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Коліївщина як
перша національна
революція

Хоробре серце

» Директор центру «Українські студії

стратегічних досліджень» Юрій
Сиротюк розповідає про українців,
які повстали 250 років тому

Вівторок, 24 квітня 2018 року

Юні вітчизняні хокеїсти
в наступному році
спробують свої сили
в другому за силою
дивізіоні світу;
прагне туди пробитися й
національна збірна України
» стор. 15
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,17 грн
1 € = 32,22 грн
1 рос. руб. = 0,43 грн

Армія — з народом!
У Вірменії не вщухають протести: заарештованих лідерів опозиції випустили із СІЗО,
прем’єр-міністр подав у відставку
» стор. 8

❙ Майдан по-єреванськи: поліція затримала, а згодом випустила десятки протестувальників.
❙ Фото з сайта
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«Оприлюднене комюніке Синоду «самим фактом своєї публікації є вагомим
позитивним сигналом про істотні зрушення та готовність Вселенського патріархату
довести розпочату справу до логічного позитивного завершення».
(Прес-центр УПЦ Київського патріархату)

■ РЕЗОНАНС

■ НА ФРОНТІ

Московські попи
проти

Втрати серед цивільних

Вселенський патріархат
ініціював початок процедури
надання автокефалії Українській
православній церкві
Євдокія ФЕЩЕНКО
Святий і Священний Синод Вселенського патріархату отримав від церковних і цивільних властей України
звернення про надання автокефалії Українськiй православнiй церквi та «ухвалив відповідні рішення», про це
повідомляється у комюніке Синоду від 22 квітня (засідання під головуванням Вселенського патріарха Варфоломія відбулося 19 квітня і 20 квітня).
«Материнська Церква вкотре розглянула питання, що стосуються церковної ситуації в Україні. У відповідь на клопотання церковних та цивільних властей,
які представляють інтереси мільйонів українських православних християн, прийнято рішення тісніше координувати та частіше спілкуватися з сестринськими православними церквами з цього питання».
У прес-центрі Київської патріархії УПЦ прокоментували це повідомлення, зазначивши, що оприлюднене
комюніке Синоду самим фактом публікації є знаковим
сигналом про готовність Вселенського патріархату довести розпочату справу до логічного завершення.
Однак це аж ніяк не означає, що Вселенський патріарх зобов’язується вирішувати це питання винятково на основі консенсусу, тобто лише за згодою РПЦ.
Нагадаємо, що минулого вівторка, 17 квітня, Президент України Петро Порошенко на зборах лідерів
парламентських фракцій заявив про те, що звернувся з
проханням до Вселенського патріарха Варфоломія про
проголошення автономії Української помісної автокефальної церкви. Через два дні Верховна Рада ухвалила відповідну постанову про звернення Президента до
Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні.
Натомість УПЦ Московського патріархату проти.
«Ініціатива Порошенка «закінчиться великим пшиком», — прокоментував прес-секретар церкви протоієрей Микола Данилевич. — А ось підписаний Президентом України та схвалений Верховною Радою документ про надання томосу про автокефалію православної
церкви в Україні є перевищенням влади та втручанням
у церковні справи!»
УПЦ Московського патріархату вважає перевищенням влади звернення Президента Петра Порошенка та
Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні. Про це йдеться у заяві відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ Московського патріархату, опублікованій 21 квітня ввечері.
«Відповідно до статті 35 Конституції України, церква є відокремленою від держави, а тому питання церковного життя церква вирішує самостійно», — наголошують в УПЦ МП. І додають: «Українська православна церква, яка має канонічний зв’язок iз Вселенським
православ’ям, не зверталася до патріарха Варфоломія з
проханням надати автокефалію православній церкві в
Україні та не уповноважувала на це ні Президента, ані
депутатів Верховної Ради України. У зв’язку з цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням у церковні справи».
Там також висловлюють стурбованість, що надання
автокефалії православній церкві в Україні «розглядають як питання не лише релігії, а й геополітики». «Переконані, що сфера релігійного життя не повинна ставати предметом політичних маніпуляцій. Не слід змішувати церковні й політичні, а тим більше геополітичні питання», — вважають в УПЦ МП.
І наголошують, що завжди (?) виступали за відновлення церковної єдності і за єдину церкву. «Однак запропонований і озвучений владою спосіб досягнення цієї
єдності не відповідає канонічному праву церкви та суперечить законодавству України. Адже влада просить
надати томос про автокефалію єдиній церковній структурі, якої ще не існує. Саме тому вважаємо, що слід спочатку подолати розкол, відновити церковну єдність, і
лише після того ставити питання про зміну канонічного статусу єдиної православної церкви в Україні», —
йдеться в заяві.
Церква, що служить московському агресору, зрозуміло, не хоче втрачати владу в Україні і засіб кремлівської пропаганди одночасно. ■

За чотири роки війти на Донбасі загинуло понад
2 тис. 500 мирних мешканців
Ірина ЛУГОВА
«Понад 2 тис. 540 цивільних
осіб загинули та 9 тисяч отримали поранення внаслідок бойових
дій на сході України, які почалися чотири роки тому. Кількість загиблих збільшується майже щодня», — такі цифри озвучили в Управлінні ООН iз координації гуманітарних питань (UN OSHA).
Тим часом у зоні АТО російсько-окупаційні війська невтомно
порушують режим тиші, застосовуючи заборонену зброю. Від 20
квітня бойовики здійснили 103 обстріли наших позицій. За добу, 22
квітня, на Луганському напрямку
із заборонених 120-мм мінометів

агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Новгородського та Луганського. Під Новоселівкою і Троїцьким також застосував
82-мм міномети, великокаліберні кулемети — по оборонцях Луганського та Троїцького.
На Донецькому напрямку з 82мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї гатили по наших укріпленнях поблизу Талаківки. Також гранатомети різних систем
i стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Авдіївки, шахти «Бутівка», Мар’їнки
та Водяного, великокаліберні кулемети — під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою та Широ-

киним, а стрілецьку зброю — неподалік Кам’янки. Крім цього,
по українських позиціях у районі
Павлополя та Новотроїцького вели
снайперський вогонь.
20 квітня, за даними «Мілітарного порталу», в районі с.
Кримське внаслідок обстрілу позиції з ворожої БМП загинув 37річний Олександр Матус. Один
військовий зазнав поранення.
21 квітня загинув ще один захисник України, його ім’я поки
не називають. Двоє зазнали поранень, ще двоє отримали бойове
травмування. За цей час ще двоє
поранених військових померли
в госпіталях. Це 47-річний Геннадій Широкий, старший солдат, який отримав поранення 24
грудня на «промці»; та 21-річний Євген Хоменко, навідник
гаубичного дивізіону «Азову»
18-го полку оперативного призначення НГУ. 19 квітня він зазнав важких поранень унаслідок
ви буху снаряда поблизу Павлополя. Євген помер 20 квітня після 20-годинної операції, не вийшовши з коми. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Сила — у корінні
На Хортиці родичі героїв Небесної сотні посадили дубовий гай

