покупець, за 
невеликими винятками. Я ніколи 
не захищаю лікаря, якщо пацієнт 
правий. І в колективі це знають.

«Складається враження, що 
державну стоматологію хочуть 
донищити на догоду приватній»
 ■ В умовах медичної рефор-
ми якою бачите долю державних 
стоматполіклінік? Про вашу не 
говоримо, ви тримаєтеся міцно 
на плаву, але...
 — У різних виданнях бага-
то точиться розмов про те, що 
державні стоматполіклініки на 
межі виживання, що зношу-
ванiсть устаткування та облад-
нання становить 80 відсотків, 
вони не мають за що купувати ма-
теріали, ремонтувати приміщен-
ня. Це справді не про нас. Рефор-
ма може початися вже у 2019-му, 
і це не те, що чекає на первину 
ланку. Там зберігається бюджет-
не фінансування. У нас, якщо ре-
форма буде, грошей ніяких не ба-
чити. Треба буде думати, де брати 
гроші на зарплату лікарям і пер-
соналу, що працює у бюджетно-
му відділенні. Їх же треба за щось 
утримувати. Зробимо перестанов-
ки, трохи скоротимося, напевне, 
якось викрутимося. А що буде в 
цілому в Україні — навіть боюся 
про це говорити. Страшно стає. У 
кожній поліклініці зараз на спец-
рахунку — по 10 посад, і то ті, хто 
роблять зуби. Якщо зараз кину-
ти 80 чи 90 осiб на спецрахунок 
— що вони будуть робити? Адже 
треба мати устаткування, базу, 
матеріали. Це страшно. 
 ■ Якщо держава кине всіх на 
виживання і не дасть зовсім гро-
шей, за що куплять нову техніку, 
ті ж матеріали?
 — Просто не знаю, що буде. 
У мене складається враження, 
що державну стоматологію хо-
чуть донищити на догоду при-
ватній. ■

ГАЛУЗЬ

«Приймаємо всіх, бо в тих, у кого 
грошей немає, теж болять зуби» 
Напередодні Міжнародного дня стоматолога, що відзначається 9 лютого, керівник Луцької стоматполіклініки 
Олександр Кобись поділився рецептом успіху свого закладу

■

«Купуємо стоматологічні матеріали найкращих 
європейських фірм. Не можемо собі дозволити за 
такої шаленої конкуренції працювати з дешевшими і 
гіршими матеріалами».

Олександр Кобись.❙

Ніна РОМАНЮК
Луцьк

В очікуванні анонсованої медичної реформи всі скромно мовчать про українську стоматологію. Ніби 
не існує у неї ніяких проблем. У цій галузі медичних послуг держава вже давно вмила руки, віддавши 
її на відкуп приватникам. Мовляв, що там реформувати? Хіба когось цікавить, чи доступні ці послуги 
в приватних клініках пересічному українцеві із невисокими доходами? Питання, де лікуватиметься 
більшість громадян у бідній країні, залишається риторичним. Хто, де і за які гроші лікуватиме десятки 
тисяч пільговиків, число яких щодня зростає в країні, що воює? Адже переважна більшість комуналь-
них медзакладів ледве зводить кінці з кінцями, а про сучасні технології вони можуть тільки мріяти. 
Втім те, що я недавно побачила на власні очі у Луцькій клінічній міській стоматологічній поліклініці, 
приємно здивувало. Не була в цьому закладі років iз п’ятнадцять. Тим часом міська поліклініка, вияв-
ляється, зробила такий крутий ривок, що нічим не поступається модним приватним кабінетам і цен-
трам, яких у Луцьку понад 100. Тут усе змінилося, а від похмурих радянських лікарняних коридорів і 
сліду не лишилося. Сучасний євроремонт, повністю оновлене устаткування. Єдиний відголосок мину-
лого — черга у реєстратурі. Але це швидше плюс, ніж недолік, бо означає, що лучани користуються 
послугами своєї поліклініки. Хоча були часи, коли значну частину пацієнтів переманили приватники. 
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Мати — французького 
походження, батько — швед
 «Найдорожчий скарб кож-
ного народу — його діти, його 
молодь і що свідоміше робить-
ся громадянство, то з більшою 
увагою воно ставиться до ви-
ховання дітей, до забезпечен-
ня їм найкращих умов життя». 
Ці слова Софії Русової доречно 
згадати, коли  йдеться про ро-
зуміння  і формування філосо-
фії дитинства — любові до муд-
рості у сучасного підростаючо-
го покоління. І базуватися вона 
може — навіть у часи космо-
політизму і відкритих кордонів 
— на національному ґрунті.
 У кожної  людини національ-
на самосвідомість закладається 
буквально з перших днів і років 
життя. Тому невипадково знач-
ну увагу у національно-патріо-
тичному вихованні Софія Ру-
сова відводила родині. Бо пер-
ші уяви і моральні почуття у 
дитини викликають її батьки, 
що підходять до колиски, бав-
лять, граються з нею. Турбота, 
ласка з боку рідних та близь-
ких, радість, яка оточує дити-
ну в здоровій, згуртованій сім’ї, 
виховують у дітей перші почут-
тя симпатії, любові до батьків, 
дідусів і бабусь, братів, сестер, 
породжують прагнення спілку-
ватися з ними, а згодом і піклу-
ватися про них. Приклад бать-
ків, старших членів сім’ї стає 
для дитини тим джерелом, з 
якого виростає поступово по-
чуття любові до людей, до сво-
го рідного краю, народу, своєї 
Батьківщини.  Через шаноб-
ливе сприймання природи на-
роджується  любов до рідного 
краю, свого народу, Батьківщи-
ни, поглиблюється і збагачуєть-
ся почуття патріотизму. І  пле-
кати його потрібно систематич-
но —  і в родині, і в  дитячих нав-
чальних закладах. 
 Софія Русова наголошува-
ла, що ми можемо любити тіль-
ки те, що ми знаємо. Тому необ-
хідно постійно знайомити дітей зі 
своєю місцевістю — парками, річ-
кою, музеями, навколишніми на-
селеними пунктами. Не є дрібни-
цями ні рослини, які ростуть по-
руч, ні тваринний світ, ні занят-
тя і ремесла   населення краю. 
 Педагог Софія Федорівна 
Русова присвятила своє життя 
створенню національної систе-
ми виховання й освіти, яка не 
має нічого спільного із «шаро-
варщиною». Щоб зрозуміти її 
основи, варто згадати біографію 
цієї видатної жінки. Народи-
лася вона 18 лютого 1856 року 
на Чернігівщині, в селі Олеш-
ня. Мати Софії — Ганна Жер-
ве, французького походжен-
ня, батько — Федір Ліндфорс, 
швед. Софія — п’ята дитина в 

сім’ї, від народження  була та-
кою слабкою, що ніхто не споді-
вався, що виживе. Родину Лінд-
форсів поважали сусіди і селя-
ни, проте щастя було недовгим. 
Коли Софійка була зовсім ма-
ленькою, померли її сестра На-
таля і брат Володя. Потім тяж-
ко захворіла й невдовзі померла 
мати. Діти залишилися під опі-
кою батька, який віддавав бага-
то  сил визволенню селян iз крі-
пацтва. Чернігівське панство 
ополчилося  на молодого Лінд-
форса, фактично змусивши ро-
дину віддати землю в оренду й 
перебратися до Києва.
 Діти родини Ліндфорсів 
отримали добру освіту. У 10 
років Софія  вступила до Фун-
дуклеївської гімназії у Києві, 
яку закінчила з золотою медал-
лю. Вона ввійшла в українсь-
ке патріотичне середовище Ли-
сенків—Старицьких.  Софія із 
сестрою Марією вирішили при-
святити себе школі. Спочат-
ку сестри їдуть до Петербурга, 

де вивчають досвід кращих пе-
дагогів та роботу шкіл: твори 
Песталоцці, Руссо, Дістервега, 
Фребеля. 

