Місія під прицілом

«Тарасові
Шевченку все
сподобалося»

Цнотлива «вата»
і художник

Окупанти
продовжують
порушувати
перемир’я від 5
березня і погрожують
спостерігачам ОБСЄ

Як прізвище та ім’я відомого
поета допомагають
у житті його тезкам

В Одесі вже більше двох
місяців триває скандал навколо
призначення директором
музею Олександра Ройтбурда
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,99 грн
1 € = 33,19 грн
1 рос. руб. = 0,4 грн

Перемогти олiгархiв
на наступних виборах
— не проблема,
якщо їхнім грошам протиставити загальногромадянську
виборчу технологію
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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ІнФорУМ

«Метою Мінських угод, які були підписані лідерами так званих «ЛНР» і «ДНР»,
є відновлення територіальної цілісності України та конституційного порядку.
Виконання Мінська дорівнює ліквідації цих незаконних утворень. Небажання їх
ліквідовувати дорівнює небажанню виконувати Мінські угоди».

■ ПОДАЙТЕ НА ПОДАТОК

Гектар
— поняття
відносне?
Фермери вимагають
ввести фіксований податок
Оксана СИДОРЕНКО
Нескінченні перипетії з постійною
зміною нормативів оподаткування сільськогосподарських підприємств, схоже,
знову продовжаться. Бо нинішня ситуація, коли податки та схеми державного
стимулювання знову утворили пістрявий бюрократичний калейдоскоп iз ручним управлінням, аграріїв точно не влаштовує. Так, дрібні фермери закликають ввести фіксований податок, який залежатиме від розміру господарства. Про
це вони заявили на 28-му з’їзді Асоціації фермерів i землевласників України
(АФЗУ).
Пропонується ввести фіксований податок iз гектара землі.
«Сьогодні немає закону про одноосібне господарство. Ми багато років говоримо
про той єдиний податок на землю, та понад два десятиліття не можемо його запровадити. Щоб одноосібники приєдналися
до асоціації, потрібен єдиний податок на
землю, і він має бути універсальним для
всіх: для фермера, для одноосібника, для
кожного», — каже фермер, голова АФЗУ
Гощанського району Олег Поліщук.
Присутній на з’їзді перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк
пообіцяв фермерам пролобіювати пільговий період на деякі види податків: «Єдиний податок потрібно запровадити. ЄСВ,
який платить фермерське господарство
та, особливо, сімейні фермерські господарства, повинна сплачувати держава,
принаймні якийсь пільговий період, наприклад, упродовж п’яти років», — зазначив Мартинюк. Інший заступник міністра, Віктор Шеремета, навіть пояснив, як
це має працювати на практиці:
«Те, що ми виступаємо за єдиний податок на гектар, — це правильно. Але він
повинен бути диференційованим: малий
фермер платить менший податок, велике
підприємство — більший податок. Можна зменшити ставку за відшкодування
при експорті. Дрібні фермери не отримують такого відшкодування, бо ніхто
з них зазвичай не експортує. Тим часом
за минулий рік держава відшкодувала
експортерам майже 100 мільярдів грн.
Можна знайти баланс, щоб задовольнити і фермера, і великого виробника-експортера». Фермери ж пропонують до такої «ідеальної картини» міністерства свої
правки. «Універсальний прозорий фіксований податок з 1 гектара в рослинництві або з виручки у тваринництві повинен
бути диференційованим: відсутня плата
для дрібних господарств, низька — для
середніх, малих і висока — для великих
господарств. Задля агроекологічного користування землею держава повинна обмежити верхню планку оренди», — вважає голова Драбівської районної організації АФЗУ Валерій Перепелиця. На його
думку, фермерське господарство не може
конкурувати з холдингами, бо на відміну
від них сплачує всі податки.
Звісно, здорова конкуренція, яка б
усунула преференції для одних виробників коштом інших, оздоровила б і економічну ситуацію в галузі. Щоправда, навряд чи вона «одужає» в результаті популістичного перетягування пільг з
однієї категорії виробників на іншу і
навпаки. Саме від таких перекроювань
агробізнес і лихоманить останніми роками. ■

Іван БОЙКО
Бойовики ОРДЛО проігнорували домовленості в
Мінську про режим тиші з
5 березня і дві доби поспіль
обстрілюють позиції ЗСУ в
звичному режимі. Зокрема,
минулого понеділка зафіксовано три ворожi обстріли
у другій половині дня, якщо
не рахувати нічний вогонь
напередодні.
«Друга половина минулого понеділка, починаючи
з 16.00, у районі проведення
АТО пройшла без порушень
режиму припинення вогню
— вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано
жодного обстрілу. Натомість,
до того російсько-окупаційні
угруповання тричi порушували перемир’я», — йдеться
у повідомленні штабу АТО.
Так, на луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм,
гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя.
З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу
селища Троїцьке. Тоді як на
донецькому напрямку ворог

Курт Волкер
спецпредставник Держдепартаменту
США у справах України

■ НА ФРОНТІ

■ ДО РЕЧІ

Місія під прицілом
Окупанти продовжують порушувати
перемир’я від 5 березня і погрожують
спостерігачам ОБСЄ
обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і
стрілецької зброї. Внаслідок
ворожого вогню поранено одного захисника України.
Подібні обстріли були
характерними для лінії розмежування до оголошеного чергового перемир’я, яке
бойовики зірвали. За даними
місії ОБСЄ, за період iз 19:30
2 березня до 19:30 4 березня
спостерігачi зафіксували 206
вибухів, що навіть більше,
ніж у попередні дні.
При цьому ж самих спостерігачів під час патрулювання брав на приціл бойовик на
неконтрольованій території
Донбасу. І це сталося саме
того дня, коли сторони мали

б дотримуватися перемир’я,
тобто минулого понеділка!
«5 березня о 12:55, коли
патруль СММ, що складався
з шести членів і двох бронемашин, прямував із заходу на
схід до Козацького (непідконтрольний уряду населений
пункт за 36 км на північний
схід від Маріуполя), вони побачили чоловіка в одязі військового типу, озброєного штурмовою гвинтівкою АК-74, який
стояв на контрольно-пропускному пункті на східному краю
села. СММ ОБСЄ бачила, як
той цілився зi штурмової гвинтівки просто в перший автомобіль місії, що стояв приблизно
за 120 м на захід від КПП», —
iдеться у звіті.
Спостерігачі зупинилися,

■ ПІДГОТОВКА

«ПОЛІНА» допоможе
МВС вивчає дієві
міжнародні підходи щодо
протидії домашньому
насиллю
Іван ПОВАЛЯЄВ
Серія спеціалізованих міжвідомчих тренінгів, започаткована представництвом Фонду
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, є дуже актуальною, як для правоохоронців, так і для всього українського суспільства,
вважає заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук.
«Насильство в сім’ї є однією з найбільш
розповсюджених форм порушення прав людини. Як правило, найбільше страждають від сімейного насильства жінки, діти та люди похилого віку. Крім того, в Україні, як і у багатьох

❙ Заступник міністра МВС Тетяна Ковальчук
❙ під час тренінгу Фонду ООН.
❙ Фото МВС.

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Виконавчий комітет Черкаської
міської ради в рамках декомунізації
прийняв рішення про демонтаж меморіального знака російському письменнику Максиму Горькому.
Погруддя буревіснику пролетарської революції було встановлено
ще в радянські часи на розі вулиць, перейменованих не так давно на честь українського режисера Юрія Іллєнка та
героя АТО Сергія Амброса.
«Після демонтажу, який мають зробити вже найближчим часом, погруддя
передадуть на зберігання до художнього музею в обласному центрі», — розповідають «Україні молодій» у Черкаській міській раді.
Проте на сайті міської ради вже зареєстровано електронну петицію з проханням встановити на місці погруддя
Максиму Горькому пам’ятник відомому українському кінорежисеру Юрію
Іллєнку, який народився у Черкасах.
Автором цього документа став кандидат історичних наук Сергій Шармара. Своїм зверненням, наголошує
він, хоче вшанувати монументально

інших країнах, статистика щодо насильства за
ознакою статі та домашнього насильства не відображає реальної ситуації. І це не дає повною

МЗС Німеччини назвало важливим сигналом згоду сторін конфлікту на Донбасі на відновлення
перемир’я і очікує тепер конкретних кроків на цьому шляху. Дипломати ФРН наголошують, що мешканцям уражених регіонів особливо потрібне завершення насильства і стійке перемир’я.
«Тепер має значення те, щоб
перемир’я було дотримане й підкріплене конкретними кроками. Це
включає в себе відведення важкої
зброї, військ i розмінування», —
заявили в МЗС Німеччини. І традиційно закликали всі сторони дотримуватися домовленості та вжити подальших заходів для виконання Мінських угод.
а водій авто попросив невідомого опустити зброю й покликати свого керівника, але
той вилаявся і сказав російською: «Їдьте негайно, якщо ви
наблизитеся, я стрілятиму».
При цьому, як заявляють
в ОБСЄ, він продовжував цілитися в автомобіль спостерігачів. Патруль поїхав і
повернувся до своєї бази в
Маріуполі. ■

мірою оцінити обсяг проблеми та її тенденції,
особливо в умовах збройного конфлікту», —
зазначила пані Ковальчук, відкриваючи тренінг
ООН цими днями.
На її думку, як МВС, так і решта суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, мають бути добре
ознайомленими з міжнародними підходами для
того, щоб забезпечити створення можливостей
протидії цьому явищу і їх застосування на місцевому та національному рівнях в Україні.
Заступник міністра окреслила роль системи МВС у міжвідомчій взаємодії щодо протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Зокрема, йшлося про успішне запровадження у 2017 році поліцейської мережі протидії домашньому насиллю «ПОЛІНА». Проект
стартував також за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення.
На думку учасників тренінгу, є всі підстави стверджувати, що спеціалізована підготовка
фахівців iз боротьби з гендерно обумовленим
насильством та насильством у сім’ї забезпечить чітку і злагоджену міжвідомчу взаємодію
суб’єктів протидії цим різновидам злочинів.
За результатами тренінгу буде розроблено
практичний алгоритм міжвідомчої взаємодії як
на локальному, так і на національному рівнях.
■

Падіння буревісника
Як Максим Горький
невдовзі поступиться
місцем Юрію Іллєнку
пам’ять видатного земляка Юрія Іллєнка та привернути увагу громадськості
до важливої сторінки історії українського кіномистецтва, яке виявляло неабияку дисидентську волю в умовах тоталітаризму.
«А ще підтримати морально сучасне українське кіно, яке буквально останні кілька років почало долати потужне політичне та фінансове лобі російської та совєтської кіноіндустрії в Україні.
Яскравим прикладом чого є стрічка «Кіборги», — зазначає автор ініціативи.
Нині електронна петиція зібрала
майже половину із 250 необхідних голосів для її розгляду на сесії міської
ради. ■

❙ Погруддя Максима Горького
❙ в Черкасах буде демонтовано.
❙ Фото із ФБ.

ІнФорУМ
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■ ОПИТ-ДОПИТ

«Тарасові Шевченку
все сподобалося»
Як прізвище та ім’я відомого поета допомагають
у житті його тезкам
Катерина НАКОНЕЧНА

За кілька днів, 9 березня, відзначатимемо 204-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Свідомо пропускаємо уточнення на кшталт «відомий поет», «художник», «світоч нації»,
«пророк», «геній України». Бо навряд чи знайдеться в Україні людина, якій потрібно пояснювати, хто такий Тарас Шевченко. Знамените в Україні й далеко за її межами ім’я й зараз носять
чимало українців. Наприклад, людей iз прізвищем Шевченко в Україні сьогодні стільки, що
можна було б заселити чималеньке місто розміром iз Нікополь (120 тис.). І серед них набереться чимало Тарасів. Напередодні дня народження Кобзаря ми зв’язалися з тезками поета і
з’ясували, як відоме ім’я та прізвище впливає на їхнє життя.

Тарас Шевченко,
27 років, працівник заводу
автодеталей, Київ

Студентом завжди почувався незручно, коли мене представляли перед великою аудиторією. Бо це одразу приковувало до мене увагу. Нині
я пишаюсь своїм прізвищем
та ім’ям. Найцікавіші історії
трапляються при проходженні митного контролю. Перевіряючи мій паспорт, митники
часто запитують, чи маю я
родинні зв’язки з поетом чи
футболістом. Зізнаюся чесно:
іноді кажу, що ми родичі.

навчання у школі вчителі думали, що росте майбутній
поет. Незнайомі люди часто не
вірять, що це справжні ім’я та
прізвище. Досить смішно пояснювати те, що я Тарас Шевченко, але інший.

Тарас Шевченко, 25 років,
менеджер iз продажів,
Миколаїв

Тарас Шевченко, 29 років,
програміст, Київ
— Тарас Шевченко є для
мене основоположником української культури. Коли я
згадую щось українське, то
перше, що спадає на думку,
— ім’я та прізвище відомого поета. Моя мама працювала вчителькою української мови та літератури. Тому
й обрала для мене таке ім’я.

— Тарас Шевченко для
мене — великий поет, геній
нашої нації. Він зробив неоціненний вклад в українську, а
на мою думку, і світову літератури. Від самого початку моя
мати говорила: «Якщо в мене
буде хлопчик, я назву його Тарасом». Її мрія здійснилася, і
на одного Тараса Шевченка
в світі стало більше. Під час

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Цікаву акцію до 8 Березня проведе
харківське комунальне підприємство,
що опікується бездомними тваринами.
Сюди запросили всіх, хто хоче підготувати близьким до свята незвичний презент. «Ви ще не вибрали подарунок для
своїх жінок: мам, сестер, дочок? — закликає реклама заходу. — Подаруйте
їм живий клубочок щастя — собаку або
котика, і любов завжди буде поруч із
ними». Своїх підопічних адміністрація
центру передає на честь свята безплатно разом із сертифікатом, який дозволить мати певні пільги на користування
комунальною ветеринарною клінікою.
Тут запевняють, що всі тварини здорові
й отримали необхідні щеплення.
Уперше подібна акція в центрі була
організована перед різдвяними святами

— Для мене Тарас Шевченко — видатний письменник, важлива людина, з точки
зору становлення Української держави. Він показав, наскільки в державотворчому
процесі важливий український народ. Не правителі,
не його керівники, а прості люди. Моя мама вирішила самостійно записати мене
Тарасом, без згоди батька.
Йому ця ідея не сподобалась.
Але родичі переконали його і
сказали: «Тепер і в нашій родині буде свій Тарас Шевченко». Згодом, в університеті,
це постійно ставало приводом для жартів. Коли чули
мої ім’я та прізвище, перше,
що питали, — чи мій батько
не Григорій. Але зараз ім’я,
буває, виручає: працівники
патрульної поліції сміються,
відпускають. Інші, навпаки,
штрафують, щоб похвалитися: «Глянь, я самого Тараса
Шевченка зупинив».

Тарас Шевченко, 34 роки,
адміністратор закладу,
Київ
— Тарас Шевченко — це
Людина з великої літери, яка
виступала борцем за права,
свободи та справедливість
у складних умовах, а саме в
умовах кріпацтва. Ми маємо пишатися тим, що можемо взяти безцінний скарб —
«Кобзар», залишений нам
батьком нашої літератури.
Мене назвали на честь брата мого діда — він також був
Тарас Григорович Шевченко. На роботі, звичайно, питали, чи не родич я? Відвідувачі іноді з подивом дивляться на бейдж. Один покупець
навіть попросив у мене паспорт — переконатися, що я
тезка. В одному закладі я залишив відгук: «Тарасу Шевченкові все сподобалося». Адміністратор сказала, що такий запис у них вперше. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Друг у подарунок
До жіночого свята всім бажаючим даруватимуть
пухнастих мешканців «Центру поводження
з тваринами»
й тривала два місяці поспіль. За цей час
у добрі руки вдалося передати 68 собак
і 71 котика. Результат виявився досить
втішним, тому тут вирішили повторити благодійний захід, розраховуючи на
весняну хвилю доброчинності.
Наразі у притулку проживає понад
200 тварин. Точне число опікуни не називають, бо статистика постійно змі-

нюється: одних підопічних віддають
новим господарям, інших привозять iз
вулиці. Аби харків’янам було простіше
обрати пухнастого друга, в центрі практикують дні відкритих дверей, коли
можна прийти й вигуляти собаку або
погратися з котиком. Саме через такий
контакт найчастіше утриманці центру
знаходять нову домівку. ■

натам, гравцям і тренерам, що VAR зробить
позитивний вплив на гру», — заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Так само позитивно дивляться на «відеопомічника» рефері
й представники футбольної асоціації Англії,
котра залишалася єдиною з когорти найсильніших ліг Старого світу, де навіть у пробному
варіанті не використовували VAR.
Планується, що вдаватися до відеоповтору команди та судді зможуть лише у чітко
визначених випадках: як-то визначення взяття воріт, призначення пенальті, сумніви в доречності прямої червоної картки та помилка
ідентифікації гравця під час винесення йому
попередження.
***
Кубок України. Жеребкування півфінальних пар. «Дніпро-1» — «Динамо», «Шахтар»
— «Маріуполь».

Процедура жеребкування, в якій взяли
участь Мирон Маркевич та Олег Протасов, відбулася на «Дніпро-Арені», де 9 травня відбудеться фінал КУ-2018. Півфінальні поєдинки
призначено на 18 квітня.

■ СПОРТИВНА ХРОНІКА
Футбол
Міжнародна рада фу тбольних асоціацій
(ІFAB) схвалила використання відеоповторів
для допомоги арбітрам — так званої системи «відеоасистент рефері» (VAR), після чого
можна очікувати офіційного її застосовування на фу тбольних змаганнях найвищого рівня. Як показали кількарічні випробування
VAR, яку тест ували під час 1000 матчів, за
її підтримки точність рішень суддів зросла з
93% до 99%.
Першим турніром, де може відбутися широкомасштабне, не тестове, використання
системи VAR, називають Кубок світу-2018 в
Росії. Щоправда, для цього революційне нововведення має пройти юридичне узгодження в ФІФА. «На сьогодні відеоповтори є частиною футболу. Ми сподіваємося на сприятливе рішення в цьому питанні. Я б сказав фа-

Легка атлетика
Чемпіонат світу в приміщенні, котрий у перші
дні березня пройшов у англійському Бірмінгемі,
українські атлети завершили без медалей. Найближче до подіуму підібралася українська жіноча естафета 4х400 м, котра в підсумковому протоколі посіла четверте місце. Самі «перегони»
наша четвірка в складі Тетяни Мельник, Катерини Климюк, Анни Рижикової та Анастасії Бризгіної завершила з п’ятим результатом, однак після
дискваліфації збірної Ямайки, котра фінішувала
другою, «синьо-жовті» піднялися в «табелі про
ранги» на одну позицію. ■
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■ ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

А обленерго
до лампочки
RAB-тарифи можуть
«добити» споживачів
електроенергії
Тарас ЗДОРОВИЛО
Досить невтішною є ситуація з тарифами на електроенергію для населення в Україні. У своєму офіційному прогнозі Міністерство економічного розвитку та торгівлі передбачає
здорожчання електроенергії для населення у середньому на 20% вже цього
року. Хоча послуги «Київенерго» вже
підвищились у ціні на 30-90%, що пояснюється збільшенням середньої заробітної плати та коректуванням видатків. Цікавим є й те, що попри «логічне» обґрунтування необхідності
підвищення вартості електроенергії,
в Антимонопольному комітеті зазначили, що Україна має технічну можливість робити закупівлі за кордоном.
Адже після низки здорожчань виявилося, що ціна електроенергії в сусідніх
країнах значно нижча.
Але далі більше. Як стверджують
спеціалісти, із часом в Україні всі обленерго перейдуть на так звані RABтарифи, згідно з якими для окремих
споживачів електроенергія подорожчає на 350%. Кiлька обленерго вже подали до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП),
документи з проханням перевести їх
на ці тарифи. І фактично обленерго,
які перейдуть на нову методику формування цін, на рівному місці отримають на мільярди гривень більше.
Причину нововведень пояснюють
тим, що, мовляв, ці зайві гроші повинні піти на модернізацію інфраструктури, бо, за прогнозами української влади, через 13 років електромережі прийдуть у повну непридатність.
Суть у тому, що власники обленерго зможуть отримувати певний відсоток від «старих» і «нових» активів.
Це, з одного боку, збільшить прибуток, а з іншого — створить стимул утворювати «нові» активи, тобто інвестувати в підприємство.
Специ від енергетики пояснюють,
що таку методику застосовують у багатьох європейських країнах, тепер
на неї перейшла й Україна. Перша
партія обленерго зможе підвищити
свої тарифи вже з квітня цього року.
У НКРЕКП із проханням підвищити тарифи вже звернулися «Чернігівобленерго», «Одесаобленерго»,
«Київобленерго», «Прикарпаттяобленерго». Фактично, щоб додатково
заробляти мільярди гривень, необхідно всього лише не мати заборгованості перед ДП «Енергоринок» та
подати заяву.
Запровадження нової системи
призведе до різкого зростання тарифів на постачання електроенергії по всій Україні. Фактично в остаточну ціну закладуть прибуток у
12,5% на «старі» активи та 12,5%
на «нові» активи. Спочатку прибуток на «старі» активи НКРЕКП планували встановити в розмірі 5%, але
в кінцевому варіанті постанови його
таки збільшили. Також в Україні подорожчає постачання електроенергії
й для оптових споживачів. Від 1 квітня значно зростуть тарифи близько
30 обленерго. Найбільше — на 103%
— зростуть тарифи у «ДТЕК Високовольтні мережі».
Національна комісія, що здійснює
держрегулювання в галузі енергетики та комунальних послуг, із 1 квітня збільшить тарифи компаній у сфері
постачання та розподілу електроенергії. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 БЕРЕЗНЯ 2018