❙ Родичі героїв Небесної сотні садять на Хортиці дубовий гай.
❙ Фото надане прес-службою Запорізької ОДА.
Людмила НІКІТЕНКО
Днями на Хортицю з’їхалися
матері, дружини і діти загиблих
героїв Небесної сотні з усієї України і посадили дубовий гай.
Так вони вшанували пам’ять про
своїх рідних та тих захисників,
які загинули за кращу долю рідної країни в російсько-українській війні.
Як повідомили «Україні молодій» у Запорізькій обласній
державній адміністрації, захід
відбувся в районі балки Шанцевої біля 100-річного дуба, на базі
майбутнього меморіального комплексу «Священний Хортицький
дуб».
Молоді дубки на Хортицю, а їх
було більше двох тисяч, доставили литовські військові та лісники,
де дуб вважається сакральним деревом і є символом сили.
За словами командира роти
литовських стрільців Гедимінаса
Арманавічюса, привезти в Україну і посадити ці деревця було вирі-

шено під час вшанування в Литві,
разом із ветеранами українського
«Азову», пам’яті загонів лісових
братів, які відстоювали волю своєї
країни від Московії.
«Аби ніхто не забув, скільки
люду полягло за нашу і вашу свободу», — наголосив литовський
командир.
«Кожне дерево — це продовження життя», — додає Тамара
Швець, дружина загиблого героя Небесної сотні Швеця Віктора Миколайовича.
Під час заходу його учасники
також ознайомилися з проектом
меморіального комплексу «Священний Хортицький дуб».
Як розповідають запорізькі історики, дуби на Хортиці здавна
вважалися священними деревами, а перша письмова згадка про
неймовірний острів, пов’язана з
цим деревом, є у праці хрещеного батька княгині Ольги — візантійського імператора Костянтина
Багрянородного.
В облдержадміністрації За-

поріжжя кажуть, що нині біля
балки
Шанцевої
навпроти
пам’ятника Святославу Хороброму росте могутній столітній дуб
— нащадок дубів, що росли на острові в часи Київської Русі. Він є
прямим нагадуванням про непересічну роль Хортиці в історії українського народу та може стати
цікавим і популярним меморіально-туристичним об’єктом. Тому
запоріжці й вирішили саме на
цьому місці створити меморіальний комплекс «Священний Хортицький дуб». Задля збереження
пам’яті та поширення інформації
про сакральну роль Хортиці для
українців у часи середньовіччя,
в козацькі часи і в сучасній Українській державі, а також аби
акцентувати увагу суспільства на
острові Хортиця як одному з центрів формування слов’янського
етнокультурного комплексу.
До речі, від вандалів молодий
дубовий гай оберігатиме охорона
заповідника, їй допомагатимуть
ветерани АТО. ■
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■ ПЕРСПЕКТИВИ

■ ШПИГУНСТВО

Побігати за цуциком

ДоБондився

Чи готові власники собак платити
1 тис.700 грн. штрафу?

Столичний полковник ЗСУ
на підприємстві Міноборони
працював на «північного брата»

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Найближчим
часом
нардепи можуть проголосувати за законопроект, що
містить нові правила поводження з домашніми і безпритульними тваринами.
Утримання
хатніх
улюбленців після прийняття зареєстрованого у
Верховній Раді документа,
стане складнішим, але відповідатиме загальноприйнятим цивілізованим нормам. Скажімо, прихильники зразкової чистоти нарешті зможуть притягти до
відповідальності громадян,
які не прибирають на вулиці екскременти собак. Небажання прихопити із собою
на прогулянку пакет і совок
може бути покаране штрафом від 850 до 1 тис.700
гривень за одну провину.
Обов’язковою стане також реєстрація тварин та

їхнє чипування, підтверджене спеціальним паспортом і жетоном. Отримати такі документи необхідно протягом п’яти днів
після придбання тварини
й проведення імунізації та
лікувально-профілактичної обробки. Вказані процедури після прийняття закону проводитимуться кожні
три роки.
Безпородним не стерилізованим хвостатим узагалі
не знайдеться місця під сонцем, бо поборників їхнього
вільного розмноження каратимуть штрафом до 20 тисяч гривень.
Суворо закон переслідуватиме і громадян, які захочуть викинути домашнього улюбленця на вулицю. Якщо тварина стала
непотрібною, її необхідно
обов’язково відвезти до спеціального притулку.
Косметичні маніпуля-

Світлана НАКОНЕЧНА
Упродовж кількох тижнів відвідувачі Національної оперети матимуть нагоду ознайомитися з художньою виставкою, присвяченою
пам’яті геніальної співачки Соломії
Крушельницької. Експозиція, що
діє в арт-фойє на другому поверсі театру, включає як портрети, так і сюжетні картини із зображенням сцен
із спектаклів, картини-колажі, пейзажний живопис. Окрім головної
теми, їх об’єднує те, що всі вони
створені сучасними українськими
художниками спеціально для проекту «Соломія», ініціатором якого
виступив благодійний фонд «Україна — це ми». До проекту долучилося більше десятка митців із Києва,
Сум, Івано-Франківська та Кривого
Рогу. Аби художники більше дізналися про життя і творчість зірки світової опери, минулоріч було організовано пленер у Львові та інших містах Західної України, так чи інакше
пов’язаних з іменем Крушельницької.
Людмила НІКІТЕНКО
У дворічного Дениса Салія, який
страждає на сенсоневральну глухоту
(«Україна молода» про це розповідала торік), з’явилася надія почути голос мами й татка, дізнатися, як щебечуть пташки і шумить листя на деревах, як сміються однолітки. Адже
добрі люди зібрали йому кошти на
операцію. І тепер Денисці з черкаського міста Сміла лікарі проведуть
вживлення імплантів, що необхідно
було зробити до трирічного віку цього малюка.
«Завдяки розголосу в ЗМІ та добрим людям родина мого похресника
зібрала необхідні кошти на операцію.
Дениско став справжнім янголятком
для тисяч людей, які зробили свій посильний внесок у те, аби він почув
цей світ», — розповідає «Україні молодій» хрещена маленького хлопчика — черкаська журналістка Юлія
Фомічова.
Вона каже, майже рік тому родина дізналася, що Дениско не чує і
почала збирати кошти на кохлеарну
імплантацію. Соцмережі, ЗМІ, знайомі й незнайомі — закликали пожертвувати посильну суму, щоб вартість
операції стала реальністю для зовсім

Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Чотирилапий утриманець — не забавка.
❙ Фото з сайта 4ever.eu.
ції із зовнішністю братів
наших менших теж будуть
під забороною. Йдеться
про купирування хвоста та
вух, видалення ікол, кігтів,
тощо.
Окремий штраф передбачено за використання тварин для жебрацтва, а також
за знущання над ними. Незрячі люди, які мають собак-поводирів, змушені будуть віддати своїх підопіч-

них на спеціальне навчання
й отримати після тренувань
офіційний документ.
У проекті закону встановлюється перелік потенційно небезпечних порід собак. До таких віднесли зеннехунда, різеншнауцера,
добермана, ротвейлера, ріджбека та кілька різновидів
догів, вівчарок, мастифів,
тер’єрів. Усього в цьому
списку 33 пункти. ■

■ ПОСТАТЬ

Голос Чіо-Чіо-Сан
Мистецький проект «Соломія»
продовжує ходу Україною
Значну допомогу в реалізації проекту надав Музично-меморіальний
музей Соломії Крушельницької у
Львові — художники мали змогу детально ознайомитися з численними
фотографіями, листами, документами з фонду музею, прослухати записи з голосом співачки, врешті-решт.
Як зауважив один з учасників проекту Панас Титенко (його картина
«Соломія Крушельницька. Чіо-ЧіоСан» привертає чи не найбільшу увагу відвідувачів виставки), «ця жінка
була настільки цікавою особистістю,
що її образ хвилюватиме й надихатиме на творчі пошуки ще не одне покоління митців».

Перший публічний показ результатів проекту відбувся ще наприкінці минулого року у Львові, в рамках
проведення Міжнародного фестивалю оперного мистецтва імені Соломії
Крушельницької. Виставка в Києві
— продовження туру, котрий, як
обіцяють організатори, сягне загальноукраїнського масштабу. Також
планується в майбутньому презентувати цей проект за кордоном, насамперед, звичайно, в Італії — країні, де
уродженка села Білявинці (нині це
Бучацький район Тернопільської області) здобула славу однієї з найкращих оперних співачок кінця XIX —
початку ХХ століття. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Почує світ

■ СТАТКИ

Які там
заощадження?!
Дослідження невтішні: лише
чверть українців відкладає гроші
на пенсію
Тарас ЗДОРОВИЛО

Дворічному Денису
Салію добрі люди
зібрали кошти
на операцію
не багатої смілянської родини.
«Ми вірили у свою мету, в свою
мрію. Я дякую всім за підтримку, за
поради, за посильну допомогу. Ми
пробували справді все, що нам підказували. Хапались за будь-яку соломинку. Найвищі шанси, аби Денис
почув, — прооперувати його до двох
iз половиною років. І завдяки кожній
вашій гривні, пораді, репосту, лайку
і підказці ми зможемо це зробити»,
— наголошує Юлія.
За її словами, завдяки допомозі небайдужих з України і не тільки вдалося зібрати 14 тисяч євро з 20 потрібних. А решту суми — 6 тис. євро —
сім’ї Дениса Салія передали батьки

Не доріс до Джеймса Бонда полковник запасу
Збройних сил України (уродженець РФ), працівник
одного зі стратегічних підприємств Міноборони України, адже невдасі-«шпійону» не вдалося вийти сухим із води, як кіношному агенту 007: горе-офіцера затримали у Києві на робочому місці працівники
СБУ.
«У липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії він був завербований
кадровим співробітником російської воєнної розвідки. За грошову винагороду колишній український
військовий здійснював збір для передачі російським
кураторам інформації з обмеженим доступом у сфері
оборони», — заявили у Службі безпеки.
За даними СБУ, спецслужби РФ цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються під час проведення АТО на cході України.
На виконання завдання представника ГУ ГШ збройних сил РФ, агент намагався придбати безпілотний
літальний апарат українського виробництва з метою
подальшої його передачі країні-агресору для здійснення повітряної розвідки.
«Зв’язок iз «кураторами» шпигун мав під час
поїздок на територію РФ та за допомогою листування електронною поштою. Після виконання «завдань» зловмисник планував виїхати до РФ та отримати російське громадянство. Встановлено, що
за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України вже отримав посвідку на проживання
в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території», — зазначили в
СБУ.
За місцем роботи та проживання фігуранта справи проведено обшуки та вилучено матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність. Зраднику
повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) й наразі тривають слідчі дії. ■

❙ Дениско Салій незабаром почує
❙ голоси найрідніших людей.
❙ Фото з «Фейсбука».
черкаської дівчинки Діанки Батій,
яка мужньо боролася за життя...
«Це кошти, так само, небайдужі
зібрали на порятунок їхньої доні, їхнього янголятка. Її так і не вдалося
врятувати... Янгол небесний допоміг
янголятку земному», — підсумовує
Юлія. ■