Ненавиділа рутину, 
формальну дисципліну
 У своїх «Споминах» Со-
фія Федорівна згодом напише: 
«Скільки разів пізніше я кая-
лася, коли буденна педагогіч-
на праця мене не задовільняла! 
Скільки разів я залишала її, шу-
кала задоволення в літератур-
ній роботі, але для цього мені не 
вистачало здібностей, а життя 
знову в різних обставинах кли-
кало мене до цієї «педагогіки». 
Я в ній теж шукала постійно 
чогось мистецького, творчого, 
ухиляючись від усякої тради-
ційності, формалізму... Я нена-
виділа рутину, формальну дис-
ципліну. Може, у цьому були й 
мої помилки, і мій успіх. Душа 
дітей, їх задоволення — от що 
чарувало мене».
 Від 1871 року, разом із сес-
трою Марією, Софія уже вела 
у Києві перший дитячий са-
док і позашкільну освіту для 
дорослих. У Санкт-Петербурзі 
(1874—1876) була членом ук-
раїнського земляцтва. Допома-
гала чоловікові — Олександру 
Русову (побралися у 1874 році)  
в підготовці повного «Кобзаря» 
Тараса Шевченка для видан-
ня у Празі 1876 року. Згодом 
на хуторі поблизу Борзни пра-
цювала повитухою й вела куль-

турно-освітянську роботу. Від 
1879 року вчителювала в Олеш-
ні.  У1881-му Софію Русову за 
зв’язки з російськими револю-
ційними колами ув’язнили.  
Відтоді вона постійно перебу-
вала під поліційним наглядом. 
Вона часто змінювала місце пе-
ребування, проте всюди вклю-
чалася у громадську роботу (в 
«Київській громаді», «Одеській 
Українській громаді», «Хар-
ківському обществі грамотнос-
ти», була головою «Національ-
ного комітету учителів»), вла-
штовувала прилюдні народні 
читання, організувала таємні 
школи. У 1879—1883 рр. разом 
iз чоловіком мешкала і працю-
вала в Одесі. У цьому місті скла-
дала каталоги української літе-
ратури. Була ув’язнена в одесь-
кій в’язниці.
 Від 1909 року Софія Русова 
— викладач і професор на Ви-
щих жіночих курсах Аделаї-
ди  Жекуліної та у Фребелівсь-
кому педагогічному інституті в 

Києві. Вона стає співзасновни-
цею і працівницею педагогіч-
ного журналу «Світло» (1910—
1914). У січні 1913 р.у Петер-
бурзі на першому всеросійсько-
му жіночому з’їзді виступила 
на захист навчання українсь-
кою мовою і порушила питання 
про навчання рідною мовою.
 Софія Русова  у 1917 році — 
член Української Центральної 
Ради, голова Всеукраїнської 
учительської спілки. У мініс-
терстві освіти (за Гетьмана-
ту) очолювала департамент до-
шкільної та позашкільної ос-
віти, активно брала участь  у 
дерусифікації шкіл, у влашто-
вуванні курсів українознавс-
тва, підготовці українських 
шкільних підручників, укла-
дала  плани і  програми єдиної 
діяльної (трудової) школи, яка 
повинна була мати національ-
ний характер. У жовтні 1919  
року в Кам’янці-Подільсько-
му  було засновано громадсько-
політичну організацію — «Союз 
українок» на чолі з Софією Ру-
совою.
 У 1920 році стає лектором 
педагогіки Кам’янець-Поділь-
ського державного українсько-
го університету і головою Ук-
раїнської національної жіночої 
ради (до 1938 року). До речі, у  
листопаді 1920-го  у Кам’янці-
Подільському відкрилися дво-
місячні курси українознавства 
для старшин, військових уря-
довців та їхнiх родин, організо-

вані культурно-освітньою уп-
равою при Генеральному шта-
бі Дієвої армії УНР; лекції чи-
тали, зокрема, Іван Огієнко та  
Софія Русова.

Усвідомлення людиною  
належності до свого народу, 
а в подальшому — і своїх 
обов’язків перед ним
 Уже у 1922 році Софія Русо-
ва змущена була емігрувати. У 
Празі вона була професором  пе-
дагогіки Українського педаго-
гічного інституту імені Михай-
ла Драгоманова. Відійшла в ін-
шосвіт в еміграції у 1940 році.
 Софія Федорівна Русова — 
автор численних наукових і по-
пулярних журналів, українсь-
ких і російських. Залишила  
багато педагогічних праць,  пи-
сала також  про творчість Гри-
горія Квітки-Основ’яненка, Та-
раса Шевченка, Григорія Ско-
вороди, Олександра Олеся, Ми-
коли Лисенка і багатьох інших. 
Вона  наголошувала, що в кож-
ному навчально-виховному за-
кладі України має бути добре 
продумана й чітко спланована 
система національного вихо-
вання, щоб «свідомо розвива-
ти кожну дитину як бажаного 
майбутнього громадянина своєї 
країни, свого народу».  Вважа-
ла, що ще у  дошкільних дитя-
чих установах із перших днів 
очі  дитини повинні помічати  
національні кольори та орна-
менти;  уява  найменших дітей  
і старших має формуватися на 
основі національних оповідань, 
казок, легенд, національної піс-
ні. Саме це — практично від на-
родження і далі по життю — 
має сприяти усвідомленню лю-
диною  належності до свого на-

роду, а в подальшому — і своїх 
обов’язків перед ним.
 «Школа існує для конкрет-
ного народу, повинна бути прой-
нята його духом, її учні мають 
виховуватися, вчитися на еле-
ментах національної творчості, 
повинні ознайомитися зi світог-
лядом нації, як він виявився в її 
народній творчості, в давніх гро-
мадських звичаях та установах. 
Діти повинні добре знати при-
роду рідного краю, історію та 
літературу рідного народу, зна-
ти промисел, працю, професій-
ні нахили і господарські умови 
життя цього народу і завж ди че-
рез усе своє  навчання свідомо 
ставитися до своїх національ-
них обов’язків», — перекону-
вала Софія Русова.  Варто за-
значити, що національне — це 
не лише прадавнє, це й елемен-
ти сучасної історії.
 Вважаючи, що національ-
ний елемент у вихованні є ос-
новним, найважливішим, Со-
фія  Русова доводила, що ґрун-
том для виховання кожно-
го народу «є культ своєї Нації 
і Батьківщини, бо кожна На-
ція може тим більше бути ко-
рисною для Всесвіту, оскіль-
ки інтенсивно вона може реалі-
зувати свої власні етнічні вар-
тості». 
 Слова Софії Русової співзвуч-
ні з Шевченковим: «і чужому 
научайтесь, і свого не цурай-
тесь». І батьки вдома, а вчителі 
— у школі мають послідовно 
допомагати дітям учитися муд-
рості і втілювати настанови, які 
прокладатимуть їм шлях у май-
бутнє — із почуттями  власної 
гідності, обізнаності і спільного 
єства з іншими людьми  будь-де 
у світі.■

ПОСТАТЬ

Велике слово — школа!
Видатний педагог Софія Русова, членкиня Української Центральної Ради, загартовувала проукраїнські погляди 
у патріотичному середовищі Лисенків—Старицьких

■

Сестри Софія і Марія Ліндфорси. 1889 р.
Фото з сайта rusova.at.ua.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

«Велике слово — школа! Се скарб найкращий кожного народу, се ключ золотий, що розмикає пута 
несвідомості, се шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдськім житті тільки той народ і бере 
перемогу, який має найкращу школу», — ці слова Софії Федорівни Русової актуальні й нині, на по-
чатку ХХІ століття. 
Серед  постатей, які визначають історію розвитку української суспільно-громадської думки та про-
світницького руху кінця ХІХ і до 40-х років ХХ століття, Софія Русова  (1856 — 1940) посідає дуже 
помітне місце. Її активна діяльність припала на той час, коли стрижневими ідеями  філософсько-
освітніх поглядів стали гуманізм, демократизм, відродження й утвердження духовних цінностей ук-
раїнського народу. Проте для кількох поколінь творча спадщина видатного педагога Софії Русової 
була недоступною, її прізвище згадували в радянській  літературі лише у контексті «українська бур-
жуазна націоналістка та емігрантка».

Софія  Русова доводила, що ґрунтом для виховання 
кожного народу «є культ своєї Нації і Батьківщини.
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Коли очікуєш багато — і 
розчаровуєшся більше. Піс-
ля «Марсіанина», який  у 2016 
році отримав два «Золоті гло-
буси» і був номінований на «Ос-
кар» у категорії кращий фільм, 
появу Метта Деймона не можна 
було пропустити. Але вимальова-
на багатьма глядачами феєрич-
на нова зустріч у  фільмі «Змен-
шення» у переважного числа кі-
номрійників залишила питання: а 
що це було? Подібні відчуття пе-
реживали після перегляду кілька 
років тому стрічки «Біля моря», 
режисеркою якого стала Анд-
желіна Джолі, а знімалася у го-
ловній ролі тоді ще зi своїм чо-
ловіком Бредом Піттом. Щоправ-
да, «Зменшення» дещо врятував 
комедійний жанр, разів надцять  
протягом какафонічного недина-
мічного розвитку подій посміхну-
тися вдається.
 В американському нау-
ково-фантастичному філь-
мі, знятому Александром Пей-
ном, намішано  немало різно-
го: і цілеспрямоване зменшен-
ня людей із метра сімдесяти до 
12 сантиметрів заради вирішен-
ня екологічних проблем на пла-
неті й покращення власного фі-
нансового становища; і подруж-
ня єдність, і політичні гоніння, 
й особливі потреби людей з фі-
зичними вадами; і протиставлен-
ня  безтурботного життя і майже 
жебрацького; фанатизм і вміння 
відмовлятися від навіяних пере-
конань, підключати раціо. Але від 
кадру до кадру відчуваєш якесь 
неначе вимушене уповільнене 

роздумування: а якими б манів-
цями провести ще глядачів?
 А «Зменшення», до речі,  
номінували на головну наго-
роду Венеційського кінофес-
тивалю. Стрічка про менедже-
ра Пола Сафранека, якого грає 
Метт Деймон. Разом із дружи-
ною вони наважуються приєд-
натися до числа «ліліпутів», 
які утворюють свою колонію-
поселення із назвою «Країна 
розваг». Щоправда, прекрас-
на половина в останню хвили-
ну задкує від спільного рішен-
ня — і залишається у світі зви-
чайних людей. У фільмі, який 
починається кадрами про екс-
периментальне зменшення під-
дослідних щурів, потім досить 
детально показують, як у спе-
ціально обладнаному медич-
ному центрі зменшують лю-
дей: наголо бриють усі части-
ни тіла, виймають усі пломби 
(бо, як потім з’ясується, якщо у 
когось не догледять — вона у 
процесі мініатюризації розірве 
голову). Глядачам чітко показу-
ють, як звичайні люди перетво-