Павло ЖОВНІРЕНКО,
голова правління Центру стратегічних досліджень

Чи дiждемо елiти?
Написати цю статтю спонукало недавнє інтерв’ю з
Олександром Донієм (https://
iamir.info/51973-oleksandrdonij-ukrainci--ce-nacijamalenkih-poroshenkiv) — цікаве,резонансне і водночас таке,
що залишає подвійне враження. З одного боку, не можна
не погодитися з його жорсткою
оцінкою ситуації в країні, спричиненої зажерливістю олігархату, продажністю електорату
і обслуговуючого владу прошарку інтелектуалів. З тим, що є
хвороби нації, які необхідно лікувати.
Але автор не дав відповіді на
питання: що зараз робити з такою владою і таким народом, як
першу усунути і як другий лікувати.
Спробую відповісти.
Найкращим способом лікування електорату від продажності була б відраза до продажності його обранців і тим самим
спонукання виборців діяти за
принципом «будь доброчесним,
як я». Втім сумний досвід входження у владу представників
Євромайдану і добробатів показав ілюзорність таких сподівань.
Політична еліта за визначенням є нечисельною, але вона
править більшістю тому, що
їй властиві особливі риси, завдяки яким суспільство її шанує: розум, загострене відчуття справедливості, здатність
до об’єктивних оцінок, відраза до створення кумирів чи підпадання під їхній вплив. Якщо
правлячий клас не такий —
як цього можна вимагати від
мільйонів?
Тому головне в інтерв’ю, що
не піддається сприйняттю — «У
нас — нація маленьких порошенків… Вони з цією ж метою
ідуть у сільську раду, — щоб ділити землю і отримувати прибутки, в міську раду, в міністри, в депутати. Різниця між
ними і Порошенком тільки в
рівні можливостей». А отже, як
випливає з інтерв’ю, треба займатися просвітництвом населення і чекати, поки з’явиться
нова, чесна еліта.
По-перше, не варто узагальнювати і драматизувати. Як зазначав З.Фрейд, об’єктивно
«більшість людей насправді не
хочуть свободи, оскільки вона
передбачає відповідальність, а
відповідальність більшість людей лякає». Соціологами давно
доведено, що політично активний прошарок у будь-якому суспільстві становить не більше 57 відсотків, всі інші керуються
у своєму житті задоволенням
виключно особистих базових
потреб безпеки, харчування,
продовження роду.
Тому саме активна меншість
є єдиним рушієм суспільств і держав — саме в цьому полягає її
місія, з якою вона справляється, якщо не складає рук, не зраджує своєму покликанню, не аргументує власну бездіяльність
будь-якими найоб’єктивнішими
перешкодами, а долає їх. Бо
справжня еліта не припускає
навіть думки на кшталт «Усе
пропало!», не говорячи вже про
продукування і оприлюднення
подібних меседжів. Бо для неї в
принципі не буває безвихідних
ситуацій і сценаріїв із трагічним
фіналом.
Нагадаю відомий анекдот.
Зібрав Бог трьох священиків
— православного, протестанта і рабина — і наказав їм повідомити пастві про своє рішен-

ня: оскільки люди не живуть
за Його заповідями, їх рівно за
тиждень буде покарано всесвітнім потопом. Православний
зібрав паству і сказав: «Брати і
сестри, у нас рівно тиждень на
те, щоб молитися за прощення своїх гріхів, яких у кожного з нас більш ніж достатньо».
Протестант проголосив: «Брати
і сестри, у нас рівно тиждень на
те, щоб не спати, не лінуватися,
а, працюючи в поті чола, постаратися реалізувати побільше
з того, що ми намічали зробити за все життя». Рабин промовив: «Юдеї, у кожного з нас рівно тиждень на те, щоб навчитися жити під водою».

З «останньої барикади» —
на мирну революцiю
Повертаючись до наших реалій, до начебто тотальної аморальності й продажності електорату і безперспективності
спроб «перемогти гроші, гречку і телевізор» наведу приклад
iз життя.
У 2012 році в одному з виборчих округів на північному сході
України, де кожна сім’я виборців протягом півтора року щомісяця отримувала продуктовий
набір від ставленика влади, а
пізнаваність опозиційного кандидата за три місяці до виборів
становила всього 3%, у підсумку переміг останній з перевагою
майже у 10 тис.голосів. Попри
незрівнянно менший фінансовий, медійний, і тим більше адміністративний ресурс. Завдячуючи креативності команди
(одним із результатів чого було
навіть неусвідомлене часткове
фінансування кампанії опонентом), незаплямованості опозиціонера, його невтомності при
проведенні сотень зустрічей з
виборцями, щирості у спілкуванні з ними.
Бо люди у своїй масі насправді все розуміють і попри те, що
мають у цей скрутний час однаковий з олігархами пріоритет
— матеріальний, відрізняються від них тим, що мають мораль і почуття міри. Вони спраглі до правди і готові довіряти
тим, хто її несе, хто розуміє
проблеми їх і держави і може
переконати у тому, що негаразди цілком можна подолати.
І якщо рефреном побажань від
виборців під час перших зустрічей були песимізм і «дай гроші», то трендом останнього передвиборчого місяця стало «ми
допоможемо — іди до Верховної Ради і роби!».
Розпач — не тільки один зі
смертних гріхів для мусульман,
він неприпустимий для будьякої іншої спільноти, бо неминуче веде до деградації й поразки.
Тому тези про «мільйони
Порошенків» та відсутність
еліти і необхідність чекання
— не тільки хибні, а й стратегічно неприйнятні, тому що генерують зневіру суспільства і,
відповідно, підсилюють тих,
кому воно протистоїть. А ще —
тому що в нас уже просто немає
часу на очікування і надію на
еволюцію, коли ще один програш — і наша «остання барикада» просто впаде разом з Україною. Маємо діяти негайно.
Крім двох альтернатив, озвучених О. Донієм, «або ідейна реформація, яку пропоную я, або
шлях, яким іде Україна сьогодні — монополізація і збагачення завдяки посаді», як на мене,
є ще третій шлях — швидка європеїзація країни після перемоги над олігархатом на май-

■ ВІДЛУННЯ

Перемогти олiгархiв
на наступних виборах
— не проблема,
якщо їхнім грошам
протиставити
загальногромадянську
виборчу технологію
бутніх президентських і парламентських виборах.
Скептики скажуть, що за
нинішніх умов розпорошеності опозиції, неспівставності ресурсів її та олігархату, вкрай
несприятливого виборчого законодавства це нереально. Я
ж відповім, що за умов ефективної організації загальногромадського багатоцентричного
горизонтально-мережевого виборчого проекту це цілком можливо. Якщо виборчим технологіям олігархів протипоставити загальнонаціональну громадянську технологію, проти якої
вони будуть безсилі.Розробляти її варто вже зараз, не чекаючи ні дня, визначивши і мінімізувавши їхні переваги, розвинувши та консолідувавши наші
плюси, використавши вже наявний позитивний досвід попередніх кампаній.
Наші переваги — це, по-перше, надзвичайно потужний ресурс, якого начисто позбавлена правляча верхівка: підтримка західних демократій, які по
факту є нашими союзниками,
оскільки їх теж давно «дістала» корумпованість і патологічна невиправність нашої влади,
які реально тиснуть на неї, вимагаючи прозорості державних
закупівель, створення незалежного антикорупційного суду і
всього іншого, що реально руйнує підвалини олігархократії.
По-друге — і це головне —
ми живемо в час необмеженості
комунікації та блискавичного
обміну інформацією і легко мо-

❙ В одній фразі — головна суть наступних виборів в Україні.
крім розбудови своїх осередків у регіонах та створення антиолігархічної коаліції, мають
реалізувати третє завдання: допомогти виборцям і всім учасникам виборчого процесу залишити олігархів наодинці з собою, створивши навкруг них
суспільний вакуум.
Для цього партіям-учасникам антиолігархічної коаліції
треба буде донести до виборців
прості, але базові і необхідні
для перемоги меседжі. «Іде війна, в ній — два фронти, і, як ми
всі переконалися, внутрішній
фронт набагато важливіший за
зовнішній, бо є визначальним у
цій війні. Корупція, вибіркове
правосуддя, відірваність органів влади від народу і його
потреб є лише проявами, метастазами ракової пухлини на
тілі України під назвою «олігархократія», без усунення якої говорити про боротьбу хоч з її проявами, хоч iз московським агресором — просто струс повітря і
гаяння часу.

Відсторонення великого бізнесу від влади — це
просто необхідна умова виживання нації.
жемо, ігноруючи тотально монополізовані ЗМІ, самі при бажанні по горизонталі згуртуватися з незнайомими однодумцями й однодільцями для разової
і навіть тривалої акції — Євромайдан це довів.
Зараз такою акцією ми можемо і мусимо зробити наступні вибори — і президентські, і
парламентські.
Тут не місце описувати весь
алгоритм підготовки до них,
концептуально помічу тільки
кілька важливих складових,
про які я раніше вже частково
писав http://umoloda.kiev.ua/
number/2747/180/96039/
Образно кажучи, наступна
виборча кампанія має стати за
своєю суттю антиолігархічною
мирною революцією, а за формою — загальногромадянською виборчою толокою. Для гарантованого успіху в цій толоці
політичні неолігархічні партії,

Тому на війні — як на війні,
крім лінії фронту, має бути чітка визначеність та ідентифікація за принципом «свій — чужий», «ми — вони».
О. Доній правильно підмітив, що «разом із нами, по один
бік барикад у 80-х роках минулого століття, не було ні Кравчука, ні Кучми, ні Ющенка, ні
Януковича, ні Порошенка —
але нація всіх їх обрала на вільних виборах». Це дійсно так,
але чи тільки простий народ це
зробив? Хто нації чітко під час
будь-якої з попередніх виборчих кампаній потужно і системно говорив саме це — про «ми»
і «вони», що війна за Україну
точиться і після проголошення
незалежності?
Саме це має зараз стати одним із завдань кожного, хто відчуває свою приналежність до
політичного класу, до його категорії «ми».

Ми чи вони?
Людство і його видатні особистості — Махатма Ганді,
Нельсон Мандела, Мартін Лютер Кінг — розробили й реалізували технологію ненасильницької боротьби для завоювання
свободи. Основа цієї технології — неспівпраця з поневолювачами. Для нас поневолювачами є олігархи і система олігархократії, створена ними і дотепер наївно підтримувана нами.
У демократичному суспільстві
бізнес, у т.ч. великий і надвеликий — його органічна динамічна складова, якщо він створений та розвивається винятково завдячуючи розумові і менеджерським якостям підприємця
і — найголовніше! — не втручається у політику. Бо, прийшовши до влади, він перетворює її на власний бізнес, розпоряджаючись державними
коштами — тобто нашими податками — як своїми доходами.
Наркобарони й «хрещені батьки» мафії — «бідні хлопчики» у
порівнянні з нашими олігархами, бо останні мають незрівняно вищі прибутки при нульовій
загрозі кримінальної відповідальності. Користуючись недоторканністю і корпоративною
солідарністю, олігархи нахабно й цинічно крадуть не тільки наші гроші, наші ресурси, а
й майбутнє наше і наших дітей.
Отже, відсторонення великого бізнесу від влади — це просто необхідна умова виживання
нації.
Тому самоусунення від будьякої співпраці з олігархами на
політичній ниві, оголошення
власного бойкоту їхнім пропозиціям є необхідною умовою
перемоги над ними і має стати на наступних виборах усвідомленим імперативом кожного політтехнолога, журналіста,
юриста чи члена виборчої комісії. Не менш жорсткими мають бути бойкот і обструкція з
боку професійних середовищ
і організацій громадянського
суспільства тих представників,
хто все ж таки вирішить працювати на олігархів — вони мають
стати принаймні нерукопотисними.

ПОЛІТИКА
Після прийняття головної
ідеологеми виборчої кампанії
«ми — вони» і донесення її до
сприйняття виборцями треба
буде вирішити чотири задачі:
згуртуватися на «виборчій толоці», визначитися з кращими
кандидатами, організувати систему інформаційної прозорості
всіх — і своїх, і чужих — кандидатів, їх попередньої діяльності,
забезпечити контроль виборчої
кампанії та голосування.
Для цього шляхом загальнонаціонального е-праймеріз треба буде:
а) обрати з тисяч висуванців і самовисуванців рейтинговим голосуванням список з 450
моральних авторитетів з неважливо яким записом у графі «партійність»
б) визначити найрейтинговішу з неолігархічних партій, від
якої буде поданий список.
Паралельно й ретельно треба буде займатися просвітою виборців — втлумаченням трьох
основних тез: «війна нас із
ними», «вони — неприйнятні»,
«у нас — кращі з кращих і ми переможемо».
Але разом iз роботою назовні не менше уваги й наполегливості кожному з нас потрібно
буде приділити і внутрішньому
вектору — самоконтролю та самообмеженню і перш за все —
нівелюванню наших простих
недоліків, які стоять на заваді
об’єднання людей та зусиль і,
на жаль, стали системою.
Один приклад — просто для
ілюстрації.
Призвичаївшись в он-лайні до «посилання» ольгінських
тролів, ми останнім часом за
спровокованим ними алгоритмом гнівно сперечаємося у соцмережах iз неістотних у цілому
питань уже з реальними друзями і навіть побратимами, гриземося до нестями, відсилаємо їх
у бан і далі.
Це безглуздо і неприпустимо, тим більше в цей час шалених випробувань.
Можна і треба не погоджуватися з іншою точкою зору,
з чиєюсь думкою, яка не відповідає твоїй, але не можна ні
нав’язувати свою точку зору, ні
переносити своє ставлення до іншої думки на її автора, тим більше, коли ти його знаєш по життю і боротьбі.
Мова навіть не про те, що
безпомилкових людей не буває,
а перехід на особистості і приклеювання ярликів є аморальним. Річ у тім, що через порівняно дріб’язкові причини ми втрачаємо друзів, самі розриваємо
нашу єдність у війні з олігархатом і Москвою. Раніше, до інтернету, у разі незгоди з чиєюсь думкою в газеті чи на телебаченні ми
суто фізично не могли відповісти
негайно. Зараз через соцмережi
це можливо і стало чи не змаганням: хто першим дасть свій
коментар. Не зловживаймо, не
поспішаймо бути першим, почекаймо з висновками хоча б кілька годин, використавши їх для
того, щоб охолонути, проаналізувати і розібратися, не робімо себе заручниками цього першого коментаря. Нація не згуртується, допоки не згуртуються,
відкинувши дріб’язкові розбіжності, друзі й однодумці кожного з нас.
Не нагадуватиму про історію.
Скажу про майбутнє: воно
буде переможним тільки в разі,
якщо ми час від часу не кидатимемо гранату у свої траншеї на
чийсь неприємний вигук.
Отже: не опускаймо рук, гуртуймося, шануймося — і неодмінно переможемо. ■
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■ КУЛЬТСТРАТЕГІЯ

Робiть, як Довженко
Битва за культуру — другий фронт визвольної війни
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії

Завершилася ювілейна, 90-та, церемонія
вручення нагород премії «Оскар». Серед
переможців: «Форма води» — 4 перемоги
з 13 номінацій, соціальна драма «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі» — 2
статуетки, «Дюнкерк» — 3 «Оскари»…і
жодної української кінокартини, навіть у
номінаціях. Чому? Вочевидь, тому що не
цінуємо те, які надбання маємо, не розуміємо надважливості кінематографа і, найголовніше, не хочемо визнавати силу кіно як
інструмента формування світогляду.
Одним iз найсильніших номінантів і переможців церемонії — «Темні часи». Фільм
про політичну відповідальність, непосильну ношу ухвалення важких рішень і внутрішню боротьбу з самим собою.

За що ми воюємо?
Під час Другої світової війни, прем’єрміністру фактично оточеної Гітлером Великобританії серу Уїнстону Черчиллю принесли на затвердження бюджет країни. Погортавши сторінки головного фінансового документа, він поставив одне єдине питання
— де витрати на культуру? Йому відповіли,
що культура не на часі, адже йде кровопролитна війна на виснаження. Черчилль щиро
здивувався і запитав: якщо немає культури,
за що ми тоді воюємо?!
На сьогодні Україна перебуває в дуже
схожій ситуації. Економічна криза, спад
промислового виробництва, втрачені території та збройна агресія Росії на сході нашої
країни. Зрозуміло, що країні важко, але я
згоден iз Черчиллем — це зовсім не причина, з якої треба забути про культуру.
Зверніть увагу — найбільші політичні
та безпекові виклики Україна має саме на
тих територіях, де українська ідентичність
вихолощувалася і русифікувалася. Крим і
Донбас роками споживали російськомовний
інформаційний продукт — дивились російське телебачення, слухали в більшості неукраїнські пісні, переживали за героїв серіалів
i кінострічок, у яких актори не були українцями, а їхнi проблеми не мали нічого спільного з нашими реаліями.
Вода, як відомо, і камінь точить. Як наслідок — викривлене світосприйняття,
«русскій мір» і кволість у захисті державного суверенітету.

Чи є вихід?
Твердо переконаний — є. Полягає він
в ухваленні і реалізації комплексної державної стратегії відродження української культури. Така стратегія має передбачати вектори культурного розвитку на найближчі 10-15 років. Одним iз пріоритетів
такої стратегії має стати відродження українського кіно та потужна експансія вітчизняного продукту в телевізійному просторі спочатку внутрішньому, а згодом і за
кордоном. Тактична задача — забезпечити масовість та доступність українського

❙ На урочистому відкритті Київського
❙ міжнародного кінофестивалю «Молодість»
❙ iз його директором Андрієм Халпахчі.
теле- та художнього контенту. Звісно, для
цього необхідні значні інвестиції — як державні, так і приватні.

Які наші справи?
Ми звикли до того, що культура фінансується в нашій країні за остаточним принципом. Тенденція фінансування цієї сфери
за останні 4 роки має позитивну динаміку,
однак рівень є очевидно недостатнім.
Зокрема в 2015 році на культуру було
виділено загалом 1,7 мільярда гривень,
у 2017-му — 3,8 мільярда, в бюджеті на
2018 рік — трохи більше 6 мільярдів. Президент Порошенко вже заявив, що за державної підтримки буде знято 120 фільмів
за рік. Звідки такі амбіції в Петра Олексійовича, не зовсім зрозумiло, адже це показник виходу повнометражних картин у
Голлівуді. І це при тому, що з усього шестимільярдного бюджету на кіно в 2018
році припадає лише 520 мільйонів, на 5
більше, ніж минулого.
Давайте мислити не вигаданими перемогами, а раціонально. Україні зовсім не
потрібно знімати в рік 120 нашвидкуруч
зліплених кінокартин. Достатньо створювати 8-10 якісних, збирати аншлаги та перемагати на міжнародних фестивалях, популяризуючи країну за кордоном.
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цію гідності картинами «Майдан» та «коротким метром» вiд «Вавилон13», врештірешт, політичний в’язень путінського режиму талановитий режисер Олег Сенцов,
чия картина «Гамер» отримала призи на
кількох міжнародних кінофестивалях та
гучно заявила про українське кіно в голландському Роттердамі.
Із приголомшливим успіхом і при повних залах у минулому році пройшли покази картини «Кіборги» — про героїчну оборону Донецького аеропорту, фентезійної
«Сторожової застави», трагікомедії «Припутні».
У нас є фахівці та спеціалісти, які можуть і вміють знімати якісне кіно: документальне, художнє, авторське. Наша
країна має в своєму активі два технічних
«Оскари», які вручаються за розробки в
області кіно. Автор — Анатолій Кокуш.
Саме він своїми інженерними рішеннями
забезпечив сучасному кіно «квантовий
стрибок». Його операторський кран «Каскад» та автоматична дистанційна кінокамера винесли операторську роботу Голлівуду на надновий рівень. Україна знову
підтвердила, що має в своєму активі висококласних спеціалістів.
Однак однiєї професійності недостатньо. Потрібна реальна підтримка на державному рівні.
Це сором, коли Держкіно просить iз
держбюджету 2 млрд. гривень, а отримує
вчетверо менше. Вдвічі соромно, коли
Міністерство економічного розвитку на
повному серйозі розглядає можливість
приватизації кіностудії ім. Довженка! Це
абсолютне невігластво та злочин проти українського народу.
І це лише центральний рівень! На місцях ситуація близька до катастрофи. Сільські клуби закривають, бібліотеки ледь
жевріють, а тарифи на послуги ЖКГ не
залишають жодного шансу на порятунок.
Якщо це не свідоме знищення української
культури, то що тоді?
Ще 10-15 років тому в кожному місті
чи містечку були клуби юних техніків, де
підростаюче покоління могло отримати
базові знання щодо механіки, астрономії,
фізики і, занурившись в науку з дитинства, присвятити їй все своє життя. Функціонували безплатні гуртки народних промислів, на яких талановиті майстри з раннього дитинства прищеплювали дітям любов до української самобутності, історії,
звичаїв. Сьогодні такі курси тримаються
лише на ентузіастах і всупереч, а не завдяки державній підтримці.
Я глибоко переконаний, що навіть під
час війни країна не може дозволити собі
економити на культурі.
Війна на сході врешті-решт скінчиться нашою перемогою, і перед країною знову постане питання національної та культурної ідентичності. Тому про те, як, і найголовніше, заповнити цю порожнечу, треба думати вже сьогодні.