Чи то наша українська безпечність, чи зневіра
майже в усьому багатьох пересічних українців пояснюють невтішні результати соціологічного опитування, яке провів проект USAID «Трансформація фінансового сектору». Виявилося, що лише 24% співвітчизників мають заощадження на пенсію.
Більшість опитаних, а саме 57%, зазначають,
що не готові відкладати гроші на пенсію. При цьому 68% респондентів відзначили, що вони не будуть
отримувати достатньої пенсії для забезпечення гідного рівня життя. «Привабливими» способами заощадження 39% українців вважають готівку в іноземній валюті, а 32% опитаних — готівку в гривні.
Також наголошується, що майже половина українців вважає достатньою пенсію в розмірі до 5 тис.
гривень на місяць; третина — 36,5%, вважає пенсію
достатньою, якщо її розмір становить 5-10 тис. гривень і трохи більше 16% українців відзначають, що
достатня пенсія повинна бути більше 10 тис. гривень
на місяць.
Але виникає питання: чи багато з вас, шановні
літні українці, має пенсії, котрі хоча б сягають п’яти
тисяч гривень на місяць? А реалії такі, що подачки від держави людям, які все життя трудилися, настільки мізерні, що тих пенсій не те що на заощадження, а й на жебрацьке існування ледь-ледь вистачає. ■
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«Про плівки Онищенка. Якщо б Кучма і Литвин були притягнуті до відповідальності
за сказане на плівках Мельниченка, фігуранти всіх наступних «касетних»
скандалів доводили б свою невинуватість уже в суді. Непокаране зло породжує
вседозволеність та ігнорування громадської думки».
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Минулого тижня українське суспільство
вкотре сколихнулося. Депутат-утікач
Олександр Онищенко, проти якого висунуто обвинувачення в реалізації газових схем, що завдало збитків державі на
суму понад три мільярди гривень і який
майже два роки переховується від слідства за кордоном, оприлюднив чергову
порцію компромату. Цього разу удар
було спрямовано особисто на Президента України Петра Порошенка. На плівках,
які були озвучені в ефірі програми «Український формат» на каналі NewsOne,
голоси, схожі на Онищенка та Порошенка, обговорюють «бізнес-пропозицію» екс-міністра екології часів Віктора
Януковича Миколи Злочевського, проти
якого на той час так само була відкрита кримінальна справа. Зокрема, голос,
схожий на Онищенка, передає, що «у
Дубаї зустрів Злочевського, він уже рік
з Ігорем (Кононенком, екс-керівником
фракції БПП у парламенті. — Авт.) вирішує питання», але того «цікавлять тільки поставки газу на його підприємства.
А Коля хоче вирішити питання глобально». Суть пропозиції зводилася до того,
що Злочевський «готовий укладати всі
контракти з «Нафтогазом», з іншими
держкомпаніями і готовий віддати 50%
компанії і ділити прибуток 50/50». Але
для цього потрібно, щоб зі Злочевського були зняті обвинувачення і він легально зміг працювати в Україні. Також
голос Онищенка повідомляє, що «Коля
вже поставив на ваші компанії більше 10
мільйонів доларів» і «готовий згорнути
цей борг, включити його теж у розрахунок». Голос, схожий на Петра Порошенка, у відповідь на таку пропозицію
говорить, що «Коля хороший хлопець»
і обіцяє подумати, а наприкінці розмови
просить «передати Колі привіт».
В адміністрації Президента від таких
обвинувачень відхрестилися, обмежившись заявою, що фейки вони не коментують. «УМ» спробувала розібратися,
наскільки ці записи можуть бути правдивими і яким чином вони можуть вплинути на українську політику.

Так фейк чи ні?
Для того, щоб зрозуміти, що таке
«плівки Онищенка», правда це чи підробка, варто проаналізувати хід подій, які
могли стати результатом розмови, що
прозвучала в записі. І тут висновки явно
лягають на користь Злочевського, справи
якого рік тому несподівано пішли вгору.
Очевидно, що розмова, якщо вона
мала місце, відбулася до липня 2016го, коли з Онищенка зняли депутатську недоторканність і він залишив межі
України. Але незадовго до того, оскільки, як рік тому заявив сам Онищенко в
інтерв’ю «Українській правді», він передчував, що його можуть «злити», а тому
почав записувати компромат на політиків за допомогою шпигунського диктофона, вмонтованого у власний годинник. В
оприлюдненій розмові згадується і про
смерть польського бізнесмена Яна Кульчика, яка сталася в липні 2015-го, і про
те, що Злочевський викупив його компанію, «яка видобуває близько 20 млн.
кубометрів газу, а також викупив компанію з гідророзриву».
А далі, на що звернув увагу журналіст
програми «Схеми» Михайло Ткач, починають відбуватися дивні речі. Спочатку журналісти в грудні 2015-го помічають Миколу Злочевського в недорогому
ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці, де той переховувався,
в компанії згаданого вже на плівках Ігоря Кононенка. «Поки кожен із нас із завмиранням серця стежив за подіями на
Світлодарській дузі, ці двоє бухали і жартували. З видом господаря життя Кононенко скаржився на «журналюг», які колись накинулися на нього в Раді. Свідки
цієї зустрічі стверджують, що Кононенко був із невеликою валізкою», — написала тоді у «Фейсбуці» кореспондент ТСН
Ольга Василевська. Пізніше Міністерство внутрішніх справ знімає Злочевсь-

Сергій Руденко

■ ВІДЛУННЯ

«Хороший хлопець Коля»
Як можуть вплинути «плівки Онищенка»
на український політикум?
кого з розшуку, а Генпрокуратура перекваліфіковує справу з «незаконного збагачення та відмивання грошей» на «ухилення від сплати податків», а тоді, після
«відшкодування державі 180 млн. гривень» (замість заявлених раніше 23,5
млн. дол.) взагалі закриває провадження. У червні 2017-го розгорівся ще один
скандал, коли на Міжнародний форум з
енергетичної безпеки майбутнього в Монте-Карло, співорганізатором якого є та
сама Burisma Group Злочевського, приїхала офіційна українська делегація.
Причиною для скандалу стало спільне
фото, на якому поряд з екс-міністром екології фігурують віце-прем’єр Володимир
Кістіон та глава парламентського Комітету з податкової політики, член БПП Ніна
Южаніна. Остання потім спробувала виправдатися, заявивши, що там було багато
поважних людей і вона просто не впізнала «пана з бородою». У що, чесно кажучи, повірити важко.
Паралельно з цим програма «Схеми» провела своє розслідування і виявила, що, попри обвинувачення, висунуті проти Злочевського, його газовидобувна компанія Burisma Group
процвітає. Більше того — у 2016 році
основними газовими ВІП-клієнтами
Злочевського стали люди з оточення
Президента: підприємства, наближені
до того ж Ігоря Кононенка, заступника
секретаря РНБО Олега Гладковського,
а також фірми самого Петра Порошенка. Тоді ж, у лютому 2017-го, журналісти «Схем» висловили припущення, що
така «поблажливість» до Злочевського
є наслідком політичних домовленостей
та «бізнес-відкупом», але достатніх доказів не мали. Тепер, після оприлюднених записів, пазли складаються в загальну логічну картину.

Далі буде?
Якщо відверто, то «плівки Онищенка» викликали набагато слабший резонанс, ніж очікував його ініціатор. По-перше, тому що нічого нового, власне, люди
не почули і оприлюднені записи стали
не відкриттям, а лише підтвердженням
того, про що здогадувалися й раніше. І
лише невеличким епізодом у масштабній картині корупційних зловживань та
відвертої демонстрації життя «по-новому», яку доводиться спостерігати практично щодня в рамках різноманітних
журналістських розслідувань. А по-друге, тому що больовий поріг таких викриттів у нас давно перейдено. Бо, як зазначив
журналіст Сергій Руденко, з часів появи
«плівок Мельниченка» жоден можновладний фігурант «касетних скандалів»
не був притягнутий до відповідальності,
так само, як і жодна справа не дійшла до
суду. Хоча в інших країнах десятої частки всіх обвинувачень було б достатньо
для відставки чиновника, яку б високу
посаду він не обіймав.
Утім сам Онищенко, схоже, і не розраховував на якусь реакцію українського
суспільства. Його інформація передусім
була адресована закордонній Феміді, перед якою він намагається постати як насамперед політично переслідувана особа.
Частково йому це вдається — минулого
року іспанський суд відмовив Україні в
екстрадиції скандального депутата. Тепер цією справою зацікавилися німецькі журналісти — газета Die Welt з подачі Онищенка присвятила темі корупції Порошенка кілька розворотів. Вони
ж анонсували вихід книги самого Онищенка «Петро V», яка, як обіцяє опальний нардеп, стане справжньою сенсацією
і розкриє всі корупційні схеми української влади.