рюються на коротунів, яких по-
чергово медперсонал згортає на 
спеціальні лопатки.
 Зовсім недовго «Країна 
розваг» навіює ілюзії райсь-
кого життя. Бо й у світі людей 
зменшених — проблеми, як і в 
звичайних: хтось страждає і го-
лодує, інший — прагне нажи-
ви. Починається усе з дрібни-
ці — нерегульована темпера-
тура води у крані в розкішно-
му будинку. Безтурботний, але 
підприємливий  сусід Сафра-
нека робить прогноз: «Багаті тут 
стануть заможнішими, а бідні — 
просто малими...»
 Фільм «Зменшення» пока-
зує колонію «ліліпутів» не лише 
в Америці, а й у Норвегії. Тому 
під кінець перед глядачами роз-
гортається краса скандинавської 
країни. Там остаточно з’ясовують 
особисті стосунки Сафранек і ди-
сидентка з В’єтнаму (акторка 
Хонг Чау, народилася у Таїлан-
ді), якій  головний герой стрічки 
ненароком ще в Америці зламає 
протез. Але все закінчиться хепі-
ендом. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 Коли коханий у ліжку в найнесподівані-
ший момент робить паузу, щоб порадити взя-
ти участь у русі політичного протесту, — це 
біографічна мелодрама з ознаками комедії  
Мішеля Хазанавічуса «Молодий Годар». Дня-
ми вона вийшла в український прокат. Голо-
вний герой у ній — франко-швейцарський 
кінорежисер Жан-Люк Годар, чиї фільми 
1960-х років справили значний вплив на сві-
тове кіномистецтво. Найбільше відомий ре-
жисер за картинами «Жити своїм життям», 
«Карабінери», «Рятуй, хто може (своє жит-
тя)», «Пристрасть», «Ім’я: Кармен».
 «Молодий Годар» — романтичний 
байопік про реальний роман Жана-Люка 
Годара та його другої дружини. З акторкою 
Анною Вяземські режисер познайомився під 
час зйомок «Китаянки» — стрічки про сту-
дентів-маоїстів. У картині відображений з 
одного боку творчо насичений і наповнений 
громадською рішучістю, з іншого — забарв-
лений сумнівами щодо власної талановитості 
період життя майстра. Дівчина, яка підтри-
мує його і розуміє водночас слабкість та ве-
личність режисера, стає йому музою і молод-
шою на 17 років дружиною.
 Режисер стрічки Мішель Хазанавічус  
відомий за володаркою п’яти «Оскарів» ро-
мантичною комедією «Актор». Він засну-
вав картину «Молодий Годар» на мемуа-
рах Анни Вяземські «Рік по тому», зумів-
ши переконати актрису надати йому право 
на екранізацію. Кохання і режисура Года-
ра тісно сплетені з  травневими протестами 
1968 року. На думку Хазанавічуса, вони не 
знайшли гідного висвітлення у французь-
кому кіно, і саме на їхньому яскравому тлі 
режисер прагнув показати історію взаємин 
Годара та Вяземські. 
 Головну чоловічу роль у стрічці грає секс-
символ французького кіно Луї Гаррель, ук-
раїнському глядачу відомий за недавніми 
стрічками «Ілюзія кохання» Ніколь Гарсії, 

«Мій король» Майвенн Ле Беско. Анну Вя-
земські грає француженка Стейсі Мартін, 
знайома за ролями у фільмах Ларса фон Тріє-
ра «Німфоманка» та Маттео Гарроне «Казка 
казок». Професійність і рівень перевтілення 
у своїх героїв фільму «Молодий Годар» в обох 
акторів, як завжди, бездоганно досконалі.
 Говорячи про картину, Мішель Хаза-
навічус відзначав: найважливіше в ній — 
кохання, біографія — на другому плані. На-
справді, охоплений проміжок життя Жана-
Люка Годара в підході до стрічки Хазанаві-
чуса майже не дає інформації про творчий 
шлях майстра. Натомість є невпевненість, 
грубість, щирість і природність Годара. У 
стрічці розповідається історія про живу 
людину з коханням, ревнощами та полі-
тичними поглядами — людину, яка, втім, 
відомий режисер. Не про видатного режи-
сера, який мав дружину і в молодості ходив 
на мітинги в перервах між зйомками. Влас-
не, цього і прагнув досягти режисер, узяв-
ши за основу мемуари Анни Вяземські — і 
картина про молодого Жана-Люка Годара 
цілком відповідає задумці.
 Міжнародна прем’єра біографічної ко-
медії «Молодий Годар» відбулася в рамках 
конкурсної програми Каннського кінофес-
тивалю, де претендувала на «Золоту паль-
мову гілку». ■

Тетяна МІЩЕНКО

 У столиці, у Національній 
філармонії України, 18 люто-
го за участі Київського камер-
ного оркестру відбудеться не-
звичайний концерт сучасної 
музики «Діалог між країна-
ми: Україна—Італія». У про-
грамі вечора — Lissajous для 
струнного оркестру італійсь-
кого композитора Івана Кан-
чіалозі, StabatMater для соп-
рано, мецо-сопрано і струнного 
оркестру українського віртуо-
за партитур Олександра Родіна 
та «Сім мініатюр» для струнно-
го оркестру ще одного нашого 
талановитого композитора Ва-
лентина Бібіка. Диригуватиме 
Богдан Пліш. Солісти концерту 
— солістки Національного ака-
демічного театру опери та бале-
ту України імені Т. Г. Шевчен-
ка Алла Родіна (сопрано) й Ан-
желіна Швачка (мецо-сопрано), 
яка стала лауреатом Національ-
ної премії імені Тараса Шевчен-
ка 2016 року; партії скрипки 
виконає Віктор Іванов.
 В одному залі звучатиме му-
зика композиторів різних по-
колінь, різних творчих доль 
і різних стилів. Організатори 
концерту і виконавці демонс-
труватимуть різні підходи до 

музичної композиції саме в кон-
тексті культурного діалогу між 
представниками двох країн: 
Італії й України. Амбіція про-
екту спрямована на відкриття 
для аудиторії взаємного куль-
турного протистояння й одно-
часно об’єднуючого начала. Бо 
ж музика — це універсальна 
мова без кордонів.
 Молодого італійського ком-
позитора Івана Канчіалозі в Ук-
раїні вже трохи знають завдяки 
KyivContemporaryMusicDays. 
Його музика на українській 
сцені прозвучить уже вдруге. 
Втім твір для струнного оркест-
ру є прем’єрним. Автор комен-
тує: «Ліссажу — це компози-
ція, що представляє мої худож-
ні дослідження упродовж кіль-
кох років, які базуються на ідеї 
створення естетичної музики 
на основі геометричних зобра-
жень. Ліссажу — фізичне яви-
ще, що створює красиві фігу-
ри, об’єднуючи два перпенди-
кулярні осцилятори в просто-
му співвідношенні. Мій твір 
бере натхнення, зокрема, в ро-
ботах англійської художниці 
Бріджет Райлі, які, на мій пог-
ляд, відображають справжній 
рух та довершеність форм су-
часного мистецтва».
 «Стабат Матер» (лат. Stabat 

Mater) для сопрано, мецо-сопра-
но та струнного оркестру Олек-
сандра Родіна вперше було ви-
конано 2015 року. Твір писав-
ся під час трагічних подій на 
Майдані. «Найдраматичнішi 
моменти історії, на мій пог-
ляд, змальовують незмінні в усі 
часи чіткі контури апокаліпси-
су: кров і вогонь, страх і муж-
ність, ненависть і любов, біль і 
незламний дух, смерть синів і 
скорботу матерів, — коментує 
Олександр Родін. — Чи зміни-
лись відчуття матері, яка втра-

тила сина, із часів Христа і Діви 
Марії? Із цього питання й наро-
дилася ця музика». 
 «Сім мініатюр» для струн-
ного оркестру Валентин Бібік 
(1940—2003) написав iще 1975 
року. Але від того часу твір 
виконували всього декілька 
разів... Причини — передусім 
політичні. Подібно до інших ук-
раїнських композиторів-шіст-
десятників, Валентина Бібіка 
публічно не хаяли у радянсь-
кі часи, його творчість просто 
замовчували. Про музику Ва-

лентина Бібіка досить влуч-
но висловився диригент Роман 
Кофман: «Музика Бібіка, ок-
рім інших достоїнств, справж-
ня оцінка яких, я впевнений, 
ще попереду, має одну рідкісну 
властивість... Ця музика зму-
шує слухати себе... Тому я щас-
ливий, коли можу слухати му-
зику, як слухають музику при-
роди — не вникаючи в хімічний 
аналіз крапель дощу чи в секре-
ти заломлення сонячного про-
меня. Такою є музика Валенти-
на Бібіка». ■

ВИСОКА НОТА

Музика шістдесятництва і Майдану
Вечір українських та італійського композиторів як протистояння й об’єднавче начало

■

Солісти концерту «Діалог між країнами: Україна—Італія» — Анжеліна Швачка й Алла Родіна.
Фото з сайтів opera.com.ua та pl.com.ua.
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ПРОКАТ

Розмір не має значення
Фізичне зменшення людей проблем практично 
не мінімалізує

■

Коли зменшуються до 12 см.
Фото з сайта kinoafisha.ua.
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ВАРТО ПОБАЧИТИ

Пожити його життям 
Досконала гра у французькій біографічній стрічці 
про молодого Годара

■

Франція кінця 60-х. «Молодий Годар».
Фото з сайта kinoafisha.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Поєднання публікаторського 
бренду «Сергій Тримбач» із 
вічнозеленим трендом «ан-
тологія кіно» — чудова PR-
позиція. Автор — завжди ба-
жано-очікуваний, коли хочеш 
дізнатися більше: він уміє 
розповісти про факт-подію 
усебічно-захопливо, включно 
з кулуарним контекстом. Тож 
книжка «Кіно, народжене Ук-
раїною» (К.: Самміт-Книга) 
апріорі проситься до рук. 