Як підкорити глядача?
У нас прекрасна кінематографічна
школа: легендарний Олександр Довженко, неперевершена Кіра Муратова, глибокий Роман Балаян, продовжувач династії
Іллєнків — Михайло.
Яскравими зірками сучасного українського кіно є Володимир Тихий та
Сергій Лозниця, які звеличили Револю-

Замість титрів
Італійський кінорежисер Бернардо
Бертолуччі колись сказав: «Люди приходять у кінотеатр для того, щоб розділити
одну й ту саму мрію».
Для того щоб побудувати сильну незалежну Українську державу, треба почати
про неї мріяти. Мріяти і будувати. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
«Це Європа не була готова»
Екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що причиною
рішення екс-президента України Віктора
Януковича про перенесення дати підписання угоди про асоціацію з ЄС, яка стала
однією з причин Євромайдану, стала неготовність самої ЄС до виконання цієї угоди. «Із самого початку асоціація планувалася як комплексний документ, який складався з двох частин — політичної та угоди про глибоку зону вільної торгівлі. Саме
економічна частина не повинна була бути
конфліктною з зонами зовнішньої торгівлі, які Україна уклала раніше... Зокрема, це стосувалося зони вільної торгівлі
в рамках СНД», — заявив Кожара під час
допиту в рамках слухання справи про державну зраду Януковича, яке вчора продовжилося в Оболонському суді столиці.
Кожару допитували як свідка з боку захисту екс-президента.

Наступне засідання суду відбудеться
14 березня.

Стережись автомобіля.
Президентського
Службовий автомобіль поліції, який
супроводжував кортеж Президента України, на пішохідному переході на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська,
у столиці, збив літнього чоловіка. 88-річний дідусь переходив дорогу в зазначеному місці й не звернув увагу на заборонний сигнал регулювальника, а машина в
цей час рушила з місця, налетівши на людину.
У чоловіка діагностували перелом
ноги та струс головного мозку. Правоохоронці, які перебували в автомобілі, надали
потерпілому першу медичну допомогу та
викликали лікарів. Петро Порошенко поспішив висловити співчуття з приводу інциденту. «Незалежно від сигналу регулю-

вальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП iз поліцейським
автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу», —
написав у «Фейсбуці» прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.

«Суди — за мене, студенти
— за мене. А МОЗ — проти»
Міністерство охорони здоров’я знову відсторонило Катерину Амосову від
обов’язків ректора Національного медуніверситету імені Богомольця, продовживши роботу комісії з перевірки забезпечення для студентів університету проведення ліцензійного інтегрованого іспиту
«Крок 1. Стоматологія». Обов’язки ректора на час проведення комісії виконуватиме перший проректор Ярослав Цехмістр.
Комісію МОЗ було створено 20 лютого через зрив згаданого іспиту для більш
як 200 студентів 3-го курсу стоматологіч-

ного факультету. Тоді ж, 20 лютого, МОЗ
відсторонило Катерину Амосову від виконання обов’язків ректора. Однак 2 березня Адміністративний суд Києва відновив її
на посаді. У міністерствi заявили, що оскаржать поновлення Амосової на посаді.
Напередодні над алеєю Героїв Небесної сотні у Києві з’явився провокативний банер із портретами Катерини Амосової та в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун і написом: «Судді — за мене,
студенти — за мене! Для перемоги Революції гідності — геть Супрун». Цей банер, поширений у «Фейсбуці» Масі Найємом, викликав хвилю критики та обурення. Сама Катерина Амосова заявила, що
не має жодного відношення до появи цього банера і назвала його «черговим проявом інформаційної війни проти НМУ, яка
триває вже півроку», закликавши Арсена
Авакова «проконтролювати розслідування цієї справи особисто».
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■ ШПИГУНСЬКІ ІГРИ

Відпустили,
але не
простили?
У Великій Британії госпіталізували
з отруєнням екс-шпигуна з Росії

❙ Сергій Скрипаль під час суду в Росії.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Увечері 5 березня надійшли повідомлення, що
у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою
рідиною шпиталізований
66-річний росіянин Сергій
Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої
розвідки MI-6. Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю й приблизно вдвічі молодшій за нього жінці, прізвище якої не розголошують, близько 16-ї години за
місцевим часом стало зле в
торговельному центрі в Солсбері.
Скрипаль служив у Головному розвідувальному
управлінні Росії, завідував
кадрами, у 1999 році пішов
у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році
його арештували, а у 2006
році Московський окружний військовий суд визнав

Скрипаля винним у шпигунстві й призначив йому
13 років ув’язнення.
У 2010 році тодішній
президент Росії Дмитро
Медведєв помилував Скрипаля. Згодом у рамках найбільшого після «холодної
війни» обміну колишнього розвідника та ще трьох
росіян, засуджених за шпигунство на користь США й
Великої Британії, обміняли на 10 агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того
року. Після цього Скрипаль отримав притулок у
Британії, де йому призначили пенсію.
Станом на 6 березня Сергій Скрипаль та його супутниця (за даними російських
ЗМІ, це його 33-річна донька Юлія) залишалися у відділенні інтенсивної терапії
однієї з британських лікарень у критичному стані. У
постраждалих не виявили
видимих травм. У місцевій

лікарні в обох діагностували отруєння невідомою речовиною. За даними ЗМІ,
після інциденту на території торговельного центру
працювали люди в захисних
костюмах, а житло Скрипаля обшукали. У вівторок
люди в костюмах хімічного і радіологічного захисту
провели знезараження кількох вулиць Солсбері — поруч iз парком і поблизу лікарні, в якій лікують постраждалих. Але частина центру міста Солсбері на півдні
Англії залишається закритою, фахівці в захисному
одязі продовжують роботи
зі знезараження. Центр Солсбері нині нагадує, швидше, знімальний майданчик
фільму про шпигунів, ніж
тихе містечко за двi години
їзди від Лондона, на південному заході Англії, зазначає Бі-Бі-Сі.
«Разом із нашими агентствами-партнерами ми ведемо кілька досліджень, щоб
точно визначити, від чого ці
двоє людей знепритомніли,
і з’ясувати, чи є ознаки злочинної діяльності», — цитує Бі-Бі-Сі заяву представник поліції графства Вілшир Крейґ Голден.
У місцевому відділку
поліції запевнили, що наразі в Солсбері ніякої загрози здоров’ю людей немає.
Але влада вживає додаткових заходів безпеки, оскільки історія пана Скрипаля дуже схожа на отруєння
Олександра Литвиненка в
Лондоні 2006 року. Тоді колишній офіцер ФСБ був отруєний ізотопом полонію.
Розслідування виявило десятки місць у центрі Лондона, які були радіоактивно
забрудненими.
Показово, що минулого року несподівано помер
43-річний син Скрипаля.
За словами джерел Бі-БіСі, він помер, коли перебував на відпочинку в Росії.
Причина смерті (печінкова
недостатність) тоді ніби не
викликала жодних підозр.
Тіло сина перевезли для поховання в Британію. Ця обставина, припускають співрозмовники Бі-Бі-Сі, могла бути використана російськими спецслужбами для
з’ясування місця перебування батька. Сергій Скрипаль важко переживав втрату сина. Його дружина пішла з життя ще раніше — в
2012 році. З близьких людей iз ним залишилася лише
донька, яка теж тепер опинилася на лікарняному ліжку поруч iз батьком. Що ж,
КДБ славився умінням усувати тих, кого вважав своїм
ворогом, включно з членами
їхнiх родин. ■

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Хаос із коміків
і клоунів
У Брюсселі побоюються, що Італія може піти
з ЄС слідом за Великою Британією
Ігор ВІТОВИЧ
В Італії підбили результати
недільних виборів до обох палат
італійського парламенту. Жодна
партія чи блок не набрали 40% голосів, щоб отримати абсолютну більшість голосів і мати право самостійно формувати уряд. Здолали тривідсотковий бар’єр і потрапили до парламенту чотири політичні сили: два
виборчі блоки і дві партії. Надмірне блокування пояснюється тим, що
виборче законодавство надає блокам преференції при розподілі парламентських місць.
Тож розподіл 630 мандатів
нижньої палати парламенту серед членів переможного виборчого квартету наступний: правоцентристський блок — 260 мандатів,
«Рух 5 зірок», який пройшов до
парламенту як окрема партія, а не
блок, здобув 221 мандат, правлячий
на цей час лівоцентристський блок
здобув 112 мандатів і, нарешті,
ліва партія «Вільні і рівні» має 14
«багнетів». Розподіл 315 місць у сенаті приблизно тотожний розподілу в нижній палаті. Такі підсумки
виборів подала вчора італійська державна агенція новин ANSA.
Але наведена вище суха виборча
статистика — це лише ліс, за яким
не видно дерев, тобто результатів
окремих партій в обох виборчих
блоках. А вони цікаві тим, що визначатимуть склад і форму можливої правлячої коаліції. Якщо партії об’єднувались у блоки не стільки з ідеологічної єдності, а винятково з бажання мати кращі шанси
для потрапляння до парламенту,
то перебуваючи вже в ньому вони
можуть так само легко виходити з
блоків і розпочинати власну гру.
Партія «Рух 5 зірок», організована дев’ять років тому коміком
Беппе Грілло, від початку позиціонувала себе як позасистемна політична сила, тож і на цих виборах
виступала за принципом «сам п’ю,
сам гуляю, сам прем’єра обираю».
І вона досягла найкращого результату з усіх представлених на виборах окремих партій: 229 iз 630 місць у нижній палаті та 114 iз 315 в
сенаті. Що й дає їй право заявляти тепер, що вона отримала від виборців мандат на висунення нового глави уряду Італії та формування нового уряду. Теперішній лідер
партії Луїджі ді Майо вже заявив
про своє право та бажання очолити наступний уряд Італії. І виклав

програму першочергових та довготермінових дій.
Але це жодним чином не входить у плани членів правоцентристської «матрьошки». Двоє з її членів,
партія екс-прем’єра та найбільшого
«політичного клоуна» Сільвіо Берлусконі «Вперед, Італіє» та крайнє права «Ліга» (раніше «Північна ліга») на чолі з ломбардським
політиком Маттео Сальвіні, мають власні великі амбіції стосовно
прем’єрського крісла та уряду. Перед виборами Берлусконі розраховував, що його партія гратиме першу скрипку в цій крайнє правій
«матрьошці» й надалі формуватиме уряд. Сам 81-річний Берлусконі
на посаду прем’єра претендувати
не міг, бо має судимість. Його висуванцем мав стати теперішній 64річний голова Європарламенту Антоніо Таяні.
Але не так сталося, як гадалося.
Всередині правої «матрьошки» партію Берлусконі, яка за своїми списками набрала 59 мандатів, обійшла
права радикальна «Ліга», яка здобула 73 мандати. Що й дає тепер
лідеру «лігівців» Маттео Сальвіні
заявляти про свої прем’єрські амбіції.
Із такої заплутаної поствиборчої ситуації в Італії існують два виходи: або дуже дивна коаліція, або
позачергові вибори. Звичайно, спочатку спробують перший варіант.
Хоча «Рух 5 зірок» постійно заявляв, що не піде на жодні угоди з іншими «системними» політичними силами, але що не зробиш задля нагоди відчути смак влади. Тож
«Зірки» можуть зблокуватися або з
«берлусконівцями», або з «Лігою»,
і навпаки. Попереду тижні «пропозицій, від яких не можна відмовитися». А за ними — примара нових
виборів.
Але не примару, а реальну загрозу тепер бачать у Брюсселі. Бо
будь-який склад майбутнього урядового союзу в Римі загрожує виходом Італії зі складу ЄС. Кожен iз
трьох потенційних гравців пропонує якщо не відмовитися від єдиної європейської валюти євро, то
й узагалі вийти з ЄС. Занепокоєння з приводу такої загрозливої ситуації висловили лідери провідного європейського тандему: Франції та Німеччини. І, схоже, їм ще
не раз доведеться це повторювати.
А Росія вітає результат італійських
виборів. Бо перемогу святкують її
друзі. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Удар по противниках
«Північного потоку-2»
Болгарія, яка нині головує в Євросоюзі, за заявою
Німеччини замовила правову експертизу прокладання
газопроводу «Північний потік-2». Згідно з новою експертизою юристів, до морських відрізків «Північного
потоку-2» не можна застосовувати законодавство ЄС.
Цей новий висновок суперечить інтересам тих, хто налаштований проти цього російсько-німецького проекту, передусім Польщі та Швеції. Юристи Ради ЄС вважають, що Європейська комісія не може застосовувати
положення європейського законодавства до морських
відрізків газопроводів, що імпортують сировину, таких, як «Північний потік-2». На підтвердження наводиться Конвенція ООН iз морського права. Документ
повністю відрізняється від того, який торік представив уряд у Варшаві, намагаючись перервати роботу з

будівництва газопроводу «Північний потік-2». Польща аргументує свою позицію тим, що проект загрожує
польським інтересам, інтересам України, а також енергетичній безпеці цілої Європи. Обговорення представленої експертизи відбудеться наступного тижня.

КНДР готова відмовитися від ядерної
зброї в обмін на гарантії безпеки
КНДР готова відмовитися від ядерної зброї,
якщо отримає гарантії безпеки. Про це у вівторок, 6
березня, заявив радник президента Південної Кореї з
питань національної безпеки через кілька годин після
повернення з Пхеньяна. Спеціальна делегація з Сеула перебувала у Пхеньяні з дводенним візитом. Метою спецпосланців було посприяти переговорам між
Вашингтоном і Пхеньяном стосовно ядерної зброї.
Делегацію прийняв лідер КНДР Кім Чен Ин. Окрім

того, Південна Корея та КНДР домовилися провести
зустріч на вищому рівні у квітні цього року та створити телефонну лінію для зв’язку між очільниками
держав. Про це заявили в адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Кім Чен Ин після
переговорів зі спецпосланцями з Сеула заявив про
«рішуче бажання» покращити відносини Північної та
Південної Корей, а також досягти поступу в питанні
возз’єднання на Корейському півострові, повідомила північнокорейська інформагенція KCNA.

Високопоставлений чиновник з Чехії
незаконно відвідував Донбас
Головою комісії чеського парламенту з контролю Генеральної інспекції органів безпеки був обраний Зденек Ондрачек, це призначення у поширеній 5
березня спільній заяві розкритикували українські ор-

ганізації Чехії. «Упродовж останніх років депутат Ондрачек поширює спотворену чи неправдиву інформацію про події в Україні. Разом із іншими депутатами
від Комуністичної партії Чехії у січні 2016 року, він
відвідав окуповану українську територію в Донецькій
області, чим порушив українські закони та принципи міжнародного права», — вказують автори заяви.
Вони також нагадують, що депутат Ондрачек «брав
участь у силовому придушенні демонстрацій під час
Тижня Яна Палаха у січні 1989 року як член загону
міліції спецпризначення SNB. У Чехії Генеральна інспекція органів безпеки — це незалежний озброєний
силовий підрозділ. Основним об’єктом діяльності
якого є пошук, виявлення та розслідування фактів,
що вказують на вчинення злочину поліцейськими,
митними службовцями, членами Служби в’язниці та
інших силових органів. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 БЕРЕЗНЯ 2018

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Бойова газета героїчної нацiї
Завдяки благодiйному фонду понад 300 українцiв із
березня долучилися до читання «України молодої»
Як ми вже повiдомляли, в останнi мiсяцi полку наших читачiв прибуває. 21 лютого ми друкували список ста вiйськових частин, вiйськових лiцеїв, госпiталiв
i лiкарень, шкiл, бiблiотек для яких спiльно з Конотопською міжнародною
благодiйною організацією «Свiтанок» редакцiя оформила передплату газети.
Тобто кожен примiрник «України молодої» читатиме, як мiнiмум, кiлька, а то
й сотні людей. Тепер із приємнiстю повiдомляємо, що «Свiтанок» забезпечив
передплату газети з березня ще 214 соцiальним органiзацiям.
У час гiбридної вiйни Росiї проти України, частиною якої є iнформацiйна вiйна, це надзвичайно важливо. Адже в битвi за свiдомiсть можливостi Росiї значно
переважають українськi. І ми щодня є свiдками того, як Росiя через свої, а нерiдко й нашi телеканали (грошi й угодовництво продюсерiв i менеджменту роблять
свою справу) нав’язує громадянам України свою iдеологiю, своє трактування розвитку подiй як довкола вiйни на Донбасi, так i в усьому свiтi.
На жаль, наша державна машина на цiй царинi дiє i незграбно, неграмотно, i непрофесiйно, а то й шкiдливо. Через зростання курсу долара i вiдповiдне зростання цiни на
iмпортований газетний папiр, щорiчнi пiдвищення (iнодi неодноразово за рiк) тарифiв
на поштову доставку газети до читачiв, орендних i комунальних платежiв українськi
видання поставленi на межу виживання. Багато газет i журналiв уже закрилися.
Тому благодiйну пiдтримку в передплатi на «Україну молоду» важко переоцiнити.
Нинi, коли триває передплата на другий квартал, ми закликаємо бiзнесменiв, пiдприємцiв, благодiйнi фонди надати можливiсть українцям читати нацiональну, патрiотичну
пресу. Ви можете передплатити газету як для органiзацiй, так i для окремих громадян,
якi через фiнансову скруту не можуть собi дозволити викласти кошти на передплату
улюбленої газети. І самим бажаючим читати «Україну молоду», хто не осилить передплату, радимо звертатись до господарських товариств, керiвникiв заводiв, пiдприємцiв
iз проханням про таку допомогу.
А сьогоднi публiкуємо список ще 214 органiзацiй, якi з 1 березня отримують нашу газету завдяки благодiйній
організації «Свiтанок». Якщо в якiйсь iз названих лiкарень, шкiл, бiблiотек виникли проблеми з доставкою «України молодої», варто звертатись у найближче вiддiлення «Укрпошти»
Бібліотека ім. Короленка, м. Харків
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Ізюм
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Вовчанськ
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Балаклія
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Богодухів
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Лозова
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Дворічна
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Борова
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Великий Бурлук
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Нова Водолага
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Барвінкове
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Валки
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт. Зачепилівка
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., м. Зміїв
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Золочів
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Кегичівка
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Краснокутськ
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Сахновщина
Центральна районна бібліотека, Харківська обл., смт Шевченкове
Бібліотека, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ
Міська бібліотека, Сумська обл., м. Конотоп
Центральна районна бібліотека, Сумська обл., м. Конотоп
Центральна районна бібліотека, Сумська обл., м. Путивль
Центральна районна бібліотека, Сумська обл., смт Середина-Буда
Центральна районна бібліотека, Сумська обл., смт Ямпіль
Центральна районна бібліотека, Сумська обл., м. Ромни
Обласна бібліотека, м. Миколаїв
Бібіліотека ім. Кропивницького, м. Миколаїв
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., м. Вознесенськ
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., смт Єланець
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., м. Первомайськ
Бібліотека ім. Лесі Українки, м. Херсон
Обласна бібліотека, м. Херсон
Міська бібліотека, Херсонська обл., м. Нова Каховка
Центральна бібліотека, м. Запоріжжя
Центральна районна бібліотека, Запорізька обл., м. Гуляйполе
Обласна бібліотека, м. Запоріжжя
Міська бібліотека, Запорізька обл., м. Енергодар
Центральна районна бібліотека, Запорізька обл., м. Мелітополь
Центральна міська бібліотека, м. Чернігів
Центральна районна бібліотека, Чернігівська область, м. Прилуки
Центральна районна бібліотека, Чернігівська область, смт Сновське
Центральна районна бібліотека, Чернігівська обл., м.Мена
Центральна міська бібліотека, м. Одеса
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека, м. Одеса
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., смт Шабо
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., м. Арциз
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., м. Кілія
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., м. Роздільна
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., м. Ананьїв
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., м. Болград
Центральна районна бібліотека, Одеська обл., смт Любашівка
Центральна районна бібліотека, м. Миколаїв
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., смт Криве Озеро
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., смт Арбузинка
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., м. Очаків
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., м. Вознесенськ
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., смт Врадіївка
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., смт Казанка
Міська бібліотека, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ
Міська бібліотека, Миколаївська обл., м. Первомайськ
Центральна районна бібліотека, Миколаївська обл., смт Підгородна