❙ Плівки Онищенка можуть внести свої
❙ розклади в президентську кампанію
❙ 2019-го року. Якщо не домовляться.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
Або не стане. Бо головна мета Онищенка все-таки не стільки боротьба з корупцією, скільки убезпечення власного бізнесу та свого існування, а в перспективі
— і повернення в політику. А для цього
потрібно не «валити всіх», а намагатися
шантажувати і домовлятися на вигідних
для себе умовах. Саме тому збігло більше року між першою згадкою про існування записів у кабінеті Порошенка та
оприлюдненням розмов, на яких голоси,
схожі на депутата від «Волі народу» Олеся Довгого та соратника Арсенія Яценюка Миколи Мартиненка, які начебто розшукували Онищенка в Іспанії і намагалися, за дорученням Петра Порошенка,
домовитися з ним, як вийти із ситуації.
А тут головне — зберегти інтригу.
Онищенко вже обмовився, що оприлюднені записи — це «ягідки», порівняно з
тим, що в нього є іще в рукаві. Він стверджує, що має набагато вагоміші докази
корупційних дій у вищих щаблях влади: вимагання хабара від нього під час
обрання його депутатом Верховної Ради;
скуповування голосів депутатів під час
важливих голосувань у парламенті; фінансові оборудки на користь бізнесу Петра Порошенка; фінансування дискредитації у пресі колишнього голови уряду
Арсенія Яценюка; спроби перекупити
телеканал «112.Україна». Блеф це чи
правда — покаже час. Принаймні світовий політикум уже взяв цю справу на замітку й уважно стежитиме за розвитком
подій.

Відволікаючі маневри
В Україні ж про плівки Онищенка постараються максимально швидко забути.
Або — перевести увагу на іншу голосну
справу. Такою справою може стати анонсоване Генеральним прокурором Юрієм
Луценком подання на зняття депутатської недоторканності з іще п’ятьох народ-

журналіст
них обранців. У кулуарах парламенту
ходять чутки, що дамоклів меч завис над
головами Володимира Парасюка, Семена
Семенченка та Єгора Соболєва, які і після
екстрадиції Міхеїла Саакашвілі активно
продовжують просувати в маси ідею імпічменту Петра Порошенка. Для балансу до цього списку може доєднатися один
з очільників «Опоблоку» Олександр Вілкул та «ще хтось із «Народного фронту».
Сам Юрій Луценко заявив, що не буде
оголошувати наперед імена, щоб не злякати потенційних фігурантів кримінальних справ. Утім, судячи з того, що з низки народних депутатів, доля яких вирішувалася в парламентській залі, досі за
ґратами лише Надія Савченко, можна з
величезною долею імовірності припустити, що всі ці ламання списів можуть завершитися з таким же результатом. Але
про Онищенка на деякий час забудуть.
Іншим «відволікаючим маневром»
може стати анонсоване Президентом звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про визнання автокефалії Української православної церкви
Київського патріархату та УАПЦ. Справа створення єдиної Української помісної
церкви, про яку говорилося останні два
десятиліття, може бути головним козирем Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах.
Проте і це не факт. Свого часу такі ж
надії на значне зміцнення президентського рейтингу покладалися на отримання Україною безвізового режиму. Але
ейфорія з цього приводу дуже швидко вивітрилася. Бо з’ясувалося, що рівень життя населення впав настільки,
що скористатися цим благом можуть
собі дозволити переважно ті, хто і раніше вільно міг оформити шенгенську візу
і так само подорожувати Європою. А для
більшості населення головним завданням лишається виживання в умовах України, а подорожі перейшли до розряду
необов’язкових забаганок. Частина ж
використала безвіз як шанс залишити
Україну і спробувати щастя на європейських просторах.
І все ж «плівки Онищенка» не минуть
для України безслідно. Вони стали черговим штрихом до зміцнення «презумпції винуватості» влади в очах суспільства, яке не довіряє судам, а тому будьяке обвинувачення сприймає як істину.
З одного боку, це дуже погано для нинішніх політичних небожителів, яким буде
важко повторити свої попередні електоральні результати. З іншого — відкриває практично безмежні можливості для
«війни компроматів» та різноманітних
інформаційних маніпуляцій, у тому числі і фейкових. Головна мета такої кампанії, на якій, очевидно, і будуватимуться виборчі стратегії, — вкорінити в свідомості мас міф про «менше зло» і подати саме себе в ролі такого «меншого
зла».
Але біда в тому, що зло, більше воно
чи менше, все одно залишиться злом. А
побачити добро нам можуть і не дати.
Якщо самі не захочемо. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Попри відсутність в Україні Міхеїла Саакашвілі, його соратники та інші активісти продовжують тролити
українську владу, організовуючи стихійні мітинги під парканами їхніх маєтків. От і цієї неділі на Європейській площі був оголошений збір із подальшим виїздом «на пікнік» у Козин на гостини до Петра Порошенка.
Доки активісти збиралися, їхні машини невідомі особи «обстріляли» курячими яйцями, кидаючи їх із вікон
будинків та проїжджаючих авто.
Утім по дорозі колона змінила свій маршрут і рушила до маєтку Генерального прокурора Юрія Луценка.
За словами активістів, Луценко з дружиною перебували вдома, і навіть вікна будинку були відчинені, тож
початок їхнього звернення, підсилений колонками, мав почути. Зокрема, відома блогерка Ліза Богуцька нагадала Генпрокурору про вибірковість його підходу до різних політичних моментів, оскільки «плівки Онищенка» той назвав фейком на підставі того, що депутата-втікача немає в Україні і Генпрокуратура не має
змоги взяти для експертизи зразок його голосу. «Хочу нагадати вам записи Курченка—Саакашвілі. Курченка теж немає в країні і він теж не співробітничає з Генеральною прокуратурою. Більше того, він заявив,
що ніколи не розмовляв із Саакашвілі і не знає його особисто. Але він прекрасно знає вашого кума з Банкової. Так от, цю справу Саакашвілі—Курченка ви розкрутили до такого ідіотського маразму, що Михеїла
Ніколозовича викинули з країни. А по цій справі незаконно сидить 28-річний Віссаріон Донгадзе», — заявила Богуцька, запропонувавши Луценку зробити один із двох кроків: або посадити Президента, або самому подати у відставку.
Зрештою, акція закінчилася мирно: після невеличкого мітингу активісти протягом години влаштували
перед ворітьми маєтку Генпрокурора змагання з вуличного волейболу, а тоді сіли перекусити і поїхали додому. Пообіцявши, що і надалі оголошуватимуть такі поїздки, але по ходу мінятимуть маршрут. Або не мінятимуть.
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Самоврядування: дія чи
імітація?