 «Ілюстрована історія» — 
так визначено її жанр. Що це 
таке — відомо: заявка на бес т-
селер. Михайло Грушевський 
набув популярності серед най-
ширших українських верств 
саме по тому, як опублікував 
1911 року свою «Ілюстрова-
ну історію України». У підра-
дянській Україні цю книжку 
уперше надруковано 1990-го 
Товариством книголюбів, що 
додало організації слави та 
фінансової стабільності.
 Обидва видання Грушевсь-
кого позиціонувалися у най-
нижчий ціновій категорії, 
натомість книжка Тримба-
ча своїм поліграфічним ви-
конанням зорієнтована на 
середній клас. Дуже добре. 
Питання лише в тому, чи той 
середній клас не зведено полі-
тикою українського уряду до 
пролетарського попиту?
 Ілюстрована історія кіна 
— вельми амбітна ідея. Бо 
технологічно втілити її надто 
важко — маємо надмір ілюст-
ративного матеріалу. Виходів 
зі скрути два: жорстка струк-
туризація «картинок» (імен-
на, тематична, проблемна) 
або ставка на здатність авто-
ра-упорядника прослизати 
між крапельками. В ідеалі 
— поєднання обох підходів, 
але то буде надто затратний 
проект, підняти який мож-
на хіба за бюджетний грант. 
Із грантами у нас досі «нєпо-
нятка», тож «Самміт-Книга» 
пішла єдино можливим шля-
хом: покластися винятково 
на пластичність відомого ав-
тора.
 Відтак маємо гарну 
«книжку для журнального 
столика». Її можна принагід-
но гортати безліч разів, знову 
і знову отримуючи візуальне 
задоволення. Але спробуймо 
її ще й прочитати.
 Сергій Тримбач — кіно-
критик енциклопедичного 
рівня. Тож, повсякчас має-
мо читацькі відкриття. При-
міром, таке: коли режи-
сер Михайло Карюков зняв 
фантастичний фільм «Небо 
кличе» (1959) про косміч-
ні експедиції радянських та 
американських космонавтів, 
у Голлівуді його подивилися 
дуже уважно й «у «Косміч-
ній одіссеї 2001 року» Стенлі 
Кубрика використані деякі 
пластичні рішення» нашої 
стрічки. А коли пише, що 
стрічка Володимира Вільне-
ра «Беня Крик» (1927) «і сьо-
годні сприймається як одна 
з найкращих кінокомедій 
за всю історію вітчизняно-
го кіно», вас опосідає необор-
ний потяг звернутися до кі-
ноархіву для перегляду. Так 
само, як і після авторської 
мікрорецензії на стрічку 
Петра Чардиніна «Укразія» 
(1925), котра «стала прото-
типом майбутніх суперус-

пішних радянських стрічок 
«Подвиг розвідника» Бориса 
Барнета (1947) і «Сімнад-
цять миттєвостей весни» 
(1973)». «Подвиг розвідни-
ка», нагадаю, був культовим 
фільмом упродовж принайм-
ні двадцяти років; у рік вихо-
ду став лідером прокату (22,7 
мільйонів глядачів), а сам 
«Барнет — у реєстрі найвиз-
начніших російських режи-
серів кіно. Його фільм «Ок-
раїна» (1933) за багатьма 
експертними опитуваннями 
вважається кращою російсь-
ко. стрічкою усіх часів».
 Так само цікаво дізнати-
ся, що по виході фільму Ігоря 
Савченка «Тарас Шевченко» 
(1951) виконавець головної 
ролі Сергій Бондарчук удос-
тоєний Сталінської премії і 
звання народного артиста в 
обхід правила: спочатку «за-
служений», тоді «народний» 
республіки, а вже далі «на-
родний СРСР». Сталін знався 
на пропаганді — Шевченко 
у тому фільмі дуже нагадує 
другу, виразно імперську, 
редакцію Гоголевого «Тара-
са Бульби». У тексті книжки 
«Кіно, народжене Україною» 
знайдемо навіть містику: акт-
риса Інна Бурдученко під час 
зйомок фільму «Квітка на ка-
мені» «загинула в полум’ї де-
корацій. Після цієї трагічної 
смерті поповзли чутки про 
те, що загибель є проявом 
«помсти небес» за анти-
церковну спрямованість кі-
нострічки. Справді, римо-ка-
толицька церква прокляла 
картину. Окрім Бурдученко, 
невдовзі пішли з життя ще 
кілька учасників роботи над 
фільмом чи їхні родичі».
 Проте найсмачніші ро-
дзинки — в аналітичних 
Тримбачевих інтерпрета-
ціях. Скажімо, про фільм 
Віктора Іванова «За дво-

ма зайцями» (1961), який 
«не одразу завоював широ-
ку авдиторію, лише з кінця 
1980-х він входить до чис-
ла найулюбленіших (його ге-
рої та чільні колізії вочевидь 
зримувалися з «базарно-рин-
ковими» реаліями новітніх 
часів)». Або про кіностиліс-
тику цілого періоду в ук-
раїнському кінематографі: 
«В 1960-ті це стане загаль-
ним місцем — уявлення про 
необхідність почати револю-
цію спочатку, мало не від са-
мого пострілу «Аврори» (на 
цьому наполягатимуть, ска-
жімо, герої «Комісарів» Ми-
коли Мащенка, що з’явився 
на екранах 1971 року)». Це 
добре простежується і в того-
часному літературному про-
цесі — від появи есею Івана 
Дзюби «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?» почина-
ючи. По прочитанні книж-
ки «Кіно, народжене Украї-
ною» стає виразно зрозуміло, 
що «Березіль» і Лесь Курбас 
— то не лише театр, а й кіно.
 Деякі Тримбачеві пасажі 
просто волають про розтлу-
мачення, як-от таке: «У сер-
пні 1918 року гетьман Павло 
Скоропадський видає наказ 
про українізацію кіно». Що 
таке у тому історичному кон-
тексті «українізація» — на-
ціоналізація кіновиробниц-
тва, мовна політика? Так 
само хочеться знати більше 
про вплив Гоголя на Довжен-
ка (режисер напередодні Дру-
гої світової війни почав так і 
не закінчену роботу над «Та-
расом Бульбою»). Остання 
теза також наполегливо ви-
магає деталізації. Особливо, 
коли йдеться про «повернен-
ня середньовічної моралі», 
тодішньої «готики», в есте-
тику для масового спожи-
вання. Але альбомний фор-
мат рецензованої книжки не 

перед бачає такої деталіза-
ції, тож даю читачеві адреси 
для цього інтелектуального 
дайвінгу: Сергій Тримбач, 
«Олександр Довженко: За-
гибель богів. Ідентифікація 
автора в національному ча-
сопросторі» (Вінниця: Гло-
бус-Прес, 2007) та комен-
тована С. Тримбачем збірка 
листів, спогадів, архівних 
знахідок «Довженко без гри-
му» (К.: Комора, 2014). Ос-
таннє видання, до речі, ста-
ло лавреатом тогорічного 
рейтинґу «Книжка року».
 Але є у текстах С.Тримбача 
і висловлювання, з якими 
важко погодитися, напри-
клад, «громадянська війна 
в Україні». Ми не мали її ані 
на початку минулого століт-
тя, ні зараз — то все агресія 
Росії. Трапляються й отруйні 
радянські тези без коментарів 
на кшталт: «Стає соціаліс-
том, перетворюється на са-
мостійно мислячу людину». 
Або не відрефлексовані заяви 
типу «Дума про Ковпака» — 
кращий фільм Т. Левчука». 
Воно-то, може, й так, але чи 
варто «пропагувати» фільм 
про класичного терориста? 
Це все одно, що говорити про 
Гончаревих «Прапоронос-
ців». Те саме бачимо і у па-
сажі «Олександр Корнійчук 
— у 1930—1960-х рр. найав-
торитетніший український 
театральний драматург». 
Корнійчук був талановитим 
літератом-пропагандистом 
й, очевидно, «найавторитет-
нішим» в обоймі ЦК — але 
навіщо це так незграбно по-
давати нинішньому чита-
чеві? Але є у книжці й таке: 
«Після перегляду «Арсеналу» 
(1929) Йосип Сталін сказав: 
«Справжня революційна ро-
мантика». Натомість ук-
раїнські письменники поста-
вилися до фільму критично 
— як такого, що підігрує мос-
ковській владі та її політиці 
в Україні».
 Гадаю, усі ці сентенції 
є радше наслідком відсут-
ності редактора, що мав би 
нагадати авторові про непри-
пустимість термінології та 
фразеології радянського дис-
курсу, котрих він припустив-
ся, сподіваюся «автоматич-
но». У будь-якому разі маємо 
книжку, що заповнить лаку-
ну знань читача з «середнього 
класу» (коли такий справді є) 
у розумінні історії українсь-
кого кіна, котре справді опи-
ралося імперським впливам; 
здійснилося у декількох сві-
тових шедеврах і — якщо по-
дивитися в телевізор — не 
пасе задніх сьогодні. 
 Книжка Сергія Тримба-
ча «Кіно, народжене Украї-
ною» — добрий книжково-
інтер’єрний продукт. Вона, 
самим фактом своєї з’яви, 
дає знати, куди слід рухати-
ся далі: додання покажчиків, 
візуальне та проблемно-тема-
тичне структурування, чіткі-
ше позиціювання для потен-
ційного покупця. Сподіваюся, 
ми цього дочекаємося.
 