Центральна міська бібліотека, м. Полтава
Центральна районна бібліотека, Полтавська обл., смт Мачухи
Центральна районна бібліотека, Полтавська обл., смт Семенівка
Центральна районна бібліотека, Полтавська обл., смт Диканька
Центральна районна бібліотека, Полтавська обл., м. Зіньків
Бібліотека ім. Лесі Українки, м. Черкаси
Центральна районна бібліотека, Черкаська обл., м. Золотоноша
Центральна районна бібліотека, Черкаська обл., смт Чорнобай
Центральна міська бібліотека ім. Льва Толстого, Сумська обл.,
м. Шостка
Центральна районна бібліотека, Сумська обл., смт Вороніж
Центральна міська бібліотека, м. Житомир
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл., м. Овруч
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл., м. Малин
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл., смт Попільня
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл., смт Ружин
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл., м. Радомишль
Центральна районна бібліотека, Житомирська обл., смт Олевськ
Центральна міська бібліотека, м. Кропивницький
Обласна універсальна наукова бібліотека, м. Кропивницький
Центральна районна бібліотека, Кіровоградська обл.,
смт. Олександрівка
Центральна районна бібліотека, Кіровоградська обл., м. Бобринець
Центральна районна бібліотека, Кіровоградська обл., смт Вільшанка
Центральна районна бібліотека, Кіровоградська обл., м. Гайворон
Центральна районна бібліотека, Кіровоградська обл., смт Голованівськ
Центральна районна бібліотека, Кіровоградська обл.,
смт Добровеличківка
Обласна універсальна наукова бібліотека, м. Херсон
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., м. Берислав
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., смт Білозерка
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., м. Нова Каховка
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., смт Нижні Сірогози
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл.,
смт Велика Олександрівка
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., м. Олешки
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., смт Іванівка
Центральна районна бібліотека, Херсонська обл., смт Новотроїцьке
Загальноосвітня школа № 1, Сумська обл., смт Ямпіль
Загальноосвітня школа № 2, Сумська обл., смт Ямпіль
Гімназія, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 2, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 3, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 5, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 7, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 9, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 10, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 11, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 12, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 13, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 14, Сумська обл., м. Конотоп
Загальноосвітня школа № 1, Сумська обл., м.Середина-Буда
Загальноосвітня школа № 2, Сумська обл., м.Середина-Буда
Загальноосвітня школа № 2, Сумська обл., м. Путивль
Загальноосвітня школа № 5, Харківська обл., м. Балаклія
Загальноосвітня школа № 6, Харківська обл., м. Балаклія
Загальноосвітня школа № 3, Харківська обл., м. Барвінкове
Загальноосвітня школа № 3, Харківська обл., м. Богодухів
Загальноосвітня школа № 2, Харківська обл., смт Борова
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Загальноосвітня школа № 3, Харківська обл., м. Мерефа
Загальноосвітня школа № 4, Харківська обл., м. Мерефа
Загальноосвітня школа № 6, Харківська обл., м. Мерефа
Загальноосвітня школа № 12, Харківська обл., м. Ізюм
Загальноосвітня школа № 2, Харківська обл., смт Покотилівка
Гімназія № 3, Харківська обл., м. Куп’янськ
Загальноосвітня школа № 11, Харківська обл., м. Лозова
Загальноосвітня школа № 3, Харківська обл., м. Люботин
Загальноосвітня школа № 4, Харківська обл., м. Люботин
Ліцей, Харківська обл., смт Великий Бурлук
Гімназія № 47, м. Харків
Загальноосвітня школа № 22, м. Харків
Загальноосвітня школа № 50, м. Харків
Загальноосвітня школа № 117, м. Харків
Загальноосвітня школа № 129, м. Харків
Загальноосвітня школа № 131, м. Харків
Загальноосвітня школа № 132, м. Харків
Загальноосвітня школа № 135, м. Харків
Загальноосвітня школа № 146, м. Харків
Загальноосвітня школа № 147, м. Харків
Загальноосвітня школа № 10, м. Дніпро
Загальноосвітня школа № 20, м. Дніпро
Загальноосвітня школа № 79, м. Дніпро
Загальноосвітня школа № 29, м. Дніпро
Загальноосвітня школа № 118, м. Дніпро
Загальноосвітня школа № 9, Дніпропетровська обл., м. Нікополь
Загальноосвітня школа № 12, Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Загальноосвітня школа № 3, Дніпропетровська обл., м. Павлоград
Загальноосвітня школа № 9, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград
Загальноосвітня школа № 2, Дніпропетровська обл.,
м. Синельникове
Загальноосвітня школа № 1, Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ
Загальноосвітня школа № 4, Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ
Загальноосвітня школа, Дніпропетровська обл., смт Петриківка
Загальноосвітня школа № 3, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки
Загальноосвітня школа № 2, Дніпропетровська обл., смт Томаківка
Загальноосвітня школа № 25, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське
Загальноосвітня школа № 1, Миколаївська обл., смт Арбузинка
Загальноосвітня школа № 2, Миколаївська обл., м. Баштанка
Загальноосвітня школа № 1, Миколаївська обл., смт Березнегувате
Загальноосвітня школа, Миколаївська обл., смт Веселинове
Загальноосвітня школа № 3, Миколаївська обл., смт Врадіївка
Загальноосвітня школа № 2, Миколаївська обл., смт Доманівка
Загальноосвітня школа, Миколаївська обл., м. Казанка
Загальноосвітня школа № 1, Миколаївська обл., м. Очаків
Загальноосвітня школа № 4, Миколаївська обл., м. Первомайськ
Загальноосвітня школа № 1, Миколаївська обл., м. Новий Буг
Загальноосвітня школа № 1, Херсонська обл., смт Білозерка
Загальноосвітня школа № 2, Херсонська обл., смт Велика Олександрівка
Загальноосвітня школа № 1, Херсонська обл., м. Генічеськ
Гімназія, Херсонська обл., м. Генічеськ
Загальноосвітня школа № 2, Херсонська обл., смт Каланчак
Загальноосвітня школа, Херсонська обл., смт Нижні Сірогози
Загальноосвітня школа № 1, Херсонська обл., смт Нововоронцовка
Загальноосвітня школа № 2, Херсонська обл., смт Нововоронцовка
Загальноосвітня школа № 1, Херсонська обл., м. Скадовськ
Загальноосвітня школа № 3, Херсонська обл., м. Скадовськ
Загальноосвітня школа № 3, Херсонська обл., м. Каховка
Загальноосвітня школа № 1, Херсонська обл., м. Гола Пристань
Загальноосвітня школа № 1, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик
Школа-гімназія, Херсонська обл., смт Чаплинка
Гімназія, Херсонська обл., м. Гола Пристань
Гімназія, Херсонська обл., смт Новотроїцьке
Гімназія № 3, м. Херсон
Гімназія № 6, м. Херсон
Загальноосвітня школа № 4, м. Херсон
Загальноосвітня школа № 32, м. Херсон
Загальноосвітня школа № 3, м. Запоріжжя
Загальноосвітня школа № 17, м. Запоріжжя
Загальноосвітня школа № 22, м. Запоріжжя
Загальноосвітня школа № 29, м. Запоріжжя
Загальноосвітня школа № 3, Запорізька обл., м. Кам’янка Дніпровська
Загальноосвітня школа № 1, Запорізька обл., м. Мелітополь
Загальноосвітня школа № 7, Запорізька обл., м. Мелітополь
Загальноосвітня школа № 5, Запорізька обл., м. Токмак
Загальноосвітня школа № 6, Запорізька обл., м. Токмак
Загальноосвітня школа № 2, Запорізька обл., м. Енергодар
Загальноосвітня школа № 7, Запорізька обл., м. Енергодар
Загальноосвітня школа № 4, Запорізька обл., м. Пологи
Загальноосвітня школа, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Анисів
Гімназія, Чернігівська обл., м. Борзна
Загальноосвітня школа № 2, м. Чернігів
Загальноосвітня школа № 3, Чернігівська обл., м. Прилуки
Загальноосвітня школа № 27, м. Одеса
Загальноосвітня школа № 33, м. Одеса
Загальноосвітня школа № 3, Одеська обл., м. Южне
Загальноосвітня школа-ліцей №3, Одеська обл., м. Кілія
Загальноосвітня школа, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Березівка
Загальноосвітня школа № 1, Житомирська обл., м. Радомишль
Загальноосвітня школа, Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Немиринці
Загальноосвітня школа, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка
Загальноосвітня школа №2, Кіровоградська обл., м. Світловодськ
Загальноосвітня школа, Кіровоградська обл., м. Знам’янка
Загальноосвітня школа, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н,
с. Велика Северинка
Загальноосвітня школа, Полтавська обл., Великобагачанський р-н,
с. Білоцерківка
Загальноосвітня школа №3, Полтавська обл., м. Карлівка
Умови передплати на «Україну молоду» — 15 стор.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Одноденна газова криза в Україні
де-факто вже завершилася. Всупереч радісним сподіванням Росії,
ніхто не замерз і навіть анонсованого скасування заняття у школах
та дитячих садках не сталося. Заміна російського газу, який ми хотіли
закупити, відповідно до рішення
Стокгольмського арбітражу, була
знайдена доволі швидко. Проте
ситуація своєрідного стрес-тесту,
який влаштував для високооплачуваних українських газових
менеджерів суворий «Газпром»,
показала: не все у вітчизняному
паливному господарстві так добре,
як розповідають на телеекранах
керівники «Нафтогазу України».
За це, втім, ми можемо подякувати «стратегічному недругу».
Експерти ж додають: ще одне
спасибі сьогодні варто сказати
«Газпрому», який яскраво продемонстрував свою ненадійність
західним партнерам, підтвердивши всі тези України.

■ СЕКТОР ГАЗУ

Перевірка «газовою війною»
Україна зуміла успішно протистояти шантажу російського «Газпрому», а наша
нафтогазова галузь показала не тільки свій потенціал, а й слабкі, нереформовані місця
■ ЗОНА НЕБЕЗПЕКИ
«Труба» — під контролем
НАК «Нафтогаз України» посилив
охорону об’єктів газотранспортної системи після рішення Стокгольмського
арбітражу щодо контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом». «Зараз усі
об’єкти критичної інфраструктури посилено охороняють, у тому числі Національною гвардією», — сказав головний комерційний директор НАК
«Нафтогаз України» Юрій Вітренко,
нагадавши ситуацію, яка раніше трапилася в Туркменістані, коли під час
конфлікту з «Газпромом» сталися вибухи на туркменських газопроводах.

«А тепер не продам!»
Російський «Газпром», який
тривалий час, ображаючись на
відмову України купувати його
товар, пропонував нам буцімто
хороші умови та знижки, раптом
відмовився працювати з «Нафтогазом», який звернувся до нього з пропозицією купити близько 5 млрд. кубометрів російського блакитного палива. Ініціатива була не українською, а власне
лише виконанням рішення Стокгольмського арбітражу. Цей суд,
як відомо, скасував обов’язкову
норму, прописану у так званому
«контракті Тимошенко», за якою
«Нафтогаз України» мав придбати у росіян 52 млрд. кубометрів
газу, а у разі відмови від закупівлі
цієї, явно завищеної і непотрібної
нам кількості палива, — сплатити повну суму за невибраний газ.
Вірніше, норма була не повністю скасована, а зменшена у десять разів. Перемовини про ціну
цих п’яти мільярдів кубометрів тривали до останнього зимового дня. Врешті, 28 лютого «Нафтогаз» перерахував на рахунок
«Газпрому» авансовий платіж за
цей газ і спланував його отримання. Але за чверть дванадцяту ночі
ображений на черговий судовий
програш «Газпром» повернув нам
авансовий платіж і сказав, що не
продаватиме свій газ. Без логічного обґрунтування причин.
Позавчора «Нафтогаз», за
словами його комерційного директора Юрія Вітренка, отримав
офіційне підтвердження цього
факту. НАК «Нафтогаз України»
отримав від ПАТ «Газпром» повідомлення про намір звернутися у
Стокгольмський арбітраж щодо
розірвання або перегляду умов
контрактів на поставку і транзит
газу. Процедура передбачає від 30
до 45 днів, упродовж яких сторони повинні спробувати дійти згоди щодо спірних моментів.
За словами Вітренка, НАК
не бачить підстав для розірвання
контракту на транзит, оскільки
відповідні пояснення з боку «Газпрому» виглядають неприйнятними. У той же час «Нафтогаз» готовий обговорити з «Газпромом»
умови, які наблизять транзитний
контракт між компаніями до європейського законодавства.

А переплату компенсує
«Газпром»
Утім заміну російському газу
довелося шукати екстренно. Рішення, як відомо, було знайдено
менше, ніж за добу: «Нафтогаз
України» і польська нафтогазова
компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання
газу до України. Постачання почалися 2 березня о 6 ранку через

❙ Газ із Польщі замінив українцям паливо, яке відмовився продавати «Газпром».
вузол Германовіце, який з’єднує
польську і українську газотранспортні системи.
Зрозумiло, що європейський газ виявився дорожчим, ніж
російський, «післяарбітражний».
Так, за словами Президента Порошенка, Україна в березні повинна
була отримувати природний газ
за контрактом iз «Газпромом»
за ціною 238,55 долара за тисячу
кубометрів. Сьогоднi ціни на спотовому ринку, за якими Україна наразі купує газ у Європі, становлять від 250 до 500 доларів.
Цю вимушену переплату Україна планує повернути назад: НАК
«Нафтогаз України» виставить рахунок за 34-відсоткову переплату
за імпортний газ у березні російському «Газпрому». «За оперативними даними, середньозважена
ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від «Газпрому» (після її зниження відповідно до рішення Стокгольмського
арбітражу) на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена «Газпрому» для компенсації», — додав
Юрій Вітренко.
Тим часом запаси природного
газу в українських підземних сховищах газу з 24 лютого по 3 березня скоротилися на 7,5%, або на
783 мільйони кубічних метрів.
Про це свідчать дані оператора
газотранспортної системи держкомпанії «Укртрансгаз». Зокрема, за даними компанії, 3 березня
зі сховищ було відібрано 112,62
млн. куб. м газу. Загалом, за згаданий період запаси газу в ПСГ
скоротилися до 9,642 млрд. куб.
м з 10,425 млрд. куб. м.

«Газпром» розраховує на погоду»
Екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан
Соколовський у своєму коментарі
для «УМ» відзначає: «Після того,
як Російська Федерація здійснила агресію на українські Крим і
Донбас, не можуть дивувати заяви російського політично-газового концерну «Газпром» на
кшталт позавчорашньої про повернення Україні передоплати і
відмови поставляти газ Україні,
а також учорашньої — про наміри розірвати в односторонньому
порядку контракти на поставку
газу в Україну і на транзит газу
через Україну».
Експерт наголошує: наразі
мова йде про наміри розірвати
контракти. Остаточне рішення

■ ПРОБЛЕМА І РІШЕННЯ
Газ — із Європи, гроші — звідти ж...
Україна, за словами очільників національної акціонерної компанії «Нафтогаз», яка
була змушена переплатити за екстрено куплений у Європі газ, назагал не має проблем із нестачею фінансових ресурсів для цих потреб. «У «Нафтогазу» немає проблем
iз фінансовими ресурсами. У нас відкрита кредитна лінія від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, яку ми можемо використати для закупівлі газу у квітні», —
сказав головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
За його словами, наразі кредитна лінія Європейського банку реконструкції та розвитку вже закінчилася, але «Нафтогаз» планує продовжити співпрацю. «У нас зараз
йдуть перемовини про відкриття нової лінії. Крім того, «Нафтогаз» відносно спокійно
може вийти на міжнародний фінансовий ринок і, наприклад, випустити єврооблігації
на значну суму. Всі розуміють потужність і стабільність роботи «Нафтогазу», особливо після перемоги у Стокгольмському арбітражі», — зазначив Вітренко.
має приймати Стокгольмський
арбітраж.
«По транзиту, наприклад, є
три сторони процесу — РФ (постачальник), ЄС (споживач) і Україна — транзитер. До цього часу
жодна зi сторін не зафіксувала
якихось порушень чи форс-мажорних обставин, — зазначає
Соколовський. — Подібне можна сказати і про виконання контракту на постачання російського
газу в Україну. Зокрема, — після
вироку Стокгольмського арбітражу. На цю тему офіційних застережень або форс-мажорних обставин не було. Отже, судової перспективи згадані наміри практично не мають».
Тож, беручи до уваги те, що на
сьогодні відомо про наміри російської сторони у сфері газу, на думку експерта, їх заяви виглядають
щонайменше дивно. «І напрошується думка, що адекватно їх
може оцінити хіба що психіатр.
Однак повноцінний їх фаховий аналіз можливий лише тоді,
коли буде достатньо інформації
про конкретні дії «Газпрому», —
продовжує Богдан Соколовський.
— Очевидно, що російська сторона розрахувала на похолодання в
Україні та в Європі, коли добове
споживання газу велике. І не посоромилася вкотре продемонструвати цинізм і жорстокість.
Але тепер, у березні, похолодання скоро мине. Стокгольмський трибунал не зможе розглянути згадані питання щонайменше
до тепла тощо. Тобто ми і Європа
витримаємо! Добре, що це не сталося у січні, наприклад. Водночас
запам’ятається негативний імідж
російського «Газпрому» як ненадійного постачальника газу.
В якійсь мірі це нам на користь, оскільки послужить сильним аргументом проти реалізації
проекту газопроводу «Північний

потік-2». Тобто «Газпром» зіграв
за нас».

«ГТС працює, як було
запроектовано у СРСР»
З іншого боку, згадана поведінка російської сторони, як
вважає екс-уповноважений з
міжнародних питань енергетичної безпеки, показала: ми не готові гарантувати незалежність від
російського газу. «І дуже складно
тепер об’єктивно встановити, хто
і наскільки у цьому винен, враховуючи, зокрема, шарварок iз перепідпорядкуванням НАК «Нафтогаз України» тощо, — каже
він. — Кілька років ми раділи з
того, що не закуповуємо російський газ. Налагодили реверсне
його постачання. Вихвалялися
скороченням обсягів споживання, не вдаючись у подробиці чому
це має місце. І нічого не робили
для того, аби справді унезалежнити Україну від постачання російського газу в час пікових його потреб: не був проведений елементарний фаховий аналіз реального
стану, не вирішувалися питання
потенційних загроз тощо.
Річ у тім, що українська ГТС
була спроектована як частина колишньої радянської ГТС. У радянській ГТС пікове добове споживання газу в час суттєвого зниження температури в УРСР технічно вирішувалося за рахунок
поставок iз РСФСР. По суті, так і
залишилося тепер».
Явним позитивом є те, що тепер річний обсяг споживання Україною газу забезпечується за рахунок власного видобутку та імпорту із заходу: зi Словаччини,
Угорщини, Польщі — замість
РФ. Тобто тепер для забезпечення добового споживання, крім
згаданих двох способів, використовується ПСГ. Таким чином, тепер добове споживання газу в Ук-

раїні — за рахунок власно видобутку, «підйому» із ПСГ та імпорту з заходу (замість — з РФ).
«Однак граничний обсяг споживання (при суттєвому похолоданні) менший, ніж той, що передбачався при проектуванні радянської ГТС — у зв’язку з тим,
що технічні можливості добових
обсягів постачання газу із Заходу
є меншими, ніж такі з РФ. А обсяги «підйому» газу з ПСГ та обсяги
власного видобутку обмежені —
вони практично не відрізняються
від тих, які були на час проектування ГТС.
Вирішити питання про технічне забезпечення добових обсягів споживання газу в умовах
згаданої схеми припинення постачання газу з РФ цілком реально. Для оптимального вирішення цього питання слід насамперед користуватися думкою фахівців, зокрема з державної, з
газової та фінансової сфер, —
каже Соколовський. — Ми ж питання річних обсягів споживання газу вирішили за рахунок реверсу. А питання добових обсягів
споживання при похолоданні не
вирішували — у кращому випадку понадіялися на «авось пронєсьот». Найгірше те, що про такі
загрози було відомо ще кілька
років тому. Було відомо, але не
сприймалося».
Іншими словами: виходячи
з досвіду цих днів (заради справедливості, варто відзначити, що
цьогорічне похолодання порівняно є найбільшим), в Україні вирішили питання річних обсягів
споживання газу без Росії, але
знехтували добовими обсягами
споживання газу в умовах похолодання, яке не є несподіванкою
для нашої держави. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ
Нема газу —
не буде офісу...
НАК «Нафтогаз України» закриє
своє представництво в Російській Федерації. «Це технічне питання, воно не
заслуговує на увагу публіки. Ми давно хотіли закрити це представництво через агресію Російської Федерації», —
сказав головний комерційний директор
НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
Згідно з повідомленням компанії
в системі розкриття інформації НКЦПФР, наглядова рада НАК доручила правлінню здійснити всі необхідні
заходи для ліквідації офісу до 12 березня. «Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається
у зв’язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва»,
— сказано в повідомленні компанії.
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«Не турбуйся, що не маєш високого чину. Турбуйся, чи ти його вартий.
Не турбуйся, що тебе не знають.
Турбуйся, чи заслуговуєш ти, щоб тебе знали».