Ветеринарні інспектори
перевірять

Аграрії проти формалізму
в місцевому та державному
управлінні
Олена ЯРОШЕНКО
Дві основні проблеми стали об’єктами
дискусії Національного форуму депутатів
місцевих рад, що відбувся в Борисполі.
Перша: чому Україна провально відстала в економічному розвитку від європейських сусідів по колишньому соцтабору
та як надолужити втрачений час. Друга —
яким чином сформувати реальну систему
самоуправління, позбавивши її нинішніх
імітаторів монополії на владу. Ініціатором форуму, скликаного для обговорення
глобальних проблем України та напрацювання стратегічних пріоритетів її розвитку, стала Аграрна партія. Саме ії депутати
місцевих рад становили більшість із майже двох тисяч учасників зібрання. Гостями стали фахівці провідних експертних
центрів із США, Великобританії, Польщі
та Литви, дипломатичного корпусу іноземних держав в Україні.
Справжнє самоврядування та дієві реформи є питанням виживання Української держави. Заступник голови Аграрної
партії з регіонального розвитку Олег Корбан переконаний, що нагальним завданням є ліквідація дублювання повноважень між урядом і адміністрацією Президента, між місцевими радами та державними адміністраціями. Потрібен баланс у
трикутнику повноважень, ресурсів і відповідальності. Надмірна ж централізація влади забезпечує ручне управління
фінансами, дотаційність 95 відсотків територій, їхню деградацію та демографічний спад.
Депутат Сейму Польщі та екс-депутат Європейського парламенту Міхал Каміньські нагадав, що саме розвиток самоврядування став однією з ключових передумов нинішнього успіху Польщі, яка в
дев’яностих перебувала на одному рівні
розвитку економіки з Україною.
На думку Людмили Милашевич, голови Семенівської селищної ради ОТГ,
не прораховуючи потенціал конкретних
громад, зводять нанівець сенс їхнього
об’єднання: «У нашій громаді одинадцять із половинною тисяч жителів. Райони із задоволенням поскидали на нас утримання шкіл і садків, фінансування
пільг. Субвенція ж цього року значно
менша, ніж торік. Недостатність бюджету громади в освіті становить близько 7
мільйонів гривень», — навела вона приклад очевидного дисбалансу між наданиОксана СИДОРЕНКО
Цього року через холодну
погоду посівна кампанія в Україні стартувала майже з місячним запізненням. Але завдяки сніжній зимі у ґрунті сформовано запаси вологи найвищі за останні десять
років, а це позитивно вплине
на вегетацію рослин.
У середньому по країні температура ґрунту сягає 13-17
градусів за Цельсієм. Швидке потепління вже дозволило
почати сіяти українським аграріям усі види сільськогосподарських культур. Станом
на 20 квітня до посіву ранніх зернових та зернобобових
культур приступили всі області України. На кінець минулого тижня вже встигли засіяти 1,85 мільйона гектарів
ранньої яровини — 77 відсо-

Держпродспоживслужба перевірятиме операторів ринку щодо впровадження системи аналізу небезпек і критичних точок контролю. Як повідомила доцент кафедри стандартизації та
сертифікації сільгосппродукції НУБІП
Юлія Слива, лише 318 державних інспекторів поки що отримали кваліфікацію аудиторів із правом перевіряти операторів ринку. Ще 58 провідних аудиторів уповноважені навчати колег у регіонах, як проводити аудит впровадження
принципів НАССР у межах держконтролю. Як відомо, з 4 квітня набрав чинності
Закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», згідно з яким інспектори Держпродспоживслужби й отримали
право перевіряти підприємства харчового напрямку. Наявність сертифіката НАССР не звільняє останні від перевірок.

Жашківські осетри

❙ Національний форум депутатів місцевих рад у Борисполі: злітну смугу для української
❙ економіки може забезпечити тільки справжнє, а не фейкове самоврядування.
❙ Фото з сайта agroparty.org.ua.
ми на місця ресурсами і вимогами щодо
обов’язків. На думку аграріїв, сьогодні
в Україні замість децентралізації триває
феодалізація.
Головні глобальні виклики перед українською економікою назвали учасники
панелі, присвяченої ролі нашої країни у
світовому розподілі ринку праці та товарів
«Україна має включитися в четверту технологічну революцію, яка супроводжується цифровими технологіями, роботизацією
праці. Але потрібна ще й ринкова економіка, в якій інвестори захищені від податкового тиску і корупції. Кожна технологічна революція змінює світ і відкидає назад
країни, які в ній не беруть участь», — підкреслив Володимир Шандра, голова ради
з питань промислової політики та підприємництва Аграрної партії. За ВВП на душу
населення Україна посідає сьогодні 115-те
місце, а у рейтингу за індексом економічної свободи — 150-те. На думку Олександра Пасхавера, президента Центру економічного розвитку, постіндустріальні реформи для нас — це питання виживання
країни. Зростання на 2-3 відсотки на рік,
яке може демонструвати Україна, означає відставання від світу. Треба зростати
швидше.
Казімєж Марцінкевіч, що працював
прем’єр-міністром Польщі у 2005-2006 роках, звернув увагу на важливість правового поля, в якому мають працювати інвестиції: «Польща отримала від ЄС 67 мільярдів євро протягом семи років. Але формула
успіху — це не лише гроші, а й люди, які їх
приваблюють і розумно використовують.
А також незарегульованість і зрозуміле
правове середовище», — зазначив він. У
свою чергу, Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підпри-

ємців, вважає трудову міграцію однією з
основних загроз для нашої держави: «Серед трудових мігрантів у Польщі 87 відсотків — українці. У Польщі збільшуються
навіть українські інвестиції, бо там засновує свої підприємства український бізнес.
Нам потрібна чітка статистика — перепис
населення кожні десять років, а також
державні програми зі створення робочих
місць в Україні», — вважає Анатолій Кінах. Голова ради Федерації роботодавців
України Дмитро Олійник переконаний,
що багатьох проблем можна уникнути за
рахунок синергії української промисловості та АПК: «В українських промисловців і аграріїв спільне завдання — щоб
нашу землю обробляли українські трактори і сіялки. Щоб наші дороги будували українські машини. Україна сьогодні все ще
будує турбіни та літаки, тож вона може це
зробити».
Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає,
що Україні треба готуватися до глобальної війни та жорсткої конкуренції. За його
даними, реально в Україні живе 35 млн.
людей. Із них лише 12 млн. працездатного населення, але тільки половина з цих
працівників генерують додану вартість.
На цей виклик для економічної безпеки у
нинішньої влади нема відповідей. Лідер
Аграрної партії Віталій Скоцик вважає,
що потрібно формувати новий парламент,
аби оновити владу та нівелювати ризики
нових соціальних потрясінь та поразок
на світових ринках. Чітке та ефективне
державне управління, деолігархізована
економіка та сильне самоврядування —
це ті елементи стабільного розвитку держави, які відстоюватиме Аграрна партія
у владі. ■