* Рецензія на книжку ще од-
ного номінанта Дмитро ГОР-
БАЧОВ. Случаї (К.: Арт-
бук) опублікована в «УМ» від 
11.07.2017.

НОМІНАНТ

Кіно-файли:
чого не знаємо

■ВІЗИТІВКА:
КОРОТКИЙ СПИСОК

Далі публікуємо результати експер-
тної сесії Всеукраїнського рейтинґу 
«Книжка року’2017» – шорт3листи 
кожної підномінації: по сім найподієві-
ших книжок сезону (за абеткою). Лау-
реати з цих списків будуть оголошені 
на церемонії нагородження у Науковій 
бібліотеці імені Максимовича Київсь-
кого національного університету імені 
Шевченка 16 лютого 2018 р.

Малярство / фотографія / пластика 

Енеїда Базилевича. – К.: Артбук, 192 с.(о)

Лідія ЛИХАЧ, Петро ГОНЧАР. Чисте 
мистецтво. – К.: Родовід, 304 с.(о)

Віта СУСАК. Олекса Грищенко: 
динамоколір. – К.: Родовід, 320 с.(с)

Тимофій Бойчук. – К.: Майстер Книг, 69 с.(п)

Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ. Диво й дива 
київського Володимирського собору. – К.: 

Либідь, 432 с.(п)

Олег ЮНАКОВ. Архитектор Иосиф 
Каракис. – К.; Нью�Йорк: Алмаз, 544 с.(п)

Як у Тіні. Георгій Якутович як ілюстратор 
книги «Тіні забутих предків». – К.: Артбук, 

184 с.(п)
 

Мистецтвознавство / етнографія / 
історія повсякдення 

Дмитро ГОРБАЧОВ. Случаї. – К.: Артбук, 176 

с.(о)

Богдан ГОРИНЬ. Святослав Гординський 
на тлі доби. Книга перша. – К.: Ярославів 

вал, 424 с.(п)

Віл ҐОМПЕРЦ. Що це взагалі таке? 150 
років сучасного мистецтва в одній пілюлі. 
– К.: АртHuss, 486 с.(о)

Карло ЗВІРИНСЬКИЙ. Все моє малярство 
– то молитва. – Л.: Манускрипт�Львів, 312 с.(п)

Павло/Роберт МАҐОЧІЙ, Йохан 
ПЕТРОВСЬКИЙ/ШТЕРН. Євреї та українці: 
тисячоліття співіснування. – Ужгород: 

Видавництво В.Падяка, 316 с.(п)

Рушники Наддніпрянської України. 
– Л.: Інститут колекціонерства українських 

мистецьких пам’яток при НТШ, 376 с.(с)

Сергій ТРИМБАЧ. Кіно, народжене 
Україною. Ілюстрована історія. – К.: 

Самміт�Книга, 384 с.(п)

Краєзнавча і туристична література 
/ дорожні нотатки 

Галич. Випуск 1, 2; Ігор КОВАЛЬ. Вітольд 
Ауліх та археологічні студії княжого 
Галича. – Івано�Франківськ: Лілея�НВ, 

216+28+280 с.(п)

Ігор ГИРИЧ. Український Київ кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. – К.: Пенмен, 780 с.(п)

Олена КРУШИНСЬКА. Дністер. 
Туристичний путівник. Том другий. Від 
гирла Збруча до Чорного моря. –  Л.: 

Центр Європи, 496 с.(п)

Дмитро МАЛАКОВ. Від «міста Ярослава» 
до Либеді; Мала і Велика Житомирські; 
Лук’янівка. Татарка. Сер. «Мій Київ». – К.: 

Либідь, 72+88+80 с.(о)

Наталка ФІЦИЧ. Нетуристичні звичаї 
України. – Х.: Фоліо, 176 с.(п)

Хрестоматія з історії Коломиї. – 

Івано�Франківськ: Лілея�НВ, 672 с.(с)

Сергій ЯРОН. Київ у 80Eх роках. Спогади 
старожила. – К.: Варто, 560 с.(п)

■
■



ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Наші забивають ... 
і лікуються
Ярмоленко 
пропустить 
місяць 
через 
травму п’яти, 
а Коноплянка 
перервав 
свою безголеву 
серію 
за «Шальке»

■

14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЛЮТОГО 2018 ФУТБОЛ

Григорій ХАТА

 Перед стартом чемпіона-
ту Європи-2018 головний тре-
нер збірної України з футза-
лу Олександр Косенко зробив 
гучну заяву, наголосивши, що 
завдання його команди на сло-
венське Євро — місце в при-
зовій трійці. Не сказати, що 
наставник «синьо-жовтих» оз-
вучив нереалістичні плани — 
є в історії вітчизняного фут-
залу славний історичний пе-
ріод довжиною в три поспіль 
ЧЄ (2001, 2003, 2005), де наші 
збірники виграли два «срібла» 
та «бронзу», — проте досягти 
в Любляні результату, окрес-
леного керівництвом футзаль-
ної асоціації України, підопіч-
ним Косенка буде неймовірно 
складно.
 Одного лише статусу ста-
рожилу турніру для успішно-
го виступу на своєму десятому 
за ліком ЧЄ «синьо-жовтим» 
буде відверто замало.
 Зрештою, один із трьох кон-
тинентальних «могіканів», 
який не пропустив жодної фі-
нальної частини футзального 
Євро, — збірна Італії — вже без-
славно завершила цьогорічний 
чемпіонат континенту. У Люб-
ляні дворазові чемпіони Старо-
го світу (2003, 2014) сенсаційно 
провалили груповий етап турні-
ру, посівши в своїй «пульці» ос-
таннє місце, котре не дає право 
його володарю продовжити бо-
ротьбу за Кубок.
 І це при тому, що група, в 
якій змагалися фаворити ЧЄ, 
виглядала відверто скромно, 
адже ні серби, ні господарі 
змагань, словенці, не нале-
жали до когорти грандів кон-
тинентального футзалу. Про-
те, як афішували напередодні 
турніру в УЄФА, в європейсь-
кому футзалі розпочинається 
нова ера. І не очікувано ранній 
виліт iз ЧЄ-2018 італійської 
команди — яскраве підтверд-
ження цьому факту.
 Завдяки процесу швидкої 
натуралізації бразильців єв-
ропейські збірні одна за одною 
швидко змінюють свій ігровий 
рівень, залишаючи в минуло-
му статус середняка європей-
ського футзалу.
 У своєму першому поєдин-
ку на ЧЄ-2018 українській 
збірній протистояли руму-