Конфуцій
давньокитайський філософ

■ АУКЦІОН

■ ТОРГІВЛЯ

На базар —
через ProZorro

Китай пропонує контракти

Вартість місця у м’ясному відділі «Бессарабки»
підскочила майже вшестеро

❙ Продати свою продукцію на Центральному ринку Києва будь-який фермер
❙ може, вигравши у відкритому аукціоні
Олена ЯРОШЕНКО
Днями відбувся відкритий аукціон із продажу торговельних місць
на столичному Бессарабському ринку через
систему ProZorro.Продажі.
Переможець торгів
орендував торговельне
місце за 9 тисяч гривень
на 3 місяці. Орендарем
місця у м’ясному відділі
стало Фермерське господарство «Байрон Агро»
зі Стовп’яг Переяслав-

■ РЕКЛАМА

Хмельницького району
Київщини.
«Продаж торговельних місць на комунальному ринку в центрі столиці — пілотний проект
для Києва. Відбувся тільки перший аукціон. Але
вже сьогодні зрозуміло, що, продаючи торговельні місця в такий
спосіб, можна не лише
забезпечити рівні умови для кожного підприємця, який хотів би торгувати на Бессарабці, а й
збільшити надходжен-

ня до бюджету міста», —
каже директор Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва Андрій Мельничук.
У дебютному аукціоні право оренди торговельного місця виборювали два учасники в
трьох раундах. Стартова
ціна лоту становила 1615
гривень. «Байрон Агро»
стало переможцем, тричі пропонуючи ціну лоту,
яка була більшою від пропозиції суперника всього
на десять гривень. ■

Товарна біржа ВОСЕ запрошує українських аграріїв
до співпраці
Оксана СОВА
Тривалий час великі контракти між Україною та КНР укладалися в основному на міждержавному рівні. Так зазвичай було зручніше китайській
стороні, яка традиційно має
більше довіри до державних
структур. Але останніми роками укладається все більше
прямих контрактів з українськими агрокомпаніями, які оцінили пропозиції машинобудівних та хімічних підприємств
Піднебесної, а також мають що
запропонувати навзаєм. Аби
спростити міжнародні комунікації, Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange
(BOCE) створює відкритий
міжнародний біржовий майданчик для довгострокового
торговельного співробітництва з нашими агровиробниками. BOCE пропонує українцям,
зацікавленим в експорті власної продукції на китайський
ринок чи в імпорті з Китаю товарів (добрив, техніки, засобів
захисту рослин та ін.), послуги з пошуку китайських партнерів та встановлення ділових
зв’язків, електронної комерції,
обслуговування торговельних
угод, транспортування.
BOCE є однією з найбільших універсальних бірж
у світі з річним оборотом у
трильйон доларів США. В її
роботі беруть участь усі великі державні та приватні корпорації Китаю. BOCE виступає
платформою для організації
діяльності товаровиробників,
споживачів, операторів ринку
та інвесторів і надає повний
спектр послуг для діяльності
в торговельній системі спот.

Цікаво,
що
Bohai
Commodity Exchange заснували не так давно, — у 2009
році — приватні китайські
інвестори та державні компанії разом із муніципалітетом штату Тяньцзінь для реалізації національної стратегії розвитку і відкритості Нового Району Біньхай (Binhai
New Area), який має в КНР
статус особливої економічної
зони. На основі незалежних
інновацій та науково-технічного прогресу товарна біржа
Bohai створила чотири сервісні мережі: обслуговування
ринку, розрахунковий фонд,
товарна логістика та ціновий
реліз. Крім того, BOCE надає послуги з інформатизації промисловості, модернізації агросектору, а також із
розробки практичних маркетингових рішень для більш
ніж 150 державних та приватних підприємств. Її клієнтська база налічує понад мільйон
клієнтів, а загальна сума
транзакцій становить більше
10 трильйонів юанів. Ця біржа прямо або опосередковано сприяла створенню понад
200 тисяч робочих місць та
має вагомий внесок у розвитку реальної економіки Китаю.
BOCEglobal Platform, комплексна професійна платформа електронної комерції, зосереджена на транскордонній
торгівлі, заснована, як національна експериментальна
електронна біржа та схвалена
Державним комітетом у справах розвитку і реформ КНР.
Протягом останніх семи
років BOCE обслуговує понад
дві сотні державних великих і
середніх підприємств та про-

відні приватні компанії. Найближча мета цієї структури
— створити зону вільної онлайн-торгівлі «без кордонів»
та розробити нову бізнес-модель електронної комерції з
агрегацією промисловості,
фінансовими гарантіями, інформаційною взаємодією та
професійними послугами.
Діяльність BOCEglobal
Platform спрямована на обслуговування глобальних виробничих і торговельних компаній та створення єдиного
комплексного центру з надання експортних/імпортних послуг з будь-яких категорій товарів, включаючи сировину
(хімічна продукція, кольорові
метали, сталь, енергоносії, мінерали, сільськогосподарська
продукція), готову продукцію
(промислові товари, товари
народного споживання та продукти харчування), а також нематеріальні товари (фінанси,
логістика, технології, консалтинг, сертифікація), та інші
послуги. Украінський бізнес,
очевидно, зацікавить та обставина, що товарна біржа Bohai
забезпечує прямий канал для
іноземних компаній, які мають
намір імпортувати свої товари на китайський ринок, допомагає уникнути проміжних
ланок, заощадити операційні витрати, здійснити імпортні поставки, та гарантує вигоду обох торговельних партнерів. BOCEglobal Platform
може гарантувати як безпеку
грошових коштів покупців, так
і безпеку перевезення вантажів продавців, а також контролювати процес виконання контрактів договірними сторонами. ■
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■ ПОЛІТПАРНАС

Бригада
«Тернопіль»
Микола ЦИВІРКО
Христі Фріланд, учасниці заходів
з нагоди 500-річчя
українського козацтва у серпні 1990 року
(нинi мiнiстру закордонних справ Канади)
У цілому все було ОК, Христе.
Каменюччя те не Вам призначалось.
У автобус цілили комуністи.
Ви пробачте їм цю крихітну «шалость».
Пам’ятаєте, де стався той злочин?
Певне, десь до Марганця на під’їзді.
Так тоді вітала нас юнь робоча.
Хоч тоді й відчулося: вони різні!
Різні й ми були. Розумний Тернопіль
водевілі й п’єси ставив по селах,
а не шпарив люд совковий окропом...
«Отакої! А казали: «Бандери!!!»
І розтанули «безбатченків» душі.
Ви, мабуть, це теж завважили, Христе.
Шлях ізвідти відрізнявся, і дуже.
Проводжали усмішки нас іскристі...
Як шкода, що та бригада «Тернопіль»
не дісталася тоді і до Ялти!..
Може, і не довелося б «укропам»
нині склом за Україну лягати!.. ■

■ ДІАГНОЗ

Корупція
в Україні —
як свиняча чума
у свинарниках
Кілька пропозицій з
профілактики цiєї «недуги»
Григорій ТИШКУНЬ
Київ
Електронними деклараціями державні посадовці продемонстрували всьому світу наявність в
Україні «епідемії» корупції — чуми, центр-джерело якої — у законодавчому органі, тобто Верховній Раді. Тому ми, майданівці, пропонуємо
боротьбу з епідемією корупції в Україні терміново почати з парламенту, використавши для цього механізм боротьби зі свинячою чумою.
Свиняча чума — дуже небезпечна і заразна
хвороба тварин. Коли у свинарнику захворіє нею
бодай одна свиня, то через дуже короткий час від
неї заразяться всі тварини у цьому свинарнику.
Якщо ж терміново не вжити заходів, то свиняча
чума різними шляхами може передатись і до інших зооферм. А це вже — епідемія!
То чому ж в Україні немає епідемії цієї зарази? За це потрібно дякувати сумлінним господарям ферм та ветеринарам, які завжди напоготові
до боротьби з цією небезпечною хворобою. У свинарнику здійснюють дезінфекцію, і тільки після
цього запускають туди нових, без хвороб, молодих тварин.
На державні владні посади необхідно вибирати та призначати через відкриті і прозорі конкурси патріотів-українців, які відповідають вимогам трьох П:
— Патріотизм. Кандидат — проукраїнський
патріот;
— Професіонал. Кандидат має відповідний
досвід роботи за спеціальністю, яку отримав у
виші;
— Порядність. Кандидат, який завжди чинить свідомо з урахуванням вимог суспільної моралі. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава
«Візьми і зроби!..» — який
правильний месидж і водночас
малоефективний в українських реаліях, оскільки в масі нашого суспільства немає відповідних традицій — вони втрачені в радянські
часи. Ми — нація пострадянська,
і не треба забувати, що в радянському суспільстві популярною була
приказка: «Инициатива наказуема». В Україні нищення почуття
власності здійснювалося особливо
послідовно. На початку 60-х здійснювали останню фазу колективізації — обрізали присадибні ділянки
селянам, заборонили тримати домашню худобу в приміській зоні,
ввели жорсткі обмеження на дачні будиночки тощо. «Совка» вели в
комуністичне майбутнє, а невдовзі привели до катастрофи штучного
державного утворення — СРСР.
«Захід нам допоможе!..» І знову романтика, відірвана від реальності. Європа, навіть якби хотіла,
не може нам допомогти, бо немає
відповідного досвіду. Ми — єдина в Європі постгеноцидна нація,
яка зазнала розриву між поколіннями: спочатку внаслідок трьох
підряд Голодоморів, які найбільше викошували чоловіків і дітей,
а потім, у 1943 р., коли загинули
майже всі чоловіки репродуктивного віку, т.зв. «чорнопіджачники»
(чи «чорносвитники»), яких кидали в бій необмундированих, ненавчених і неозброєних (іноді замість
зброї давали півцеглини(!). Це було
останнє покоління, засіяне вільнолюбивими батьками і виховане
матерями — свідками боротьби
за волю в 20-ті роки ХХ століття.
Проте Україна все ще залишалася більшою мірою україномовною.
Так, відомий державний і громадський діяч донеччанин Федір Моргун в одній зі своїх книжок наголошував, що на початку 40-х Донбас,
крім великих міст, був україномовним. Після війни в Україні масово осідали демобілізовані. Їхню
російську мову сприймали як мову
переможців і розмовляти нею ставало модним, українська ж ставала
«хуторянською». Переведено було
на російську мову навчання у вишах, технікумах і ПТУ, окрім сільськогосподарських, що лише підкреслювало упослідженість української.
Також перевели на російську і виробничу документацію. Цвях у домовину ще живої, але вкрай виснаженої української мови забив закон

■ СПРАВИ ДУХОВНІ

Співдружність християнства
і язичництва,
або Релігія як самопоміч
про мови, прийнятий ВР УРСР у
1989 р. Та нищення нації не припинилось навіть за часів незалежної
України: якщо підрахувати всі матеріальні, духовні й людські втрати
за 26 років, то вони, мабуть, перевершать втрати, яких зазнала республіка у війні 1941-45 рр. От чому
«маємо те, що маємо...»
Ми бачимо, що цивілізацію
трясуть природні катаклізми і рукотворні конфлікти. «Людство
повільно, але впевнено сповзає
в антропологічну кризу...»; «Усе
більше дається в знаки духовна
й етична деградація. Ми не взаємодіємо з біосферою, а лише паразитуємо на ній. Тож нема чого дивуватися, що імунна система планети,
схоже, вже почала проти нас війну
на знищення. Доводиться визнати, що людство хворіє, як фізично, так і психічно. Подолати такий
стан воно зможе лише тоді, коли
у відповідь на глобальні виклики
створить нову світову парадигму
розвитку людини». Це — цитати
з виступів на Міжнародній конференції на тему: «Наука і мир: Перевірені рішення проблем насилля
та глобальних конфліктів», організованої в Києві 14-15 червня минулого року «Глобальним союзом
учених за мир» (ГСУМ)... Але рішення президента Трампа про
вихід США з Паризької екологічної угоди свідчить про те, що лідер
глобалізму ігнорує застереження
вчених і воліє, скоріше, наразити людство на загибель, ніж поступитися амбіціями всесвітнього
«рішали». І задля здійснення цих
зловісних планів супердержава
має фінансові й духовно-ідеологічні важелі, адже США презентує себе і як лідер християнського світу.
На старті цивілізаційного буму,
який розпочався після винаходу колеса й приручення коня, що дало
додатковий ресурс людині у змаганні з Природою, перед людством
постало дві дороги: або пріоритет
привласнюючого виробництва засобів життя, основою якого був

мисливсько-кочовий спосіб життя, або відновного виробництва
засобів життя, основою якого був
осілий спосіб життя. Людство пішло першим шляхом як більш динамічним і прибутковим за рахунок
захоплення «мисливцями» чужих
угідь та інших ресурсів. Згодом
змагальний розвиток був порушений освяченням «права» «вищих
рас» на депортацію суперників, геноцид, дерибан чужого майна.
ЗМІ оприлюднюють оціночні
дані про те, що існують фінансові
клани, здатні кількаразово купити
цілі держави, у тому числі й США,
фінансувати колонізацію Марса,
здатні запустити інші божевільні проекти за рахунок привласнення ресурсів знищених народів
і цивілізацій, руйнівної експлуатації екосистеми та мільярдів вільних
і невільних рабів. Але в глобалізованому світі це є нормою: «У чому
причини деградації цивілізації при
безсумнівній наявності бурхливого технологічного прогресу. Одна
з них, без сумніву, в тому, що економіка взяла на себе надто багато. Економісти хоч і не проголосили себе володарями світу публічно
(щоб не дратувати публіку), керують ним не менш нагло». (Юрій
Магаршак. «Кінець ери прогресу». «Знання — сила», №6, 2009).
Ринок орієнтується не на задоволення потреб людини, а на виручку/накопичення грошей; не попит
диктує пропозицію, а навпаки,
пропозиція розкручує попит за
принципом: «Їж, пий, живи», що
калькує тваринні інстинкти: «Їж,
пий, розмножуйся». Ринок наводнюють масою зайвих, незатребуваних, а часом і шкідливих
товарів. Унаслідок — триває перманентна криза перевиробництва,
людство потопає в речах, а планета — у відходах. Якщо причини глобального потепління залишаються дискусійними, то криза
екосистеми, безпеки, переселенців/біженців, перенаселення планети тощо є цілком очевидною.
Коли вчені закликають шука-

ти нову парадигму розвитку людини, Україна може стати ініціатором
розвитку іншим, забутим, шляхом
цивілізаційного прогресу. Поки
«економісти» вели людство шляхом антропологічної кризи, наука
накопичувала знання про Всесвіт,
що дозволило незаангажованим
ученим зробити висновок, що БогТворець — це енерго-інформаційне поле Всесвіту, в якому закодоване життя Всесвіту. На цьому тлі
бог Ягве виглядає всього лише
язичницьким божком-ідолом земної популяції розумних істот. Нам
же допоможе віра наших пращурів. Християнські проповідники не змогли остаточно викорінити
зі свідомості слов’ян-українців національну віру, бо вона була природно переплетена з повсякденним
життям, циклами природи і циклами сільгоспробіт. Тож коли християнський клір зазнав фіаско, він
вдався до фальсифікації — майже
всі народно-релігійні слов’янські
свята перекрили християнськими,
і поступово свідомість із покоління
в покоління зазнавала підміни. Але
варто лише зняти штучну «дернину», як ми опинимося в лоні рідної
національної віри. Це було б чесним виконанням конституційної
декларації про свободу віросповідання. І тут ми також маємо справу з добре забутим старим: у першому тисячолітті слов’яни носили
на грудях і хрест, і оберіг, які мирно співіснували, не завдаючи шкоди один одному. Так тривало аж
до 381 р., коли церковний собор
оголосив співжиття вірувань єрессю і встановив жорстке єдинобожжя та оголосив війну язичництву.
Але в інших світових тоталітарних
релігіях такої нетерпимості немає.
Наприклад, в Японії поряд із буддизмом вільно існує язичницький синтоїзм. Тож ми не винайдемо велосипеда, якщо звільнимо
РУН-віру з християнського полону. Це буде національна ланка, що
об’єднує українців чотирьох християнських конфесій під національним дахом. ■

■ ПОДЯКА

Якщо вам не подобається ходити на групові екскурсії, то вирушайте самотужки — на
власному авто, «Бла-бла-каром» чи якимось іншим чином. Та й маршрути можна обирати
несподівані, які не «прописані» в путівниках. Скажімо, ви бували в палаці Четвертинських
у селі Антопіль, що на Вінниччині?
Історія цього палацу починається не з ХІХ сторіччя, коли його заклав Антон Ян СвятополкЧетвертинський, а з того, що рід князів Святополк-Четвертинських належить до славних
Рюриковичів. І хоча більшість володінь Четвертинських була на Волині, однак одна гілка
роду непогано облаштувалася на Поділлі.
Існують перекази, що в палаці у 1821 році зупинявся Олександр Пушкін, куди він прибув
на полювання, гостюючи в друзів у Тульчині.
За радянських часів тут був будинок літніх людей, тепер же — психоневрологічний
диспансер, проте будівлю доглядають, реставрують і вона перебуває у досить
задовільному стані. Так, скажімо, всередині навіть збереглися елементи інтер’єру, а зовні
палац прикрашає чотириколонний портик іонійського ордеру.

Шановна редакцiє газети
«Україна молода»!
Звертаюся до вас, щоб через вашу газету висловити подяку нашому депутату Кузику Петру Миколайовичу за
його чуйнiсть i небайдужiсть
до чужого нещастя. У мене
троє дiтей, захворiв син Іконому Георг, якому 14 рокiв. Із
тяжкою формою вiрусу цитомегалiя потрiбно було негайне
лiкування за кордоном, бо ця
хвороба вражає всi внутрiшнi
органи. Я звернулася по допомогу до нашого депутата Петра Миколайовича, який почув
про тяжку хворобу мого сина i,
не роздумуючи, надав особисто вiд себе допомогу. Ми всiєю
сiм’єю дякуємо Петру Миколайовичу i бажаємо його родинi тепла i любовi. Нехай будуть здоровi всi дiти, хай лунає
щасливий дитячий смiх.
З повагою
сiм’я Іконому Олени Валерiївни (Київ). ■

МИНУЛЕ І ДУМИ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 БЕРЕЗНЯ 2018

■ ПОСТАТЬ

вищих органів влади України: «Зброю, одяг, харчування і всяке інше постачання
українська партизанка здобувала тільки двома шляхами 1) шляхом роззброєння ворогів...2)шляхом добровільної допомоги цивільного населення».

Отаман iз Полісся
Чи стане нам ближчим Тарас Бульба-Боровець у рік,
названий його іменем?

«Пішли в рух сокири,
віхоть»

Іван ОЛЬХОВСЬКИЙ,
автор книги «Засновник УПА (1941—1943)»

У зв’язку зі 110-річчям від дня народження засновника Української повстанської
армії Тараса Бульби-Боровця, яке відзначатимемо 9 березня, Рівненська облрада
оголосила 2018-й роком поліського отамана. З такою ж пропозицією виступили
депутати від ВО «Свобода» Житомирської облради, а також громадські активісти
Волині, де формувалися і діяли у роки Другої світової війни збройні загони бульбівців. Цікаво, що головні пропозиції депутатів зводяться до встановлення дорогих
пам’ятників Бульбі-Боровцю в Рівному, де у 1932—1933 роках жив отаман, та в місті
Олевську Житомирської області, де із серпня по листопад 1941 року існувала так
звана «Олевська республіка», яку утворила і захищала УПА «Поліська Січ».