■ ОФІЦІЙНО

Волога є — буде й урожай
Пізню яровину почали сіяти паралельно з ранніми зерновими
тків від прогнозу.
Зважаючи на те, що оптимальні терміни сівби ранніх зернових та зернобобових
швидко минають, обласним
державним адміністраціям
запропоновано переглянути
структуру посівів на користь
пізніх культур у тих регіонах, де ранні ярі не встигають
посіяти в оптимальні строки.
Можливості ситуативних змін
у посівній кампанії аграрії обговорили минулого тижня на
загальноукраїнській відеоконференції представників про-

фільного міністерства та регіональних служб. Як передає
прес-служба Мінагрополітики, акцентували на необхідності швидкої та налагодженої
співпраці міністерства, обласної, районної влади, органів
місцевого самоврядування та
профільних асоціацій у забезпеченні ефективної реалізації
інструментів державної підтримки сільгоспвиробників.
На початок нинішнього
тижня з ранніх ярих зернових
та зернобобових культур загалом посіяно: ярого ячменю —

1,2 млн. га (78%); вівса — 125
тис. га (61%); пшениці — 124
тис. га (70%); гороху — 356
тис. га (84%). Крім того, посів
кукурудзи проведено на площі
327 тис. га (7%), цукрових буряків — на 191 тис. га (63%),
соняшнику — на 788 тис. га
(14%). Розпочато також посів
сої, якою вже зайнято 47 тис.
га (2% від прогнозу).
Підживлення озимих культур на зерно провели на площі
близько 7 мільйонів гектарів, а
це — 96 відсотків від прогнозованих площ. ■

Акваферма в Жашкові на Черкащині почала вирощувати осетрів на ікру.
Досі тут спеціалізувалися на вирощуванні кларієвого сома, ввійшовши до десятки найбільших у країні з розведення цього
виду риби. Власник ферми Леонід Осадчий збирається розширювати господарство, налаштувавши ще й лінію з вирощування осетрів. У місцевих басейнах вони
плавають уже два роки. М’ясо осетрів
фермер не продає, — планує розводити
на ікру, яку в умовах господарства ця риба
розпочне давати через п’ять-сім років. За
словами Леоніда Осадчого, в основному
осетри споживають спеціальний імпортний комбікорм, тому вирощувати їх на
м’ясо нерентабельно. Адже собівартість
кілограма осетра становить 140 гривень,
а середня ціна реалізації — 160. А треба
ще врахувати й природний відбір, який нівелює прибуток.

Запасайтеся фунгіцидами
Минулий рік видався досить важким
для аграріїв. Складні погодні умови негативно вплинули на врожайність ключової для України культури — соняшнику.
Вперше за декілька років його виробництво зменшилося більш ніж на 11 відсотків
— до 12,05 мільйона тонн. Ріпак — єдина культура, що показала позитивну динаміку минулого року. Пізнє відновлення вегетації цього року, можливо, урожайність
озимого ріпаку дещо знизить. А ось передумови для підвищення урожайності соняшнику є: запаси вологи в півтораметровому шарі ґрунту на момент відновлення
весняної вегетації майже по всій території
України на рівні 150 мм і більше. Щоправда, для агровиробників це означає необхідність збільшувати фунгіцидні обробки: м’які погодні умови взимку сприяють
розвитку хвороб на рівні минулого року чи
більше. До того ж в Україні щорічно збільшуються площі під соняшником, перевершивши 20 відсотків. Це також впливає на
ареал розповсюдження специфічних хвороб. Тому аграрії не очікують перших ознак хвороби та вже починають вносити
фунгіциди превентивно.

Неконкурентна цибуля
Сьогодні цибуля в Україні вже коштує
на 29-34 відсотки дешевше, ніж у другій
половині квітня торік. Тим часом польським виробникам вдається укладати угоди в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж
рік тому. Як повідомляє «АПК-Інформ»,
ціни на цю продукцію в Україні вже на третину нижчі, ніж у сусідній Польщі. Тільки за тиждень вони впали на 17-27 відсотків. Українські фермери продають її
по 2,5-3,3 грн./кг (0,08-0,1 Є/кг) залежно
від якості, хоч іще тиждень тому мали 4,5
грн./кг (0,14 Є/кг). Поступатися виробники змушені через помітне зниження попиту, бо оптові компанії та роздрібні мережі
сформували товарні запаси до великодніх
вихідних і ще не розпродали наявні обсяги. Ще й якість продукції в необладнаних
складах стрімко погіршується, тому власники знижують ціни, таким чином стимулюючи темпи збуту. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Україна продовжує обіцяти МВФ реформи, сподіваючись на транш уже в
нинішньому році та на нову програму співпраці, що стартує у 2020-му

політики залишається слабким унаслідок дуже високої частки проблемних
кредитів українського банківського
сектору», — вказує S&P.
Утiм, укладачі рейтингу вбачають і позитив. Наприклад, успішне управління урядом України своїми
зобов’язаннями в 2017 році, що дозволило скоротити потреби в рефінансуванні, особливо в 2019 році, а також в
2020 році. І це, мабуть, усе...

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Не до 2020-го, а вже цього літа!

Літо, спека, два мільярди...
Міжнародний валютний фонд, схоже,
таки готується надати Україні черговий
транш рятівного кредиту. Того самого,
без якого ми не зможемо розрахуватися зi своїми зовнішніми боргами. Гроші
очікують в середині літа. У перспективі
— нова програма фінансування, яка
може запрацювати з 2020 року.