ни, в складі котрих до Любля-
ни приїхало одразу троє нату-
ралізованих південноамери-
канців.  «Грати стали динаміч-
ніше», — так охарактеризував 
підсилену бразильцями збір-
ну Румунії Олександр Косен-
ко. У матчі проти «синьо-жов-
тих» румунський колектив 
дуже швидко продемонстру-
вав свій потенціал, забивши 
в першому таймі два м’ячі й 
поставивши українську збір-
ну в складну ситуацію. Маючи 
в своїй «пульці» потужну ко-
манду Португалії, у світлі тур-
нірних перспектив програвати 
стартовий поєдинок румунам 
вихованці Олександра Косен-
ка права не мали.
 Зрештою, відшукавши піс-
ля перерви внутрішні резер-
ви, підопічні дворазового віце-
чемпіона Європи спромоглися 
на яскравий «камбек», спочат-
ку зрівнявши рахунок, а за 18 
секунд до завершення основно-
го часу й вирвавши перемогу в 
непростого суперника, що авто-
матично зробило збірну Украї-
ни учасником чвертьфіналу. 
 У матчі з португальцями ко-
манда Косенка вирішувала свій 
«номер посіву» в першому ра-
унді «плей-оф». Із другого міс-
ця в групі «синьо-жовті» вихо-
дили на чинних чемпіонів Євро-
пи — іспанців, тож з «європей-
ськими бразильцями» було за 
що сперечатися. Як і в першо-
му поєдинку, українським фут-
залістам знову вдалося відігра-
ти фору в два м’ячі, щоправда, 
утримати позитивний резуль-
тат наші хлопці не змогли.
 При цьому, зайве, напевно, 
говорити, що найбільш вагоме 
слово в матчі в складі збірної 
Португалії сказав бразилець 
— Рікардіньйо, на рахунку 
котрого заключний гол своєї 
команди в поєдинку. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після вдалої гри проти «Ньюкас-
ла» Олександр Зінченко вдруге пос-
піль вийшов в основі «Ман. Сіті» на 
матч АПЛ. 
 Поєдинок, у якому «городяни» «на 
класі» здолали «Вест Бромвіч», став 
одним із найкращих в англійській 
кар’єрі українського легіонера — 21-
річний футболіст отримав високі оцін-
ки від експертів.
 Щоправда, тренер «синіх» Хосеп 
Гвардіола поки не поспішає випуска-
ти Зінченка у старті на кожну зустріч 
— у матчі з «Бернлі» на лівому фланзі 
оборони грав його конкурент Даніло.
 Якщо доля «золота» в АПЛ май-
же вирішена («Ман. Сіті» випереджає 
конкурентів з «Юнайтед» на 13 пунк-
тів), то справжня боротьба за місця у 
«топ-4» лише розпочинається. Чи не 
найяскравішим поєдинком минуло-
го уїк-енду стала гра між «Ліверпу-
лем» і «Тоттенхемом», у якому «шпо-
ри» завдяки неоднозначному пеналь-
ті врятувалися від поразки, а їх бом-
бардир Гаррі Кейн забив 100-й м’яч в 
АПЛ.
 В іспанській Ла Лізі перервала свою 
переможну серію «Барселона», розпи-
савши мирову у дербі з «Еспаньйолом». 
Укотре втратив очки і мадридський 
«Реал»: «галактікос» зіграли внічию 
з «Леванте».
 На відміну від АПЛ і Прімери, син-
хронно йдуть лідери італійської Серії 
А — між «Наполі» і «Ювентусом» 
лише один бал. Минулого тижня «ста-
ра синьйора» розгромила «Сассуоло», 
а підопічні Мауріціо Саррі легко обіг-
рали «Беневенто».
 Удруге поспіль вийшов у старті 
«Шальке» Євген Коноплянка — 28-
річний хавбек перервав свою безголе-
ву серію, відзначившись за «кобальто-
вих» уперше з серпня. Але «гірники» 
не втримали перевагу, поступившись 
«Вердеру».
 А партнер Коноплянки по націо-
нальній збірній — нападник дортмунд-
ської «Боруссії» Андрій Ярмоленко — 
пропустить місяць через травму.
 Успішним вийшов минулий уїк-
енд для наших легіонерів у Греції, Ту-
реччині та Іспанії. Афінський «АЕК», 
iз яким через тиждень в ЛЄ гратиме 
київське «Динамо», виграв у «Олім-
піакоса», а український захисник 
Дмитро Чигринський забив гол. 
 Лідера чемпіонату обіграв і ту-
рецький «Сівасспор», за який висту-
пає Сергій Рибалка. 27-річний півза-
хисник асистом допоміг команді взяти 
три очки у матчі з «Галатасараєм».
 Вдало зіграв форвард «Альбасе-
те» Роман Зозуля, який результатив-
ною передачею допоміг представни-
ку Сегунди врятувати поєдинок проти 
«Луго». ■

Євген Коноплянка забив за «Шальке» вперше з серпня.
Фото з сайта  football.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Англія. Прем’єр-ліга. 25-й тур. «Суонсі» — «Арсенал» — 3:1, 
«Вест Хем» — «Крістал Пелес» — 1:1, «Хаддерсфілд» — «Лівер-
пуль» — 0:3 (Джан, 26; Фірміно, 45; Салах, 78 (пен.)), «Челсі» — «Бор-
нмут» — 0:3, «Евертон» — «Лестер» — 2:1, «Ньюкасл» — «Бернлі» — 
1:1, «Саутгемптон» — «Брайтон» — 1:1, «Манчестер Сіті» — «Вест 
Бромвіч» — 3:0 (Фернандіньйо, 20; Де Брюйне, 69; Агуеро, 90; Зінчен-
ко («МС») — 90 хв.), «Сток Сіті» — «Уотфорд» — 0:0, «Тоттенхем» — 
«Манчестер Юнайтед» — 2:0 (Еріксен, 1; Джонс, 28 (у свої ворота)).
 26-й тур. «Бернлі» — «Манчестер Сіті» — 1:1 (Гудмундссон, 82 
— Даніло, 22), «Борнмут» — «Сток Сіті» — 2:1, «Брайтон» — «Вест 
Хем» — 3:1, «Лестер» — «Суонсі» — 1:1, «Манчестер Юнайтед» — 
«Хаддерсфілд» — 2:0, «Вест Бромвіч» — «Саутгемптон» — 2:3, 
«Арсенал» — «Евертон» — 5:1 (Ремзі, 6, 19, 74; Косельни, 14; Обамей-
янг, 37 — Калверт-Льюїн, 64), «Крістал Пелес» — «Ньюкасл» — 1:1, 
«Ліверпуль» — «Тоттенхем» — 2:2 (Салах, 3, 90+1 — Ваньяма, 81; 
Г. Кейн, 90+4 (пен.)).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 69, «Манчестер Юнайтед» — 56, «Лі-
верпуль» — 51, «Челсі» (25 матчів) — 50, «Тоттенхем» — 49, «Арсе-
нал» — 45.
 Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») — 22.
 Іспанія. Кубок. 1/2 фіналу. Перші матчі. «Барселона» — «Ва-
ленсія» — 1:0 (Л. Суарес, 67), «Леганес» — «Севілья» — 1:1 (Сіовас, 
56 — Муріель, 21).
 Прімера. 22-й тур. «Реал Сосьєдад» — «Депортиво» — 5:0, «Ей-
бар» — «Севілья» — 5:1, «Бетіс» — «Вільярреал» — 2:1, «Алавес» 
— «Сельта» — 2:1, «Леванте» — «Реал Мадрид» — 2:2 (Е. Боатенг, 
42; Паццині, 89 — Серхіо Рамос, 11; Іско, 81), «Хетафе» — «Леганес» 
— 0:0, «Еспаньйол» — «Барселона» — 1:1 (Херар Морено, 66 — Піке, 
82), «Жирона» — «Атлетик» — 2:0, «Атлетико» — «Валенсія» — 1:0 
(Анхель Корреа, 59).
 Лідери: «Барселона» — 58, «Атлетико» — 49, «Валенсія» — 40, 
«Реал Мадрид» (21 матч) — 39, «Вільярреал» — 37, «Севілья» — 33.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 20.
 Італія. Кубок. 1/2 фіналу. Перші матчі. «Мілан» — «Лаціо» — 
0:0, «Аталанта» — «Ювентус» — 0:1 (Ігуаїн, 3).
 Серія А. 23-й тур. «Сапмдорія» — «Торіно» — 1:1, «Інтер» — 
«Кротоне» — 1:1, «Верона» — «Рома» — 0:1 (Юндер, 1), «Аталан-
та» — «К’єво» — 1:0, «Болонья» — «Фіорентина» — 1:2, «Кальярі» 
— «СПАЛ» — 2:0, «Ювентус» — «Сассуоло» — 7:0 (Алекс Сандро, 9; 
Хедіра, 25, 28; П’янич, 38; Ігуаїн, 63, 74, 83), «Удінезе» — «Мілан» — 
1:1, «Беневенто» — «Наполі» — 0:2 (Мертенс, 20; Гамшик, 47).
 Лідери: «Наполі» — 60, «Ювентус» — 59, «Лаціо» (22 матчі) — 46, 
«Інтер» — 45, «Рома» — 44, «Сампдорія» — 38.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 20.
 Німеччина. Перша Бундесліга. 21-й тур. «Кельн — «Борус-
сія» (Д) — 2:3 (Цоллер, 60; Мере, 70 — Батшуаї, 35, 62; Шюррле, 84), 
«Шальке — «Вердер — 1:2 (Коноплянка, 25 — Крузе, 79; Юнузовіч, 
90+4; Коноплянка («Ш») — до 70 хв., гол), «Майнц» — «Баварія» — 
0:2 (Рібері, 33; Хамес Родрігес, 44), «Герта» — «Хоффенхайм» — 
1:1, «Фрайбург» — «Байєр» — 0:0, «Вольфсбург» — «Штутгарт» — 
1:1, «Боруссія» (М) — «РБ Лейпциг» — 0:1, «Аугсбург» — «Айнт-
рахт» — 3:0, «Гамбург» — «Ганновер» — 1:1.
 Лідери: «Баварія» — 53, «Байєр», «РБ Лейпциг» — 35, «Боруссія» 
(Д), «Шальке» — 34, «Айнтрахт» — 33.
 Франція. Кубок ліги. 1/2 фіналу. «Монако» — «Монпельє» — 
2:0 (Фалькао, 15, 29), «Ренн» — «ПСЖ» — 2:3 (Сахо, 85; Прчіч, 90+2 
— Т. Меньє, 24; Маркіньйос, 54; Ло Чельсо, 58).
 Ліга 1. 24-й тур. «Марсель» — «Мец» — 6:3 (Сансон, 7; Товен, 9, 
45, 56; Жермен, 49; Мітроглу, 75 - Молле, 74, 85; Няне, 90+1), «Лілль» — 
«ПСЖ» — 0:3 (Юрі Берчіче, 45; Неймар, 77; Ло Чельсо, 87), «Ам’єн» — 
«Сент-Етьєн» — 0:2, «Монпельє» — «Анже» — 2:1, «Ніцца» — «Тулу-
за» — 0:1, «Страсбур» — «Бордо» — 0:2, «Ренн» — «Генгам» — 0:1, 
«Кан» — «Нант» — 3:2, «Монако» — «Ліон» — 3:2 (Б. Кейта, 31; Фаль-
као, 37; Роні Лопеш, 88 — Маріано Діас, 12; Б. Траоре, 28).
 Лідери: «ПСЖ» — 62, «Марсель» — 51, «Монако» — 50, «Ліон» 
— 48, «Нант» — 37, «Монпельє» — 34.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 21. 