Дослідження дешевші,
ніж пам’ятники
За повідомленням деяких видань, вартість
рівненського монумента
Бульбі-Боровцю (навіть
не схожого на нього) складає кілька мільйонів гривень. Макет пам’ятника
позаминулого року, коли
відзначалося
75-річчя
УПА «Поліська Січ», навіть виставляли на огляд
мешканців обласного центру на проспекті Директорії. Однак гарячої підтримки він не зустрів, а
відтак встановлений не
був. Схоже, у нинішньому
році місцеве керівництво
активніше візьметься за
справу, адже, наприклад,
у своєму рішенні облрада
рекомендує Рівненській
міськраді при внесенні
змін до міського бюджету на 2018 рік розглянути
можливість фінансувати
встановлення пам’ятника
Бульбі-Боровцю. Житомирські депутати-«свободівці» також рекомендують Олевськ міській
об’єднаній територіальній громаді передбачити
встановлення пам’ятника
Тарасу Бульбі-Боровцю в
місті Олевськ, проекту
якого навіть щирі прихильники отамана ще не
бачили.
На жаль, серед депутатських пропозицій немає й слова про підтримку
набагато дешевших, ніж
пам’ятники, краєзнавчих досліджень, наукових конференцій, видання
книг чи зйомки історикодокументальних фільмів,
що, на мій погляд, набагато важливіше для створення об’єктивного образу
поліського отамана. Адже
глибокої виваженої інформації про Бульбу-Боровця
надто мало. До того ж вона
для широкого загалу важкодоступна.
Не секрет, що уяву
про поліського отамана і
про його УПА навіть деякі науковці складають
на підставі прорадянських пропагандистських
видань. Наприклад, на ІV
Всеукраїнській науковій
конференції «Проблеми
дослідження українського визвольного руху
ХХ століття», присвяченій 75-річчю «Поліської Січі», яка відбулась у
Житомирському держуніверситеті імені Франка
позаторік, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук

Житомирського військового інституту імені Корольова Анатолій Кавун у
своєму виступі стверджував, що бульбівські формування не належать до
Руху Опору. Свою позицію він аргументував визначенням в «Енциклопедії історії України» у десяти томах під редакцією
академіка Смолія, згідно з яким «Рух Опору —
це визвольна АНТИФАШИСТСЬКА боротьба в
європейських країнах у
роки Другої світової війни». А Тарас Бульба-Боровець, мовляв, як і представники інших течій українського визвольного
руху, в 1941 році антифашистської боротьби не
вів, отже, до Руху Опору
не належав! Ви чуєте?
Однак кандидат наук
не каже, що визначення Руху Опору в «Енцик-

«Пульсари» вийшла капітальна праця доктора історичних наук Анатолія
Русначенка «Народ збурений», у якій він за результатами опрацювання українських, білоруських,
литовських, латвійських
та естонських архівів аргументовано доводить, що
Рух Опору цих народів у
перші роки Другої світової
війни полягав у визвольній АНТИКОМУНІСТИЧНІЙ боротьбі. Але, як свідчить стаття в «Енциклопедії історії України», наші
академіки, що входять до
її редакційної ради, десятиліттями не цікавляться науковими здобутками
у сфері своїх професійних
інтересів.
Ще дивнішою виглядає їхня позиція на тлі
прийняття Європарламентом 2 квітня 2009 року резолюції «Європейська сві-

❙ Отаман із дружиною, чешкою з
❙ Луцька Анною Опоченською. 1941рік.
кується перекреслити всю
діяльність УПА «Поліська
Січ» як Руху Опору у 1941
році, такий: мовляв, «некоректно говорити про боротьбу бульбівців проти радянської влади, адже територія, про яку говориться,
була досить швидко окупована». Справді, Полісся німцями було окуповане швидко, навіть без боїв.
Але так само швидко воно
було деокуповане чи, простіше кажучи, знову окуповане представниками
совєтської влади, оскільки німці у селах та містечках Полісся навіть не залишали жодного свого пред-

Роботи з відродження світлої пам’яті про поліського отамана —
непочатий край. А без неї увічнення його образу буде фальшивим.
лопедії історії України»,
яка побачила світ на 21-му
році незалежності нашої
держави, майже дослівно копіює його з «Большой советской энциклопедии» часів Сталіна—
Брежнєва, а наголошує
лише на тому, що він як
науковець зобов’язаний
дотримуватись формулювань академічних видань.
Але як тоді кваліфікувати
боротьбу українських націоналістів у 1940-1941
роках у Західній Україні,
у результаті якої тисячі з
них опинилися у совєтських тюрмах і в червні 1941
року були розстріляні, а
десятки тисяч членів їхніх сімей опинилися в
Сибіру? Як тоді розцінювати діяльність у цей період Фронту литовських
активістів, Латвійського національного легіону, Комітету порятунку
Естонії? Може, скажете, в науковому світі після розпаду СРСР нічого
нового про Рух Опору не
з’явилося? Якщо судити
з «Енциклопедії історії
України», то ні. Але якщо
поцікавитися іншими виданнями, то можна знайти багато чого нового.

Отаман і Рух Опору
Наприклад, ще 2002
року в київському університетському видавництві

домість та тоталітаризм»,
згідно з якою сталінізм
і фашизм поставлено на
один щабель, а тих, хто
активно виступав проти
тоталітарного правління,
закликано сприймати як
героїв. Отже, Тарас Бульба-Боровець був яскравим представником Руху
Опору безбожній совєтсько-комуністичній системі, яка виморила голодом мільйони його співвітчизників, яка забила тюрми тисячами його
земляків, яка обдирала до
нитки добрих господарів і
заганяла під дулами гвинтівок до колгоспної стайні
або відправляла на Сибір.
Уже в серпні 1940 року
Тарас Боровець на Сарненщині і Костопільщині
створює підпільні осередки Української народної
республіки, а в 1941-му
— «Вільного козацтва»,
представники яких, згідно
з першим наказом по УПА
«Поліська Січ» від 28 червня 1941 року, стали повстанськими відділами і повели вже збройну боротьбу
проти совєтської влади на
Поліссі, яка тут виконувала наказ Сталіна — лишати ворогові, а по суті селянам-поліщукам, що не евакуювалися за Урал, випалену землю.
Наступним аргументом
пана Кавуна, яким він сил-
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ставника. Так ось, у липні
1941 року ще до німецької
окупації Олевська Житомирський обком КП(б)У
в Олевському районі створив партизанський загін
імені Чапаєва з 260 осіб із
завданням диверсійно-підривної діяльності. Командиром його було призначено начальника райвідділу
НКВС Лапшина, а комісаром — секретаря райкому КП(б)У Возбранного.
Після «окупації» Олевська 5 серпня 1941 року цей
загін і надалі перебував в
Олевську. Цікаво, яку владу він представляв на «окупованій» німцями Олевщині?
«Та не владу він представляв, — парирує Анатолій Кавун, — а справжній Рух опору фашистським окупантам, за визначенням «Енциклопедії
історії України». Овва! І в
чому ж полягав цей опір?
А ось у чому: не давав січовикам Тараса Бульби-Боровця 15 серпня 1941 року
оволодіти містом Олевськом. А коли це не вдалося зробити, то 11 вересня
підірвав фарфоровий завод і його електростанцію, 13 жовтня — млин,
29 жовтня — маслозавод!
Але ж фашистських окупантів у місті не було, а
тільки мирне населення
і бульбівський загін, що

проголосив тут українську владу.
Кандидат наук цілком серйозно доводить,
що Бульба-Боровець — це
представник гітлерівсько-фашистської влади,
адже мав посвідчення коменданта служби безпеки
Сарненського та Олевського округів, одержав
дозвіл на творення спецзагону «Поліська Січ»
для очищення Полісся
від червоних партизанів,
груп НКВС, компартійних керівників, його загін
«створили», «озброїли»
гітлерівці!
Ви знаєте, людина,
яка необізнана з реальним станом справ, під натиском таких аргументів кандидата наук може
повірити усьому сказаному, як нині більшість
росіян під натиском тамтешньої телепропаганди
щиро вірить, що в Україні
фашистська влада, проти
якої треба вести війну.
Справді, Бульба-Боровець мав домовленості з німецьким військовим
командуванням про те,
що він очолить українську поліцію у Сарненському та Олевському округах,
яка забезпечить порядок
на Поліссі, очистить його
від більшовиків. Справді
він одержав від командувача 213-ї тилової дивізії генерала Кіцінгера дозвіл на
творення спецзагону з екстериторіальним правом дії
«Поліська Січ». Це, власне, і все, що одержав Бульба-Боровець від німців.
Далі Анатолій Кавун перегинає палицю, стверджуючи, що німці «створили»,
«озброїли» УПА «Поліська
Січ». Очевидно, свідченням
створення військового формування мав би бути наказ
про призначення командирів відділів, забезпечення
особового складу конкретними видами зброї, обмундируванням, харчами, зарплатою і т. п. На превеликий жаль, кандидат наук
такого документа не показує, зрештою, як і жодного іншого. Але, як свідчить бульбівський «Закон
українського партизана»
1941 року, що зберігається
в Центральному держархіві

Із завидною наполегливістю останнім часом
намагається принизити
роль Бульби-Боровця та
його збройних формувань
у національно-визвольному русі науковий працівник Рівненського обласного краєзнавчого музею
Ігор Марчук. Зокрема, у
своїй книзі «Поліська Січ»
(2016), яку видав у співавторстві з учителем Рівненського НВК №12 Наталією Марчук, він спотворює структуру УПА
«Поліська Січ», применшує кількість її вояків.
Так, до УПА «Поліська
Січ» не включає української міліції, яка діяла у десятках сіл північно-східної Рівненщини та північно-західної частини Житомирщини, допомагала
формувати спеціальні рухомі сотні та курені січовиків, постачала туди свої
кадри, про що пишуть у
своїх наукових розвідках
доктор історичних наук
Сергій Стельникович та
кандидат історичних наук
Олександр Дарованець.
На Тараса Бульбу-Боровця покладає провину за
розпалювання українськопольського протистояння
на Волині нинішній голова
Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Про це він
пише у своїй книзі «Друга
польсько-українська війна
1942-1947», а також розповідає на українському
телебаченні. І це в той час,
коли навіть провідні дослідники цієї теми з Польщі стверджують, що не існує повноцінних документів про участь бульбівців
у нападах на поляків. Сам
поліський отаман у листі
до Проводу ОУН(б) від 25
березня 1943 року засуджував їх і ніколи не долучався. Ось цитата з цього листа: «Польське питання. На згаданій нашій нараді 21.1.1943 р. ця справа
була всебічно обговорена.
Тим часом, замість дотримуватися усталеної тактики, Організація (тобто
ОУН(б). — Авт.) в останніх
днях відкрила для українців ще один фронт — польський. Пішли в рух сокири, віхоть. Вирубуються
та вивішуються цілі родини і випалюються польські
оселі. «Сокирники» вирубують та вивішують ганебно безборонних жінок і дітей, а польський боєвий актив поховався по лісах і організується в контрударні
банди, які починають відплатні акції на українському населенні».
Як бачимо, роботи
з відродження світлої
пам’яті про поліського отамана непочатий край. А без
неї увічнення його образу,
зрозуміло, буде фальшивим. На превеликий жаль,
депутати вирішили рік Тараса Бульби-Боровця почати з останнього. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 БЕРЕЗНЯ 2018

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Цнотлива «вата» і художник
В Одесі вже більше двох місяців триває скандал навколо
призначення директором музею Олександра Ройтбурда
Катерина ЛАЗАНЮК
У грудні 2017-го відомий художник
Олександр Ройтбурд виграв відкритий
конкурс на посаду директора Одеського
художнього музею. Він обійшов колишнього директора музею Віталія Абрамова та його заступника Сергія Седих. Уже
тоді митець запланував зробити музей
більш відкритим, переосмислити концепцію експозиції, подумати про те, як
музею пережити складний період капітального ремонту.
Утiм 28 лютого 2018-го постійна комісія з питань освіти, науки, молодіжної
політики, спорту, культури та туризму
під тиском депутатів облради відмовила Олександру Ройтбурду в призначенні на цю посаду. Відповідно до закону
про культуру, директорів комунальних закладів призначає той, хто проводить конкурс. Але закон про місцеве самоврядування передбачає, що на посади
керівників КП призначає власник, тобто
Одеська обласна рада.
Позицію комісії пояснив депутат облради від «Опоблоку» Віталій Саутьонков: «Не буду розповідати, яких зусиль
коштувало захистити культурну межу
нашого міста від всеядства і палких, але
не підкріплених професіоналізмом амбіцій вищезгаданого громадянина. Говорячи про професіоналізм, маю на увазі, в
першу чергу, менеджерські навички та
досвід у господарській сфері. Не кожен
скрипаль може стати директором філармонії. Не кожен художник може стати
Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА
Вік для актриси — питання, швидше, не біографічне, а творче. Адже якщо
більшість жінок сприймають свої роки за
принципом біологічного годинника — дитинство-юність-зрілість — то жінки-актриси можуть обирати, в якому віці (читай:
стані душі, настрої, з яким світовідчуттям)
вони сьогодні вийдуть на сцену. А тут, між
іншим, можливі варіанти. Які часто зухвало сперечаються із сухими цифрами у паспорті.
Минулого року народна артистка України Лариса Кадочникова відзначила вісімдесятилітній ювілей. А виставу-бенефіс iз
нагоди цієї дати, прем’єра якої відбулася
на початку березня, назвала зухвало і точно водночас: «Актрисі завжди вісімнадцять...» Автор п’єси «Спогади», яка стала
відправною точкою постановки, — канадський драматург Джон Маррел, режисер
вистави — Давид Бабаєв. Жінка, яка дала
поштовх цій дуже особистій, відвертій, безжальній, нервовій, парадоксальній історії
— легендарна Сара Бернар.
«Дві актриси. Дві особистості. Дві
жінки. Їхнi долі перетинаються — вважає
режисер-постановник спектаклю Давид
Бабаєв. — Вони і зовнішньо схожі, грали
у п’єсах одних драматургів, писали картини. Вони кохали, страждали, мріяли... Це
спектакль про Сару Бернар, зіграний Ларисою Кадочниковою. Спектакль про Ларису Кадочникову, оснований на фактах із
життя Сари Бернар, прожитих на сцені самою Ларисою!...»
Початок вистави — тріумфальний
прохід головної героїні з глибини сцени
крізь низку легких завіс із органзи, прозорих і невагомих, які символізують сторінки
життя (художник — Ігор Несміянов). Уривки з монологів, які звучали і бентежили,
рвучка амплітуда почуттів, нервові рухи,
проживання і відсторонення — так вони,
Сара і Лариса, крокували крізь жанри і
роки, сумніви і вчинки... Наблизившись
до глядачів, актриса знесилено падає. І
тут починається дійство, поєдинок і партнерство двох, що мають зафіксувати для
історії величну долю великої Сари. Вона
— примадонна, що пише мемуари, вкотре

директором музею — ось мій головний
аргумент», — написав він у «Фейсбуці».
Його публічно підтримали ще два депутати: Роман Сеник та Олексій Кобильніков.
Ще одним вагомим для депутатів аргументом проти було те, що Ройтбурд
використовує у своїй творчості порнографічні мотиви і заангажований на користь певних політичних сил.
«У житті кожної людини є час, який
вона проводить у публічній сфері, в сім’ї,
в ліжку, в туалеті. Ми всі живі люди. Я
написав більше 2,5 тис. робіт. З них частину займає тема сексу. В кількох роботах я попрацював з цією темою. Те, що ви
скаржитесь Президенту і міністру культури, що я пі…ку намалював, — цим ви
не мене ганьбите», — відповів сам Ройтбурд на закиди в аморальності. Він досить іронічно ставиться до ситуації і називає її занадто політизованою.
Думки громадськості щодо персони
майбутнього директора розділилися.
Люди мистецтва підтримали художника.
«Комісія з питань культури облради не затвердила мого друга Олександра
Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. Як говорить один
телеведучий — збіг? Не думаю.... А думаю я, що прибрати провінційний гонор
і несмак з одеського менталітету ще важче, ніж сніг з її вулиць», — прокоментуавав ситуацію поет Борис Херсонський.
Підтримують Ройтбурда і патріотичні сили міста, оскільки художник є зна-

❙ Олександр Ройтбурд.
❙ Фото зі сторінки у «Фейсбуці».
ним активістом «Євромайдану».
«Рiч у тiм, що вперше на посаду директора подався відомий всьому світу
художник, але його не пускає місцева
«вата» — їхнiм «скрєпам» це явна загроза, тому що Олександр Ройтбурд —
проукраїнський. Тому що він підтримував Майдан i не приховував цього. Але в
місцевих радах у нас сидять переважно
«любітєлі русского мiра», — зазначила
керівниця Одеського Кризового медіацентру Олена Балаба.

■ ЧАС «Т»

Активісти розмістили на сайті
change.org. петицію, адресовану, зокрема, Президентові України та міністрові культури з вимогою «дати можливість Олександру Ройтбурду очолити Одеський художній музей та звернути увагу на цькування художника, яке
розв’язали антиукраїнськи сили та партії». За чотири дні петицію підписали
майже 3 тис. осіб.
Є серед одеситів і такі, хто підтримує
колишнього директора, мовляв, у призначенні на таку посаду не варто керуватися принципом революційної доцільності. А зробити ремонт може і Абрамов,
головне — дайте грошей.
Однозначно, Олександр Ройбурд — не
лагідне кошеня від мистецтва. І він, і його
живопис — дратують, провокують, але
головне — викликають живий інтерес. А
от художній музей інтересу вже давно не
викликає, навіть у закоханих у своє місто одеситів. Більшість експертів у галузі
культури сходяться на тому, що Ройтбурд
— це бренд, і він є одним iз небагатьох, хто
уміє заробляти на мистецтві. Йдеться про
вміння тримати руку на пульсі та не працювати «в запасники». (Дев’ять років
тому його картина «Прощай, Караваджо»
була куплена на аукціоні Phillips за рекордні на той час для українського арт-ринку
97 тис. 500 доларів).
Чи до снаги Олександрові Ройтбурду застосувати ці вміння — перетворити «мамонта» на «американську гірку»,
при цьому не позбавивши його мистецької цінності? Відповідь може бути лише
після призначення на посаду.
У понеділок, 5 березня, комісія з питань управління майном облради погодила кандидатуру Олександра Ройтбурда на
посаду директора. 14 березня відбудеться
сесія Одеської обласної ради, на якій остаточно вирішать долю музею (зараз там
протікає дах. — Ред.) і його очільника.
Якщо рішення депутатів буде не на користь художника, він зможе оскаржити
його в суді. Поки що він не має наміру аж
так боротися за музей. ■

■ ПРЕМ’ЄРА

Без вікових обмежень У гречку скочити
по-італійськи
Лариса Кадочникова запрошує на виставубенефіс «Актрисі завжди вісімнадцять...»

Столичний Театр
на Подолі показує
«Вільні стосунки»
Валентина САМЧЕНКО

❙ Лариса Кадочникова у виставі «Актрисі завжди вісімнадцять...».
❙ Фото з сайта Театру імені Лесі Українки.
переживаючи своє таке щасливе і болюче
минуле... А Він — її сумлінний секретар
Жорж Піту (Юрій Кухаренко), якому впродовж цієї фіксації доведеться бути і матусею Сари Бернар, і матінкою-настоятельницею монастиря, куди ця матуся приведе
свою доньку, і грізним та безпринципним
імпресаріо актриси, для якого на першому плані завжди був комерційний зиск, і
навіть Оскаром Уайльдом, з яким дружила Сара Бернар. (Незважаючи на очевидну
першість у цьому дуеті, Піту також матиме можливість поділитися сокровенним,
зізнавшись, що він до 25 років був незайманим, адже його виховували не в театрі. Тим самим дозволивши своїй мудрій
патронесі продемонструвати значно сміливіші погляди на цю ситуацію).
І якщо після тривалої подорожі у минуле хтось у партері вже налаштувався на
те, що єдине, що залишилося у цієї жінки,

це її спогади і скриня з газетними вирізками та афішами, то у фіналі вона їх примусить відмовитися від таких висновків,
тріумфально оголосивши про п’єсу молодого автора, яка лежить у правій шухляді її
секретера. Так, за плечима — довжелезне
життя, але воно триває, адже якщо для когось сонце заходить, то десь на іншій півкулі зустрічають його схід.
А вік... Так, про нього у цій виставі говорять багато. Одного разу героїня Лариси Кадочникової навіть дорікнула своєму партнеру: «Що у вас за звичка всі сцени починати з віку?». Заголовок вистави
народився з репліки Сари Бернар, яка у
п’ятдесятирічному віці грала вісімнадцятирiчну Жанну Д’арк. Але більшості жінок,
безумовно, припаде до душі інша думка,
яку так переконливо виголошує Лариса
Кадочникова: «Жінці завжди тридцять
вісім, плюс кілька років досвіду». ■

Зі сторони подивитися на подружні
стосунки корисно. Бо вчитися на чужих помилках не боляче, а часом навіть смішно.
Як-от на перегляді нової вистави «Вільні
стосунки» на камерній сцені столичного
Театру на Подолі. Творці відразу заявляють, що продемонструють рецепт сімейного щастя. Втім, як і в житті, не обійдеться без перцю й інших приправ — для когось улюблених, а для іншого — гірких.
Може, тому перед початком вистави глядачів просять не просто вимкнути мобільні телефони, а й забути назавжди те, що
побачать.
Отже, «Вільні стосунки» за п’єсою
Даріо Фо та Франки Раме (італійською —
Coppia aperta, quasi spalancata). Виставу
створено, до речі, за підтримки Італійського інституту культури в Україні. Основна декорація (художник Ірина Смехнова)
— кухня: де можна піцу спекти, а можна й
отруїтися газом, якщо дізнаєшся про чергову зраду чоловіка. Головна героїня Антонія (Лариса Трояновська) — миловидна жінка середнього віку вже не модельної
зовнішності не раз пробувала присмирити
емоційними вчинками свого Чоловіка (Михайло Кришталь), який безупину скакає у
гречку і розповідає про цивілізовані вільні
стосунки подружжя. Щоправда, коли Антонія розповідає про появу чоловіка її мрії
— Дон-Жуан кардинально змінює погляди на сімейне життя.
Роль одруженого ловеласа не єди-

❙ Антонія (Лариса Трояновська)
❙ з чоловіком (Михайло Кришталь).
❙ Фото з сайта Театра.
на у Михайла Кришталя у «Вільних стосунках». Актор ще перевтілюється у сина
пари — репера, який вчить матір стати впевненою, зайнятися фізкультурою,
змінити зачіску і по-сучасному вдягатися. Це перевтілення можна сприймати як
узагальнений натяк на різні чоловічі іпостасі, які визначають вік, час і статус. Кілька ролей — і в Тимура Полянського: він
композитор і піаніст, а ще візуалізована
мрія Антонії — розумний, уважний і відданий Професор.
Режисер Ігор Матієв створив виставу-шоу, в якій у кульмінаційні моменти
актори нагадують, що дійство на сцені
— лише гра. Її ілюструють і змінні фартухи головних героїв, на яких намальовані
елементи костюмів (художник по костюмах Світлана Заікина). Іронічний текст комедії вдало доповнено пластичними рішеннями (балетмейстер Анжеліка Борисова) і музичними варіаціями з класичною арією Одарки із «Запорожця за
Дунаєм» включно ((музичне оформлення Володимира Борисова). ■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»
Костянтин РОДИК

Український літературний ринок
уже настільки подорослішав,
що приміряє речі дорослих. От є
у політиків така забава: спалити
конкурента. Вкидають в інформпростір провокативну наличку в
розрахунку, що експертне середовище бурхливо відреагує на
безглузде твердження. Так сталося і з виходом роману Сергія
Жадана «Інтернат» (Чернівці:
Meridian Czernowitz) — раптом
в інтернеті вигулькнуло: «Наш
головний роман про війну».
Далі — як у школі, коли недолуга вчителька розхвалює перед класом когось з учнів, а на
перерві його битимуть.
Рецензентка Тетяна Трофименко одразу стала в ІБТ-позицію: «Явно написана нашвидкуруч найбільш схематична й
поверхова проза Жадана, повністю базована на самоповторах»
(Новинарня, 12.09.2017). Лексикон «явно–найбільш–повністю» не належить до аналітичного інструментарію — це набір
першокласника. Остання прозова новинка Жадана з’явилася
2014-го («Месопотамія»), поетична — 2016-го («Тамплієри»),
тож говорити про поспіх не випадає. Схема — не вада, а данність;
без неї не буває нічого, як не буває людини без скелету. Й «Інтернат» аж ніяк не нагадує анатомічний атлас. «Поверховість»
же — інтегральна характеристика цілого Жадана: природа заточила його талант саме на граничну спостережливість, що межує з
прозрінням. Так, він талановито
сканує поверхню — і то не лише
видимі прояви, а й випаровування думок. Але не більше; «хороший письменник, але посередній
соціальний критик», — точно означує Євгеній Стасіневич (Читомо, 06.09.2017). Або, як колись
написала Віра Агеєва, «Жадан
— колекціонер досвідів» (Дороги
й середохрестя. — Л.: Видавництво Старого Лева, 2016).
Подиву гідно, як у кількох рецензійних абзацах можна наваляти таку купу порожніх банальностей. Про «самоповтори» аж
ніяково згадувати: хоч як зачовгано афоризм про те, що письмен-

■ ЛАВРЕАТ

Інфернат:
зло не покаране, а PR-просунуте?
ник усе життя пише одну книжку, — та він не перестає бути
законом. Ось іще перл: «Слабка видимість сюжету будується в єдиний доступний авторові
спосіб — через топос дороги». Зазвичай, філологи-трієчники плутають сюжет із фабулою, котра є
«композиційною послідовністю
подій у часі й просторі» (Літературознавча енциклопедія. — К.:
Академія, 2007). Натомість сюжет — це презентація проблематики; він може бути фрагментований на різних просторових і
часових сценах. І щоразу — якщо
ми говоримо про серйозний твір
— видимість його буде слабка.
Сюжети справді великих текстів ніколи не розкриваються одразу й мало коли до кінця; першопрочитання — це як перший
рівень нескінченних криптоквестів Дена Брауна чи Умберто
Еко. На цьому тримається позачасова актуальність класики. Чи
не щороку з’являються несподівані інтерпретації творів навіть
п’ятисотрічної витримки, й усі ці
відкриття відбуваються на терені
єдиної змінної компоненти будьякого твору — сюжету, який існує поза волею автора. Бо власністю автора є лише фабула, а сюжет
він орендує в екзистенції, бере напрокат як операційну систему тої
чи тої проблематики. І що мудріше критичне око, то глибше зазирне воно туди, де вже не так
важить текст і його автор, як розуміння суті отого кінцевого бенефіціара — людської екзистенції. І як після цього сприймати
«одкровення» ще однієї рецензині: «Усе, що ми хочемо зрозуміти про цей текст, — зрозуміти
можна з першої спроби, без продирання через алюзії та метафори» (Альона Кухар, ЛітАкцент,
05.09.2017)? Так, ніби йдеться не
про Жадана, а про, скажімо, Ухачевського. Якби Іван Дзюба міркував, як А.Кухар, ми б не мали

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

сучасна українська проза / есеїстика

Офіційні результати Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2017».
R — рейтинґ видання: кількість набраних балів поділена на кількість експертів номінації.
1.
2.

R
57,72

4.

Сергій ЖАДАН. Інтернат. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 336 с.(о)
Оксана ЗАБУЖКО. Після третього дзвінка вхід до зали
забороняється. – К.: Комора, 416 с.(п)
Володимир РАФЄЄНКО. Довгі часи. – Л.: Видавництво Старого
Лева, 272 с.(п)
Олесь УЛЬЯНЕНКО. Там, де південь. – К.: Люта справа, 304 с.(о)

5.

Олег ЛИШЕГА. Тепла вохра. – ІваноФранківськ: ЛілеяНВ, 160 с.(п)

6.
7.
8.

Катерина КАЛИТКО. Земля загублених. – Л.: Видавництво
Старого Лева, 224 с.(п)
Андрій СОДОМОРА. Афористичні етюди. – Л.: Апріорі, 360 с.(п)
Олесь ІЛЬЧЕНКО. Збирачі туманів. – К.: Комора, 176 с.(п)

25,33
23,78

9.

Богдан ЖОЛДАК. Нестяма. – Л.: Видавництво Старого Лева, 336 с.(п)

14,00

3.

10.

Андрій СОДОМОРА. Усміх речей. Сер. «Приватна колекція». – Л.:
Піраміда, 172 с.(п)
Володимир ДАНИЛЕНКО, Олександр ЖОВНА, Василь ҐАБОР.
11.
Свято гарбузової княгині. Сер. «Приватна колекція». – Л.:
Піраміда, 244 с.(п)
12.
Євгенія КОНОНЕНКО. Поза часом. Сер. «Мірки та лекала». – Л.:
Кальварія, 160 с.(п)
13.
Володимир ЄРМОЛЕНКО. Ловець океану. Історія Одіссея. – Л.:
Видавництво Старого Лева, 216 с.(п)
14
Артем ЧЕХ. Точка нуль. – Х.: Віват, 224 с.(п)
* У підномінації оцінювалося 50 видань

34,89
33,00
31,89
31,17
31,11

13,94
13,50
11,61
10,72
10,56

чи не кращої критичної рефлексії
минулого року — книжки «Чорний романтик Сергій Жадан» (К.:
Либідь; див. рецензію в «УМ» від
23.01.2018).
Ще смішніше — про «топос
дороги». Цей «топос» — основа
романного формату взагалі: немає його — немає роману. Тобто, Т.Трофименко, вважай, говорить: Жадан такий недолугий,
що йому тільки романи й писати… Та й «Інтернатівська» дорога від станції до міста й назад
— це дорога фабульна. Сюжетна має іншу траєкторію, і про це
пише сам автор: «Ходіння колами чужої біди».
Такі самокоментарі у Сергія
Жадана — рідкісне виключення.
«Те, що тут відбувається, настільки важливіше за можливі
пояснення, що пояснення виглядають просто недоречними», —
пише про «Інтернат» (зрештою
— і про всі Жаданові тексти) літературознавець Ганна Улюра
(Лівий берег, 25.08.2017). Інакше кажучи, театр Жадана — це
театр не Брехта, а Станіславського. Його спостережливість акторська, а не режисерська. Він не
описує, а грає своїх персонажів.
Тож подальша заувага п.Улюри
— «компроміс банальних сентенцій і психологічно достовірних спостережень» — втрачає
сенс: жодного компромісу немає, бо це спостережливістьмімікрія. Перевтілення з відтворенням усіх банальностей.
Мімікрія і Жадан — близнюки-брати. В доброму, звісно, смислі — як здатність переконливо зіграти персонажа. Ба
більше: Жаданові під силу «зіграти» стиль будь-кого зі своїх
улюблених авторів — і то зіграти так, що не одразу й добереш.
Його ранні повісті, до прикладу,
— то нескінченне переповідання
«Кримінального читва» Квентіна
Тарантіно: вони населені кризовими менеджерами криміналу —
маленькими кволими джонами
траволтами й семюєлами джексонами. Включно з останньою
фразою фільму «Я старався з усіх
сил бути пастором», котра — як
уважно пригледітися — відкарбувалася й у Жадановій поезії.
Стилістика «Інтернату» збиває з пантелику — так Сергій Жадан іще не презентувався. Та коли
пригадати, що за рік до того він
написав передмову до перевидання «Фієсти» Гемінґвея (й, отже,
перечитав його), все стає на міс-

це. Як там у Михайла Бриниха:
«Гемінґвей — ето стилістичний
плюшкін, скупердяй і заядлий
морзянщик… Це ощадкнижка після дефолту» (Шидеври світової
літератури. Хрестоматія доктора
Падлючча. Том І. — К.: Laurus,
2013). До речі, фізрук Валєра з
«Інтернату» виглядає на такого собі колишнього аспіранта доктора Падлюччя.
Про здатність Сергія Жадана до стилістичного маскараду
писали всі: Євгеній Стасіневич
(«Паша — чим не євангельський Савл-Павло»), Іван Дзюба
(«імплементує щоденне в біблійне») й навіть Тетяна Трофименко казала раніше про Жадана, як майстра «змішувати в
поетичному коктейлі Молотова епохи, тексти й релігійні символи» (ТСН, 12.09.2016). Алюзії
на Тарковського — на поверхні.
Альоша з «Інтернату» — сталкер: «Значь так, — каже, мобільники вимкніть, не куріть…
Швидко виходять від запасних
колій, пролізають під цистерною (далі лінії обірвані, пояснює Альоша, струмом ударити
може), йдуть довгим коридором
зі спалених і покришених вагонів». Хто б не впізнав.
Але складніше з Достоєвскім. За великим рахунком, «Інтернет» — парафраз «Бісів».
Класик означує своїх персонажів, схильних до тероризму покручів, так: «Все одни и те же,
нет ни лучше, ни хуже, а только
умнее и глупее» (Бесы. — К.: Борисфен, 1994). У Жадана ж умніших немає, за виключенням директорки інтернату Віри. Коли
Т.Трофименко как би іронізує
вкінці своєї супліки про «Інтернат» («читати неодмінно, якщо
переконані — якби Паша з більшою віддачею викладав українську мову, то й війни б не було»), то
це направду так і є, й автор говорить про це однозначно. Віра запитує, чи дивиться телевізор, аби
розібратися в ситуації: «Не дивлюсь, — говорить Паша. — І політики не люблю. — Ну от і сиди
тепер тут, — злісно відповідає
йому Віра. — Учитель х...в».
«Інтернат» — «очень своєвремєнная книга», майже як роман «Мать» Максима Горького,
котрий пізніше каявся у причетності до апологетики «пролетаріату». Як значить Іван Дзюба,
«переорієнтація європейської (і
американської) антибуржуазної
думки від робітничого класу до
соціальних аутсайдерів відгукнулася… у нашого Сергія Жадана». Улюблені Жаданові дегенерати-лузери добре знані-описані
філософами. У книжці «Detox.
Діалоги з філософом: ресентимент та політика. — К.: БланкПрес, 2016) читаємо: «Ресентимент визначено як мораль рабів,
які не здатні до історичної діяльності, до зміни власного життя.
Він закреслює життя сьогодні,
отруює його настільки, що стає
нестерпно боляче згадувати минуле і не лишається сил дивитися у майбутнє». Далі голландський філософ Сібе Шаап зазначає:
«Ресентимент породжує гнів,
бажання помсти, він швидко
поширюється… Він створює проблеми, але не приносить з собою
ніяких рішень».
Уся
до-«Інтернатівська»
палітра Жадана — «вихватки
персонажів, випалих із будь-якої
поведінчої культури», котрим
«непогано тут аутсайдерствується» (І.Дзюба), «протестовий потенціал, близький до
вандалізму… аутсайдерська не-

розбірлива мстивість» (С.Шаап).
А в «Інтернаті» маємо «запах істерики та претензій, які немає
кому висловити… Життя вивернуте, мов кишені… Люди ті були
такі злі, ніби й не люди».
Суть ресентименту яскраво
оприявнюється в одному мінімонолозі таксиста з «Інтернату»: «Доріг немає, дороги просто
роз’ї...ли, роз’ї...ли й усе тут, і немає тепер доріг, і раніше не було,
і тепер немає». Оте «і раніше не
було» — декодер справжньої причини донбаської епідемії ресентименту. Але ж ніхто не питає про
це Ахметова з Єфремовим. І Сергій Жадан не питає. «Я насправді великий конформіст — не
люблю і не вмію критикувати»,
— звіряється він у книжці Тетяни Терен (RECвізити. Антологія письменницьких голосів. —
Л.: Видавництво Старого Лева,
2015). За конформізм доводиться відповідати — деінде і завжди.
Ось у книжці «Detox» читаємо про американського Дональда Трампа: «Він говорить те, що
люди думають, а люди вважають, що те, що вони думають і
є насправді». Хіба це не про Жадана? Його персонажі справді «непогано тут аутсайдерствували» — у десятках тисяч копій
проданих книжок. Чи не має ця
мистецька депресія стосунку до
російської агресії?
Далекий від думки звинувати письменника Сергія Жадана у провокуванні війни. Але
його твори до того трохи долучилися. Це як з Булгаковим —
авторський варіант «Білої гвардії» не містив негативу супроти
Петлюри, але втрутився тодішній Сам і роман набув антиукраїнського зловоння. На Жадана ніхто не тиснув, але він не
зупинився у шаманській реверберації смислів, що становлять
осердя «русского міра». Що це,
запитує Іван Дзюба, «солідаризм
чи егоїзм, усупереч всім риторикам?». А Сібе Шаап принагідно
додає: «В чому щастя — висловитися чи бути почутим?».
Схоже, для Сергія Жадана переважає просто висловитися. Але
ж не слід забувати, чим це слово
здатне відлунити. Голландський
філософ переконує, що «ресентемент у політиці трансформувався у дві ідеології: марксизм і фашизм». Ми вже сповна
скуштували два в одному. Чи варто викликати демонів у країні,
де «рівень довіри до красиво сказаного іноді просто зашкалює»
(«Detox»)? А що як «блок Петра
Порошенка» протисне в українському парламенті закон про самоврядування на Донбасі цих сірих
і убогих? Навряд чи президентові
клеврети читали С.Шаапа: «І що
ще гірше, ми дали демократію
тим, хто шукає винних. Демократію не ту, яка базується на інституціях, а пряму демократію
— оце страшна річ».
Насправді Жаданів «Інтернат» про те (попри волі автора),
що нам робити з «донецьким менталітетом»: чи він іще піддається
терапії, ачи потрібна негайна ампутація проти очевидної ґанґрени? ■
* Рецензія на книжку Артема Чеха «Точка нуль» (Х.: Віват) опублікована в «УМ» від
06.12.2017.
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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УТ-1
06.00, 22.40 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони.Чоловіки
7,5 км/ жінки 5 км, на
візках
07.10 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Чоловіки. Всі класи
(заїзд 1)
09.45 XII Паралімпійські
зимові ігри.
Гірськолижний спорт.
Чоловіки. Всі класи
(заїзд 2)
11.30 Щоденник
Паралімпіади
11.40, 0.20 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони.Чоловіки
10 км/ жінки 7,5 км,
стоячи/ з порушеннями
зору
13.25 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Естафета 4,6 км.
Жінки
15.00 Концертна програма
Марії Бурмаки & Gypsy
lyre
16.10 Біатлон. Кубок світу.
VIII етап. Гонка
переслідування 12,5 км.
Чоловіки
17.05 Д/с «Останній шанс
побачити»
19.30 «Гордість світу»
21.00 Новини
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
02.50 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Змішана
естафета. Всі класи
03.50 XII Паралімпійські
зимові ігри. Лижні
перегони. Відкрита
естафета. Всі класи
05.20 XII Паралімпійські
зимові ігри. Хокей на
візках. Золотий матч
НТН
06.00 Х/ф «Посейдон»
поспішає на
допомогу»
07.20 Х/ф «Тупик»
08.55 Х/ф «Хід у відповідь»
10.35 «Кримінальні справи»
12.20, 17.10 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
«Свідок»
15.05 Х/ф «Під прицілом
кохання»
19.30 Т/с «Альпійський
патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий
ангел-2»
00.45 Х/ф «Важко бути
мачо»
03.00 «Випадковий свідок»
03.10 «Речовий доказ»
05.00 «Правда життя.
Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Д/ф «Данило
Галицький. Таємниця
однієї перемоги»
06.30 Опішня — столиця
українського гончарства
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути. Паровоз
08.00 Фольк-music діти

12 березня
КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.20 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.40 «Одруження
наосліп-3»
12.20, 13.35, 15.00 «Міняю
жінку»
17.10 Драма «Мама»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Мелодрама «За три дні
до кохання»
22.00 «Гроші-2018»
23.15, 0.25 «Голос країни-8»
01.40 Комедія «Стати
зіркою»

ІНТЕР
06.10, 22.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.00 Х/ф «Бебі-бум»
12.25 Х/ф «Живіть у радості»
14.00 Т/с «Ганна Герман»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 3.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.20, 4.30 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.25 Х/ф «Я боязкий, але
я лікуюся»
03.00 «Речдок»
05.10 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.40 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.20, 4.45 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Біжи, не
озирайся»
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Х/ф «Виховання і вигул
собак і чоловіків»
23.30 Х/ф «Кінг Конг»
02.00 Телемагазин
04.20 Зоряний шлях
05.30 Агенти справедливості

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 021.00, 23.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20

Погода на курортах
07.30 Фінансовий тиждень
07.55, 11.55, 12.55, 15.55,
18.55 Погода в Україні
08.15 Про військо
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.10, 15.25,
16.10, 17.10, 18.10
Інформаційний день

19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
23.10 Акцент
23.30 Агрокраїна
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

08.40 Фольк-music діти
09.20 Д/ф «Христина.
Кримське соло»
09.50 Обличчя української
історії. Білокур
10.00 РадіоДень. «Книжкова
лавка». ТОП 7
11.05 Мистецькі історії. Казка
11.20 Фольк-music
12.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Персона ґрата.
Іван Фундуклей»
13.50 Д/ф «Борхес»
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 РадіоДень. «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути. Кідляндія
16.10 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
16.50 Суспільний університет.
Хіпстер, дивак, геній.
Георгій Нарбут!
17.10 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Діалог. Василь
Герасим’юк — Антонія
Цвід. Кохані жінки
Тараса Шевченка, ч. 2
19.50 Вечірня казка. Казка.
20.05 Розсекречена історія.
Кримська революція
1917
21.00 Д/ф Богдан
Гаврилишин. МісіяСвобода
22.00 Візитівка Карпат
22.10 Лекції «Громадського».
Олексанра Андрусик
Музичне агентство
«Ухо»
23.00 Фольк-music.
Хмельниччина
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії.
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 РадіоДень. «Життя+»
02.40 РадіоДень. Освітні

програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф Богдан
Гаврилишин. МісіяСвобода
05.10 Розсекречена історія.
Кримська революція
1917

Матвієм Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

5 канал

СТБ
07.00, 15.30 «Все буде
добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Діамантова
рука»
13.05 «Битва екстрасенсів18»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55, 22.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
23.35 «Один за всіх»
02.55 «Найкраще на ТБ»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день» з
Анатолієм Анатолічем
та Юлією Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
iз Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40 «Територія позитиву» зi
Снiжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна
територія» зi Світланою
Орловською
20.20 «Ехо України» з