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Група C.  
Україна — Португалія — 3:5 (Разу-
ванов, 28; Королишин, 32; Шотурма, 
40 — Коельйо, 3; Бріту, 13; Карі, 34; 
Нілсон, 36; Рікардіньйо, 37), Румунія 
— Україна — 2:3 (Савіо, 5; Ігнат, 11 
— Королишин, 20; Педяш, 28; Шотур-
ма, 40), Португалія — Румунія — 4:1.
 Підсумкове становище: Порту-
галія — 6, Україна — 3, Румунія — 0.

■

ФУТЗАЛ

Максимальний 
мінімалізм
У чвертьфіналі ЧЄ вітчизняні футзалісти 
зіграють з чинними переможцями турніру 
— семиразовими чемпіонами Європи

■

На груповому етапі ЧЄ-2018 українським футзалістам часом 
доводилося докладати героїчних зусиль.
Фото з сайта www.uefa.com.

❙
❙
❙
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«Мені ні в чому абсолютно звинуватити гравців. 

Хотіли виграти й у наступному раунді взяти реванш у Португалії. 
Але це спорт — не склалося». 

Андрій Медведєв
капітан чоловічої збірної України з тенісу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після того як пред-
ставники славної ама-
торської збірної України 
зразка Олімпіади-2012 
стали на професіональ-
ний шлях, на Олімпіаді-
2016 в Ріо вітчизня-
на олімпійська команда 
виглядала немов бідний 
родич — скромне пред-
ставництво та відсут-
ність медалей.
 Водночас новий олім-
пійський цикл українсь-
ка чоловіча збірна роз-
почала з обнадійливими 
перспективами. І нехай 
на світовій арені голосно 
заявити про себе вдало-
ся лише одному нашому 
бійцеві, здобутки Олек-
сандра Хижняка дають 
підстави прогнозувати 
цьому 22-річному боксе-
ру з Полтавщини яскра-
ве майбутнє.
 Вигравши в 2017-му 
домашній чемпіонат Єв-
ропи, а згодом i ставши 
чемпіоном світу, Хиж-
няк у пiдсумку отримав 
від Міжнародної асоціа-
ції аматорського боксу 
звання найкращого бок-
сера року.
 Нагороду Олексан-
дру вручили на міжна-
родному боксерському 
форумі, що проходив у 
Сочі. А традиційну для 
подібних урочистостей 
промову полтавчанин 
виголосив українською, 
чим, без сумніву, здиву-
вав господарів-росіян. 
«Надзвичайно приємно 
бути на цьому форумі се-
ред кращих боксерів сві-
ту. Дуже приємно пред-
ставляти саме свою краї-
ну не лише в цьому залі, 

а й на рингах у всьому 
світі. Хотілося б подяку-
вати своєму батьку і тре-
неру Олександру Хижня-
ку за підтримку і допомо-
гу, Міжнародній асоціа-
ції та загалом усім, хто 

вважає мене гідним но-
мінації кращого боксера 
року», — заявив Хиж-
няк-молодший.
 У столиці XXII зи-
мових Ігор талановитий 
український боксер на-

голосив, що, отримавши 
від АІБА такий потуж-
ний стимул, зi ще біль-
шою мотивацією працю-
ватиме заради підкорен-
ня нових вершин. «Моя 
мета — олімпійська на-

города, тож зроблю все 
максимально можливе, 
аби якнайкраще підго-
туватися до ліцензійно-
го чемпіонату світу-2019 
та отримати перепустку 
на Олімпіаду в Токіо», 

— так виглядають най-
ближчі плани найуспіш-
нiшого наразі українсь-
кого боксера-аматора, 
кар’єру котрого нині 
порівнюють зi шляхом 
Олександра Усика, кра-
щого за версією АІБА 
боксера 2011 року.
 Сьогодні ж Усик — 
чемпіон світу за версія-
ми WBC та WBO у пер-
шій важкій вазі, а також 
рекордсмен за швидкіс-
тю об’єднання чемпіонсь-
ких поясів у важкому 
дивізіоні. Перемігши в 
своєму 14-му бою на про-
фі-ринзі, котрий, нага-
даємо, був півфіналом 
WBSS, латвійця Брієді-
са, він випередив у цьо-
му контексті легендар-
ного Евандера Холіфіл-
да. При цьому вже піс-
ля наступного поєдинку 
в активі Усика може ста-
ти одразу п’ять престиж-
них боксерських відзнак 
— 11 травня у фіналі 
Всесвітньої боксерської 
суперсерії Усик та росія-
нин Мурат Гассієв, який 
у другому півфіналі 
WBSS минулого уїк-енду 
в 12-му раунді нокауту-
вав кубинця Юніера Дор-
тікоса, розіграють титу-
ли WBC, WBO, IBF, WBA 
та пояс авторитетного 
боксерського журналу — 
The Ring. «Це буде фан-
тастичний бій», — за-
явив Усик, який уважно 
стежив за півфінальним  
боєм свого майбутнього 
опонента. Планується, 
що їхня дуель відбудеть-
ся в Саудівській Аравії, 
проте росіяни дуже хо-
чуть провести на своїй 
території об’єднавчий 
фінал. ■

Григорій ХАТА

 На початку року ні жіночій, ні чо-
ловічій збірній України не вдалося закли-
кати під свої знамена найсильніших тені-
систів країни. Так, за відсутності у двох 
перших українських ракеток жіночого 
тенісу — Еліни Світоліної та Лесі Цуренко 
— можливостей зіграти за «синьо-жовтих» 
національні кольори в матчі Кубка феде-
рації проти Австралії захищатиме 15-річ-
на Марта Костюк, яка після перемоги на 
скромному турнірі ITF в Берні заявила про 
завершення своєї юніорської кар’єри.
 Водночас стрімко прогресуючих 
юніорів у чоловічому тенісі Україна не 
має, тож на матч Першої Євро-Афри-
канської зони Кубка Девіса проти Швеції 
капітан «синьо-жовтих» Андрій Мед-
ведєв покликав старих бійців — Сергія 
Стаховського, Дениса Молчанова та Ар-
тема Смирнова.
 Своїх найкращих тенісистів до Дніп-
ра шведи також не привезли, проте й зу-
силь юних братів Умерів — 20-річного 
Майкла та 21-річного Еліаса — виявило-
ся достатньо, аби в гостях переграти ук-
раїнську збірну. Два попередні побачен-
ня зі скандинавами завершилися для ук-
раїнської команди переможно. Натомість 
здобути третю перемогу поспіль нашим 
збірникам не вдалося.
 «Мені ні в чому абсолютно звинува-
тити гравців. Хотіли виграти й у наступ-
ному раунді взяти реванш у Португалії. 
Але це спорт — не склалося», — сказав 
після програного   шведам поєдинку Ан-
дрій Медведєв. Тепер же замість мат-
чу-реваншу з португальцями українсь-
ким тенісистам доведеться активно зай-
матися збереженням прописки в Пер-
шій Євро-Африканській зоні. «Перше, 
що запам’ятається після цього матчу, — 

це те, що ми програли загальну зустріч. 
Але далі запам’ятається, що ми показа-
ли хороший теніс, характер, що зуміли 
перегрупуватися і вийти на наступний 
рівень, особливо це стосується нашого 
лідера, Сергія Стаховского. Звичайно, 
це боляче, але в цілому я горджуся бути 
частиною нашої команди», — наголосив 
Медведєв.
 Попри неприємний результат ук-
раїнські тенісисти подарували глядачам 
напругу та інтригу. Програвши два пос-
піль матчі, вітчизняні тенісисти змогли 
зрівняти рахунок. Спочатку в парі Де-
нис Молчанов із Сергієм Стаховським, а 
потім ветеран уже самотужки дали коман-
ді надію на позитивний результат. Тож 
вирішальним у матчевому поєдинку став 
двобій Артема Смирнова та Мікаеля Уме-
ра, в якому сильнішим виявився темно-

шкірий швед.
 «Хвилювання і відповідальність завж-
ди є присутніми на матчах такого рівня. 
Так само і для наших суперників. Нам на-
багато більше допомагали трибуни, гляда-

чі, за що їм величезне спасибі. Умер доб-
ре грав, десь мені не вистачило фізики, 
я дуже сильно пiтнів, було задушливо, в 
другому сеті вже був трохи вичавлений», 
— констатував Смирнов. ■

ТЕНІС

Без претензій на підвищення
У поточному сезоні українські тенісисти намагатимуться зберегти прописку 
в Першій Євро-Африканській зоні Кубка Девіса

■

Українські тенісисти не змогли встояти перед шведами.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Девіса. Перша Євро-Африканська 
зона. Україна — Швеція — 2:3 (Стаховський 
— М. Умер — 6:7 (6:8), 2:6. Смірнов — Е.Умер 
— 2:6, 3:6. Молчанов/Стаховський — Ерікссон/
Сільєстром — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Стаховський — 
Е. Умер — 6:4, 6:4. Смірнов — М. Умер — 4:6, 
2:6).