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 1.30 «Нове Шалене
відео по-українськи»
10.30 Х/ф «Операція
«Удар»
12.50 Т/с «Команда»
16.25 Х/ф «Перевізник»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20 Т/с «Опер за викликом»
21.00, 22.50 Т/с «Кістки-8»
00.35 Т/с «Вуличне
правосуддя-1»
02.20 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Атлетік» —
«Леганес». Чемпіонат
Іспанії
07.45, 18.50, 2.40 Журнал
Ліги Чемпіонів
08.15 Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Великий футбол»
12.05 «Ейбар» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
13.55 «Маріуполь»
— «Зоря». Чемпіонат
України
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
16.55, 21.40 Топ-матч
17.00 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу» ( 2004 р. / 2005
р.). Золота колекція
Ліги Чемпіонів.
Прем’єра
19.20 Світ Прем’єр-Ліги
19.50 «МЮ» — «Ліверпуль».
Чемпіонат Англії
21.55 LIVE. «Алавес»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії
23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
00.55 «Ворскла» —
«Шахтар». Чемпіонат

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайні
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт.
Дайджест
12.30, 13.20, 16.20 Х/ф
«Олександр»
12.45, 15.45 Факти. День
16.55 Х/ф «300 спартанців.
Відродження
імперії»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Менталіст»
22.30 Свобода слова
00.45 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.15 Х/ф «Загін
особливого
призначення»
03.30 Труба містера Сосиски
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30, 7.00 М/с «Том і Джеррі
в дитинстві»
06.59, 8.19 Kids Time
08.20 Х/ф «Війна
наречених»
10.10 Х/ф «Битва року»
12.40 Х/ф «Брудні танці»
14.40 Х/ф «Крок вперед:
Все або нічого»
16.50 Х/ф «Фокус»

України
03.10 «Арсенал» —
«Вотфорд». Чемпіонат
Англії
05.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру

13.20 Брама часу
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 У пошуках
інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви
Другої свiтової
00.30 Паранормальний світ
01.20 Підроблена історія

ФУТБОЛ-2
06.00 «Челсі» — «Кристал
Пелес». Чемпіонат
Англії
07.50, 9.50, 5.30 Топ-матч
08.00 «Еспаньйол» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
09.55 «Олександрія»
— «Чорноморець».
Чемпіонат України
11.40, 15.45 Журнал Ліги
Чемпіонів
12.10 «МЮ» — «Ліверпуль».
Чемпіонат Англії
14.00 «Севілья» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
16.15 «Ворскла» —
«Шахтар». Чемпіонат
України
18.00, 2.45 «Великий футбол»
19.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
20.40 «Європейський
WEEKEND»
21.55 LIVE. «Сток Сіті» —
«Ман Сіті». Чемпіонат
Англії
00.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
00.55 «Челсі» —
«Барселона». 1/8
фіналу» (2004 р. / 2005
р.). Золота колекція
Ліги Чемпіонів
04.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої
природи
10.00 Африка: стихія води
10.40 Там, де нас нема
11.30 Ризиковане життя
12.30 Скарб.UA

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Зникла»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
09.40 «Навколо М»
11.30, 18.15 «Орел і решка»
16.30 Т/с «Беверлі-Гілз,
90210»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
22.00 «Вірю не вірю»
23.00 Х/ф «Шалене
весілля»
00.50 Х/ф «7 днів і ночей із
Mерилін»
02.25 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 ЛавЛавCar
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 БЕРЕЗНЯ 2018

13 березня
УТ-1
06.00 XII Паралімпійські зимові
ігри. Біатлон жінки 10 км,
чоловіки12,5 км, стоячи/
з порушеннями зору
08.40, 15.20 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон.
жінки 10 км/чоловіки
12,5 км, сидячи
11.00, 4.40 Щоденник
Паралімпіади
11.10, 22.40 XII Паралімпійські
зимові ігри. Біатлон
жінки 10 км, чоловіки
12,5 км, стоячи/з
порушеннями зору
14.50, 2.30 XII Паралімпійські
зимові ігри. Яскраві
моменти
17.50 Новини. Світ
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00, 2.05 Перший на селі
19.25 Посттравматичний
синдром
20.25 Наші гроші
21.30 Студія Паралімпійських
ігор
03.00 XII Паралімпійські зимові
ігри. Лижні перегони.
Спринт. Жінки/чоловіки,
всі класи, кваліфікація
05.00 XII Паралімпійські зимові
ігри. Лижні перегони.
Спринт. Жінки/чоловіки,
всі класи, фінали
НТН
06.35 Т/с «Гетьман»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Знайти та
знешкодити»
10.40 «Кримінальні справи»
12.25, 17.00 «Легенди карного
розшуку»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 «Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с
«Альпійський патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Черговий
ангел-2»
01.30 Т/с «Коджак»
03.00 «Речовий доказ»
05.05 «Правда життя. Професії»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 Д/ф «Українська рапсодія»
06.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Антонія
Цвід. Кохані жінки
Тараса Шевченка, ч. 2
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Казки Лiрника Сашка
07.20 Школа Мері Поппінс
07.40 Хочу бути.
Дресирувальник
08.00 Мистецькі історії За
покликом серця/перший
досвід
08.15 Новини. Світ
08.30 Новини
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура
09.20 Д/ф «Олександр
Богомолець. В опозиції
до смерті»
09.50 Обличчя української
історії — Ярослав Мудрий
10.00 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода»
11.05 Мистецькі історії.
Природні явища, стихії
11.20 Фольк-music
12.20 Фольк-music
13.20 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежності
— над Срібною
землею» (ф. 1)
13.50 Д/ф «Борхес»
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 РадіоДень «Життя+»
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 0.15, 5.20 ТСН
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп-3»
12.50, 14.05 «Міняю жінку»
15.45, 21.00 Мелодрама
«За три дні до кохання»
17.10 Драма «Мама»
20.30 «Секретні
матеріали»
22.00 «100 днів над
прірвою»
00.25, 2.00 Комедія «Зовсім не
бабій»

ІНТЕР
05.40 «Мультфільм»
06.10, 22.35 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.00 «Новини»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.25
«Речдок»
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 2.45, 5.20 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Серцеїдки»
04.50 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.50, 2.25 Сьогодні
09.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий
сезон
13.30, 15.30, 4.45 Агенти
справедливості
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Кільце з рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів
УЄФА «Рома» —
«Шахтар»
00.10 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.55 Телемагазин
03.20 Реальна містика

5 канал

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 4.35 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.15, 16.40, 21.30 Т/с
«Менталіст»
12.10, 13.20 Х/ф «Загін
«Морські котики»
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.25 Т/с
«Володимирська, 15»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.30 «На трьох»
23.45 Х/ф «Іграшкові
солдатики»
01.40 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
02.25 Труба містера Сосиски
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.55 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Служба розшуку дітей
03.05, 2.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 8.09 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
08.10 Т/с «Мерлін»

08.20 «Три сестри»
09.20 «Красуні»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-Гілз,
90210»
11.50, 18.15 «Орел і решка»
20.00 «Орел і решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
22.00 «Вірю не вірю»
00.00 Т/с «Секс у великому
місті»
02.00 «Нічне життя»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.50, 18.00 Час новин. Київ
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 Час
новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

07.15, 8.15, 23.15 Топ дня
07.40 Агрокраїна
07.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.15, 17.45 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.10, 15.25, 16.10, 17.10,
18.10 Інформаційний день
13.55, 14.55, 17.55, 0.20 Погода

на курортах
19.30 Інформаційний вечір
22.00 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00
Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.35, 5.15 Машина часу
02.10 Нові Герої Донбасу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

16.50 Суспільний університет:
4 типи особистостей.
Як зрозуміти кожного?
17.20 Як дивитися кіно
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Місто «Ха» Харків
прагматичний.Зустріч
з художником Павлом
Маковим
19.50 Вечірня казка.Казка.
20.05 Розсекречена історія.
21.00 Д/ф «Сергій Данченко
і сто лицарів навколо
круглого столу»
22.00 Візитівка Карпат
22.10 Лекції «Громадського».
Євгеній Стасіневич
«Східноєвропейський
роман. Німецькомовні
письменники»
23.00 Фольк-music. Київщина
00.00 РадіоДень
00.25 Мистецькі історії.
00.40 РадіоДень
01.05 Новини. Культура
01.20 Фольк-music
02.20 РадіоДень. «Життя+»
02.40 РадіоДень. Освітні
програми. «Твій
час»/«Модуль знань»
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Д/ф «Сергій Данченко
і сто лицарів навколо
круглого столу»
05.10 Розсекречена історія
«100 років української
революції»

09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...» з
Мариною Леончук і
Павлом Рольником
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі» з
Василісою Фроловою і
Сергієм Дойком
16.15, 23.00 «Кримінал»
17.15 «Ситуація» з Тарасом
Березовцем
18.00, 19.00, 21.00 «Разом»
iз Ганапольським,
Кисельовим,
Орловською, Ашіон
18.40 «Територія позитиву» зi
Снiжаною Єгоровою
19.20 «Нейтральна територія»
зi Світланою Орловською
20.20 «Ехо України» з Матвієм
Ганапольським
21.20 «Події» Вересня
22.00 «Підсумки» з Євгенієм
Кисельовим

00.30 «Ейбар» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
02.20 «МЮ» — «Севілья». 1/8
фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА
04.10 «Маріуполь» — «Зоря».
Чемпіонат України

Англії
01.50 «Малага» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
03.55 «Рома» — «Шахтар».
1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2
06.00 «Алавес» — «Бетіс».
Чемпіонат Іспанії
07.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топматч
08.00 «Маріуполь» — «Зоря».
Чемпіонат України
09.50, 14.10, 21.00 Журнал Ліги
Чемпіонів
10.20 «Європейський WEEKEND»
11.30 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
12.25 «Атлетік» — «Леганес».
Чемпіонат Іспанії
14.40 «МЮ» — «Ліверпуль».
Чемпіонат Англії
16.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
17.30 Чемпіонат України
19.15 «Ейбар» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
21.30 LIVE. «МЮ» —
«Севілья». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
23.50 «Борнмут» —
«Тоттенгем». Чемпіонат

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00, 16.50 Сироти дикої
природи
10.00 Африка: стихія води
10.40 Там, де нас нема
11.30 Ризиковане життя
12.30 Скарб.UA
13.20 Брама часу
14.10 Містична Україна
15.00, 21.40 Полювання на
рибу-монстра
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 У пошуках
інновацій
18.50 Битва цивілізацій
23.40 Вирішальні битви Другої
свiтової
00.30 Паранормальний світ
01.20 Бандитська Одеса

СТБ
07.25, 15.30 «Все буде добре!»
09.20 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф-7»
13.45 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.45 «Давай поговоримо про
секс»
00.40 «Один за всіх»
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок. «Новий
день» з Анатолієм
Анатолічем та Юлією
Шпачинською
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида»
08.55, 2.30 «Облом.UA.»
09.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.30 Х/ф «Битва драконів»
19.20, 20.15 Т/с «Опер за
викликом»
21.10, 23.00 Т/с «Кістки-8»
00.45 Т/с «Вуличне
правосуддя-1»
01.35 «Нове Шалене відео
по-українськи»
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.05 «Європейський
WEEKEND»
07.15, 17.20 «Сток Сіті» — «Ман
Сіті». Чемпіонат Англії
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.25 «Ворскла» —
«Шахтар». Чемпіонат
України
12.10 «Великий футбол»
13.55 «Малага» —
«Барселона». Чемпіонат
Іспанії
19.10 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
20.00 Журнал Ліги Чемпіонів
20.30, 23.40 «Ніч Ліги
чемпіонів»
21.35 LIVE. «Рома» —
«Шахтар». 1/8 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
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К1
06.30 Tор Sнор
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

11.00 Т/с «Друзі»
12.20 Т/с «Статус відносин
— все складно»
17.00, 19.00 Дешево та сердито
20.50 Аферисти в мережах
21.50 Від пацанки до панянки
23.50 Х/ф «Битва року»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий кравчик»
11.00 Т/с «Усі жінки — відьми»
12.00, 20.00, 2.30 Панянкаселянка
13.00, 19.00 Чотири весілля
14.00 Вечірка
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 ЛавЛавCar
00.00 Теорія зради
01.00 17+
01.30 Т/с «Домашній арешт»
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на квітень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зробити по всій Україні до 18 березня, i ви отримуватимете газету з квітня.
Оформити передплату можна у відділеннях
поштового
зв’язку,
в
операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» 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.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
до кінця року — 499 грн. 59 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
до кінця року — 679 грн. 59 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
до кінця року — 181 грн. 17 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Читайте
в наступному
номері:

16

Дитячі хвороби
української демократії

Як популізм, демагогія, війна компроматів
і правовий нігілізм руйнують державу

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 7 БЕРЕЗНЯ 2018

■ ОТАКОЇ!

Викрадення «Оскара»
Тріумфаторка премії Френсіс Макдорманд
ледь не залишилася без свого призу
Статуетка «Оскар», якою ось уже
дев’яносто років поспіль Американська кіноакадемія відзначає найкращі роботи в галузі кіноіндустрії — це мрія багатьох акторів
і режисерів, а ще — ідеальний атрибут для
фото на згадку для нащадків. Але на Губернаторському балу, який зазвичай відкривається
одразу після завершення церемонії і на який
запрошують провідних зірок та, звісно, тріумфаторів вечора, ці статуетки часто заважають і
стають причиною різних курйозних моментів.
Так, володарка «Оскара» за кращу жіночу роль першого плану у фільмі «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі» Френсіс Макдорманд ледь не втратила свою нагороду. Заговорившись із колегами, актриса відставила
статуетку вбік, і цим скористався незнайомець, який схопив заповітний приз і кинувся тікати. Розгублена Макдорманд у сльозах
кинулася на вулицю, але злодій уже сховався
в натовпі.
Утім далеко втекти йому не вдалося. Чоловіка з «Оскаром» у руках помітив фотограф,
який працював на заході, і схопив злодюжку.
Ним виявився такий собі 47-річний Террі Бра-

йант. Розчулена актриса пробачила його і попросила відпустити, але поліція все ж затримала крадія і тепер йому «світить»
ув’язнення або застава у розмірі
20 тисяч доларів. Щоб затямив,
де і в кого не можна красти. А краще — не красти взагалі.
До речі, це не перша придибенція з «Оскарами». Кілька років
тому красунчик Леонардо Ді Капріо,
який після стількох років номінування таки отримав свого «Оскара»
за кращу чоловічу роль у фільмі «Легенда про Гью Гласса»,
після церемонії просто... забув
свою статуетку в одному з нічних клубів, куди вирушив святкувати з друзями свій тріумф.
Добре, що співробітник клубу
вчасно побачив і кинувся за
актором із його трофеєм та
запитанням, чи не хоче він
забрати «Оскара» з собою.
А то шукав би вітра в полі,
чи то пак — «Оскара» в
Лос-Анджелесі. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №27

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 12 до 18 березня
Овен (21.03—20.04). Ваш партнер провокує вас на оновлення сформованих стосункiв і закликає до більш рішучих дій. Це позначиться на фiнансових операцiях.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Телець (21.04—21.05). Цей тиждень
можна назвати тижнем економiї. Ви не витрачатимете гроші без вагомої причини, а, навпаки, вкладатиме їх у банк iз подальшою капіталізацією.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Близнюки (22.05—21.06). Ваша мети
— придбання якомога швидше власного житла. Заради цього ви здатні відмовитися від багатьох покупок.
Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
Рак (22.06—23.07). Ви стикатиметеся з
державними органами, які нерідко організовуватимуть перевірки. Штрафи можуть досить
серйозно вдарити по вашій кишені.
Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

Лев (24.07—23.08). Нарештi ви змогли
досягти всього, що вам необхідно для життя.
Тож тепер більше часу приділятимете собі та
своїй родині.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Діва (24.08—23.09). Ваше особисте
життя стане яскравим і засяє новими фарбами. Ви зможете знайти собі нове захоплення, якому присвячуватимете майже весь вільний час.
Дні: спр. — 18; неспр. — немає.
Терези (24.09—23.10). Кінець тижня
виявиться змазаним, ви отримаєте неприємну звістку, здатну перекреслити всі ваші подальші плани й сильно вплинути на душевну
рівновагу.
Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви готовi не
лише до флірту, а й до серйозних стосункiв.
Причому це особливо стосуватиметься людей
сімейних, які зовсім не проти завести роман.
Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

Стрілець (23.11—21.12). Саме вiд вас
залежатиме не тільки особистий заробіток, а
й доходи колег. Можливо, різко зросте конкуренція і ваші доходи скоротяться.
Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
Козеріг (22.12—20.01). Уникайте сумнiвних фiнансових оборудок. Піддавшись
азарту й не зумівши вчасно зупинитися, ви ризикуєте програти досить великі гроші в азартних іграх.
Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
Водолій (21.01—19.02). Ви користуватиметеся популярністю i маєте всі шанси поліпшити своє життя. З вами часто радитимуться, а
ви прийматимете важливі рішення, від яких залежатиме добробут багатьох людей.
Дні: спр. — 12; неспр. — 13.
Риби (20.02—20.03). Вам доведеться витримати серйозну конкуренцію за руку і
серце коханої людини. Подальший час ви проведете в підготовці до весілля.
Дні: спр. — 15; неспр. — 17. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв.
Славське: вночi 0...+2, удень +6...+8. Яремче: вночi -1...+1,
удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +8...+10. Рахiв:
-1...+1, удень +9...+11.
6 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
20 см, Стрий — 23 см, Славське — 18 см, Плай — 67 см,
Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 10 см, Долина — 32 см, ІваноФранкiвськ — 20 см, Яремче — 26 см, Коломия — 24 см,
Пожежевська — 71 см.

на Захід. 9. За Діодором – син Зевса,
від якого походять племена, що населяли степи Північного Причорномор’я.
10. Захист на руків’ї шпаги чи рапіри.
12. Передсмертні судоми. 14. Крива турецька шабля. 16. Місто-держава у Південно-Східній Азії. 18. Позика. 19. Внутрішнє приміщення корабля між палубою і днищем. 20. Білий
ведмедик із однойменного дитячого мультика. 21. Літня жінка в Іспанії
і деяких інших країнах, яка стежить
за поведінкою, моральністю молодої жінки-дворянки. 25. Один із трьох
родів літератури. 27. Озеро в Канаді та
США, четверте за площею у групі Великих Озер і п’яте за об’ємом. 28. «Заплічних справ майстер» у середньовічній інквізиції.■
Кросворд №25
від 2—3 березня

У зв’язку зi святковими вихiдними наступний номер
«України молодої» вийде у вiвторок, 13 березня

■ ПРИКОЛИ

8 березня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий снiг iз дощем. На дорогах вночi ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi близько 0, удень +1...+3.

По горизонталі:
3. Народний депутат, колишній
адвокат Юлії Тимошенко. 8. Італійська організована злочинність. 9. Риба
з родини осетрових, яка живе у прісних водах. 11. Яр, порослий лісом, чагарником. 13. Британська золота монета, яка була в обігу в часи Шерлока Холмса. 15. Урочистий хвалебний
вірш на честь особи чи якоїсь події. 16.
Одне з імен Бога-отця в християнстві.
17. Поліська назва ручного ткацького
верстата. 18. Підземний житель, який
ледь не став чоловіком Дюймовочки.
20. Африканська країна. 22. Голлівудський актор, зірка фільмів «Кралечка» та «Соммерсбі». 23. Ім’я головного героя поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». 24. Ізраїльський парламент.
26. Метро. 29. Американський зброяр, винахідник револьвера. 30. Офіцерський чин капітана в царській кавалерії та жандармерії.
По вертикалі:
1. Країна, де існує одна з найбільших українських діаспор. 2. Острівна
держава біля Греції, відома курортами
та офшорними зонами. 4. Об’єкт торгів
на аукціоні. 5. Продукт, який буває безкоштовним у мишоловці. 6. Колишній
лідер Туркменістану, прозваний Туркменбаші. 7. Український письменник,
поет, перекладач, змушений симулювати божевілля, а пізніше – емігрувати

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-2…+3
+2…+3

-2…+3
+2…-3
Схід

хмарно

Центр

-2…+3
+2…+3

-2…+3
+2…+3

дощ
сніг

Південь -2…+3
+4…+9
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Зустрiлися двоє друзiв, якi давно не бачили один одного.
— У мене все начебто нормально. Одне погано — плачу аліменти.
— Які аліменти? Ти ж усе життя
був переконаним холостяком?
— У мене був секс по телефону.
***
Чоловік у нічному поїзді ліг спати,
міцно заснув і хропе. Жінка в сусідньому купе всю ніч стукала в стінку, намагаючись його розбудити. Уранці чоловiк заходить до неї і каже:
— Перепрошую, але я так втомився, що не зміг прийти.

***
Влаштувався чоловiк пожежником на пожежну станцію, ділиться з
друзями враженнями:
— Зарплата хороша, відмінний
колектив, соціальний пакет, зручний
графік, але як пожежа — хоч звільняйся!
***
Дивуюся жіночій інтуїції. Мій телефон розрядився, взяв у друга подзвонити i сказати жiнцi, що затримаюсь. Вона взяла трубку, і я, не встигнувши нічого сказати, почув: «Так, мiй
коханий». І як вона дізналася, що це я
дзвоню?
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