■

Олександр Усик (ліворуч) уже встиг провести дуель поглядів зі своїм суперником по фіналу WBSS — 
росіянином Маратом Гассієвим.
Фото з сайта BoxingScene.com.

❙
❙
❙

БОКС

Слухай, Сочі, українську
Кращим боксером-аматором минулого року став Олександр Хижняк, 
а Олександр Усик дізнався ім’я свого суперника у фіналі  WBSS

■
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 Після того як Беня Рабино-
вич пробачив усім борги, його 
тато вирішив здати тест на бать-
ківство.

* * *
 Близнята сидять на лавці. 
Повз iде п’яний чоловiк і почи-
нає на них дивитися. Одна каже:
 — Напевно, ви думаєте, що 
у вас в очах двоїться? Ні, ми дій-
сно однакові.
 Чоловiк робить великі очі й 
запитує:
 — Що, всi четверо?

* * *
 — Учора зізнався своїй на-
реченій в усіх колишнiх гріхах.
 — Ну й що?

 — Нічого не допомогло. Че-
рез два тижні весілля.

* * *
 Продавщиця квiтiв звер-
тається до студента: «Хлопче, 
купіть троянди для своєї дівчини. 
Нехай ці квіти говорять за вас».
 Той подумав, понишпорив у 
кишені й попросив:
 — Дайте одну, я буду ла-
конічним.

* * *
 Бiля винно-горілчаного мага-
зина лежить чоловік.
 — Ви п’яний чи з вами щось 
сталося? — запитує міліціонеp.
 — Я тут із рекламною ме-
тою.

По горизонталі:
 2. Різновид візерунку камуфля-
жу, розроблений ще у 1984 році для 
Збройних сил СРСР і який досі зуст-
річається в ЗСУ. 6. «Голосно» в му-
зиці. 7. Латвійське жіноче ім’я, що 
перекладається як «щастя». 8. Мо-
мент шахової партії, коли час збігає 
і його не вистачає на обдумування 
ходів. 10. Угорський національний 
суп. 11. Підводна частина матери-
ка, материкова мілина. 13. Найни-
жча адміністративно-територіальна 
одиниця у донських козаків, запо-
зичена у чеченців. 15. Одна з двох 
найбільших річок Месопотамії. 16. 
Скирта соломи, сіна чи помолоче-
ного хліба, укладена певним чином. 
17. Давньогрецький поет, який ви-
конував епічний твір, акомпануючи 
собі на лірі чи кіфарі. 19. Радянсь-
кий фільм, у якому зіграв яскраву 
епізодичну роль Борислав Бронду-
ков. 22. Найманий вбивця. 24. Ра-
дянський співак, автор хіта про море. 
25. Столиця Японії. 26. Аптекарська 
міра ваги в різних країнах. 27. Шано-
вана в буддизмі та індуїзмі квітка. 
По вертикалі:
 1. Португальський футбольний 
клуб. 2. Молодий український пись-
менник, автор роману «Культ». 3. 
Система взаємозаліку, яка характе-
ризується висловом «ти – мені, я – 

тобі». 4. Розширені знизу чоловічі 
штани. 5. Українське містечко, де 
хасиди зустрічають свій Новий рік. 
8. Ряд колод у колодязному зрубі. 
9. Річка на Житомирщині. 10. Ана-
лог пекла. 12. Скандальний адво-
кат, який захищав інтереси Бориса 
Колесника та Сандея Аделаджі. 13. 
Американський штат. 14. Старовин-
на англійська одиниця вимірювання 
маси овечої шерсті. 18. Велетень із 
філософської казки Оскара Уайль-
да. 20. Творче псевдо Олега Михай-
люти, учасника гурту «Танок на май-
дані Конго». 21. Божий посланець. 
22. Геометричне тіло у ви гляді па-
перового кулька. 23. Стародавній 
грек. 

Кросворд №12 
від 31 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.
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 -2…+3
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 -2…+3
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Схід -5…-10

 -2…+3

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…-5

 +3…+8

Аліса КВАЧ

 Зіркою бути таки дуже непросто. З 
одного боку — слава, аплодисменти, 
шанувальники. З другого — хтозна, що 
черговому шанувальнику спаде на дум-
ку!
 Від одного з таких екзальтованих 
фанів поліція американського міста 
Орландо днями врятувала популярну 
співачку Лану Дель Рей, яка виступа-
ла в одному з клубів. Перед тим поліцію 
повідомили, що дехто Майкл Хант за-
лишає у соцмережах «дивні і загроз-
ливі» повідомлення про Дель Рей. Про-
моніторивши його сторінку, поліцей-
ські і справді звернули увагу на слова 
чоловіка про те, що він  «їде на кілька 
днів», щоб зустрітися зі своєю «дружи-
ною, яка приїхала з концертом». Друго-
го дня Хант написав, що «хоче побачи-
ти свою королеву в п’ятницю», і з цьо-
го дня, за його словами, «наші рішення 
будуть загальними». 

 Особливо поліцейських на-
сторожила фраза: «І після цього 
ви, напевно, ніколи мене не поба-
чите». Тож у день концерту вони 
посилили охорону клубу. І їхні 
перестороги виявилися немар-
ними — поліцейські затримали 
43-річного фана, який прийшов 
на концерт, прихопивши з со-
бою гострого ножа. Схоже, друзі 
Майкла Ханта і справді не скоро 
його побачать — чоловікові ви-
сунуто звинувачення у переслі-
дуванні з обтяжуючими обста-
винами та збройній спробі ви-
крадення.
 Сама співачка інформацію 
про арешт чоловіка не коменту-
вала. Її виступ в Орландо прой-
шов без пригод, тож Лана Дель 
Рей готується до інших концер-
тів у рамках свого світового тур-
не. Бо фани бувають різними, а 
концерти ніхто не скасовував. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 До яких тільки наслідків не 
призводять азартні парі! Моло-
дий житель Алмати Ілай Дягілев 
якось засперечався із друзями 
з приводу того, що таке жіноча 
краса і наскільки привабливими 
можуть бути дівчата, які одно-
типно вдягаються, фарбуються, 
і взагалі, схожі одна на одну, як 
з одного інкубатора. Щоб під-

креслити абсурдність цієї ситу-
ації, Ілай перевдягнувся в дівчи-
ну, сфотографувався і відіслав 
фото на конкурс Miss Virtual 
Kazakhstan-2018 під іменем Арі-
ни Алієвої з Шимкента.
 Оскільки хлопець дав-
но працює фотомоделлю, то й 
знімки вийшли професійними і 
припали до серця багатьом. В 
результаті, попри те, що на кон-
курс надійшло понад 4 тисячi 

заявок з усього Казахстану, Арі-
на-Ілай потрапила до фіналу. 
Зрозумівши, що справа зайш-
ла надто далеко, хлопець вдав-
ся до самовикриття. Організато-
ри Miss Virtual Kazakhstan-2018 
у відповідь на його заяву прос-
то зняли Аріну Алієву з конкурсу 
«за надання недостовірних відо-
мостей про себе» і замінили на 
іншу учасницю.
 Сам Ілай зазначає, що він 

завжди виступав і виступатиме 
за природну красу. «Я не закли-
каю обманювати або переодя-
гатися в дівчат, я хочу зверну-
ти увагу суспільства на те, що не 
однаковий стандарт важливий, а 
потрібна природність і індивіду-
альність кожної людини. Краси-
во і модно не те, що показують 
десь, а те, що пасує саме вам», 
— запевнив хлопець.
 Хочеться, щоб до його слів 
дослухалися дівчата. А то поди-
вишся в Instagram — і справді, 
як з одного інкубатора. ■

ОТАКОЇ!

Красуня з сюрпризом
Житель Алмати дійшов до фіналу 
жіночого конкурсу краси

■

ЛЮБОВ ЗЛА

«І після цього ви мене 
не побачите»
Поліція затримала фаната співачки 
Лани Дель Рей, який планував її викрасти

■

7 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi -10...-12, удень близько 0.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: 
вночi -12...-14, удень 0...+2. Яремче: вночi -10...-12, удень 
0...+2. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень +3...+5. Рахiв: -7...-9, 
удень +5...+7.

5 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
30 см, Стрий — 29 см, Славське — 21 см, Плай — 59 см, 
Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 0,5 см, Долина — 25 см, Іва-
но-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 12 см, Коломия — 5 
см, Пожежевська — 66 см.

Кілька спогадів про те, як у Юрмалі туристи крутять 
глобус, до Риги повертаються привиди, у вечірньому 
Таллінні лунає український «Щедрик» і для чого брон-
зовому малюку в Стокгольмі сплели шалик
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