МВФ: «Поговоримо про газ...»
Перед минулими вихідними українська урядова делегація перебувала у Вашингтоні, де у штаб-квартирі
МВФ відбувся черговий раунд важких
двосторонніх перемовин. Свіжообраний голова Національного банку України Яків Смолій у своїх коментарях був
традиційно обтічливо коректним. «Українська сторона переконана у неминучості реформ, які важливі для забезпечення макроекономічної стабільності
та добробуту громадян у нашій країні,
і тому повинні спільно з МВФ бачити
перспективи подальшої співпраці. Ми
віримо і зробимо все, щоб продовжити
співпрацю і успішно реалізувати необхідні реформи», — заявив голова НБУ.
Смолій також заявив, що існують «рішучі наміри Президента та уряду» завершити четвертий перегляд програми
Співпраці між Україною та МВФ уже
найбільш найближчим часом.
Якщо говорити простішою мовою, то
головне завдання української делегації
на цій зустрічі — узгодження усіх технічних моментiв перед можливим приїздом місії Фонду до України у травні
нинішнього року. Місія має вирішити:
надавати нам фінансування чи країна
наразі не готова.
«Не готовими» нас вважають понад
рік, не даючи вже давно запланований
транш. Проблеми, які стають на заваді,
— меншою мірою економічні, більшою
— політичні. Серед них — створення
Антикорупційного суду, скасування
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, а також
підвищення ціни на газ для населення
та ЖКГ. Остання теза особливо не додає
Міжнародному валютному фонду симпатиків в Україні, але експерти обґрунтовують таку необхідність корупційними моментами: мовляв, дві ціни на один
і той самий товар, тобто для населення
і для промисловості, дають змогу зловживати.
Не стала винятком і остання зустріч
у Вашингтоні. Тут також багато говорили про газ: Україні порадили деполітизувати процес формування цін на енергоресурси для подальшого просування
програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Коли українська делегація вела діалог із нашим головним
кредитором, пролунав голос з Європи.
«Ми стурбовані тим, що ціни на енергоресурси знову стали політичним питанням, і ми вважаємо важливим фактором те, щоб Україна повернулася на
шлях деполітизації рішень, що стосуються цін на енергоресурси», — сказав
глава європейського департаменту Фонду Пол Томсен. На його думку, очікувана деполітизація є вкрай важливою
частиною програми співпраці України
з МВФ, у тому числі чергового перегляду програми.
Кабмін, як відомо, залишив до червня 2018 року тариф на газ для населення на попередньому рівні — 4942 грн.
за тисячу кубометрів, а з урахуванням
податку на додану вартість і зборів, що
включають транспортування, — 6958
грн. за тисячу кубометрів.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету Міністрів від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством
економічного розвитку і торгівлі. Так,

❙ Українська влада у діалозі з Міжнародним валютним фондом робить те, що вміє
❙ найкраще, — обіцяє.
❙ Фото з сайта hromadske.ua.
відповідно до документа, її розраховують на базі імпортного паритету, середньої ціни імпортного газу за певний період. Уряд мусив опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість
цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін. Відстрочити оприлюднення ціни вирішили
до узгодження механізму її визначення
з МВФ та Європейським енергетичним
співтовариством.

І Європа нам допоможе?
Влада, схоже, не в силах опиратися тиску Вашингтона й обіцяє прийняти всі його умови. Так, скажімо, голова Мінфіну Олександр Данилюк висловив упевненість, що найближчим часом
сторони зможуть узгодити відкриті питання і вийти на спільну позицію. «Мінфін працює над бюджетною резолюцією на наступні три роки, яка дозволить продовжити нашу політику щодо
скорочення дефіциту і зменшення боргового навантаження відповідно до програми МВФ», — зазначив він, додавши,
що продовження співпраці з МВФ «є передумовою отримання додаткового фінансування від Світового банку і макрофінансової допомоги від ЄС».
У перемовинах із Брюсселем у нас
ситуація приблизно така ж, як і у діалозі з Вашингтоном. Олександр Данилюк
зустрівся з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом. Сторони
обговорили питання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для
України та умови для виділення першого траншу допомоги.
Сторони наголосили: ці умови відповідатимуть пріоритетам розвитку
української економіки та будуть направлені на зміцнення фінансової та
економічної стабільності нашої країни, подолання корупції та продовження втілення структурних реформ. «Ми
постійно отримуємо велику підтримку ЄС на шляху перетворення України на країну зi стійкою економікою та
стабільною фінансовою системою. Нещодавнє схвалення Європейською комісією четвертої програми макрофінансової допомоги є надзвичайно важливим
кроком у підтримці нашими європейськими партнерами реформ у країні», —
сказав Олександр Данилюк. Його візаві
зазначив: «Європейська комісія позитивно оцінює зміни в Україні, що відбулися за останні роки». При цьому він

підкреслив, що Україні необхідно завершити низку важливих реформ, які
«дадуть поштовх розвитку економіки
та посилять боротьбу з корупцією».

S&P: слабка економіка, високі
ризики, але зобов’язання
виконують...
Утiм від України вимагають не стільки слів, скільки справ. Як заявив перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, Україна досягла
«істотного прогресу у стабілізації економіки і створення потенціалу для зростання». «Міжнародна ситуація зараз
сприятлива для реформ, тому важливо
не втрачати часу. Ми готові допомагати
Україні в забезпеченні успіху її реформаторських зусиль», — додав він.
Ніби спеціально до зустрічі у Вашингтоні було оприлюднено кредитні рейтинги України. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings,
яке має реноме найконсервативнішого
серед інших, підтвердило довгострокові
та короткострокові суверенні кредитні
рейтинги України за зобов’язаннями
в іноземній та національній валюті на
рівні «B-/B», прогноз — «стабільний».
Як пояснили у S&P Global Ratings,
прогноз «стабільний» відображає очікування того, що український уряд
буде проводити реформи, необхідні для
надання п’ятого траншу в рамках програми розширеного фінансування МВФ.
«Наші рейтинги України відображають
слабкість її економіки (з точки зору рівня доходів на душу населення), а також
несприятливе інституційне середовище
і складну політичну ситуацію, значний
вплив на які має корумпованість різних
рівнів управління», — відзначає агентство в релізі.
І додає, що суверенні рейтинги України, як і раніше, обмежуються значними ризиками рефінансування зовнішнього боргу, що призводить до необхідності дотримання вимог у рамках програми підтримки українського
уряду з боку МВФ. «Незважаючи на те,
що бюджетний дефіцит скорочується,
обсяг державного боргу залишається
значним унаслідок витрат, пов’язаних
iз «розчищенням» банківського сектору і лише невеликого прогресу в скороченні значного дефіциту Пенсійного
фонду країни», — вказують аналітики
S&P. А також додають ще кілька аспектів. «Крім того, рейтинги України, як
і раніше, стримуються високим рівнем
інфляції споживчих цін, який значно
перевищує цільовий показник НБУ.
Механізм трансмісії грошово-кредитної

Але попри це Національний банк
України планує підписати нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду в 2020 році. Фраза «Ключовим припущенням прогнозу
є співпраця з МВФ за програмою EFF у
2018 році й підписання нової програми
у 2020 році» міститься в інфляційному
звіті НБУ.
До цього часу, тобто до 2020 року,
Нацбанк очікує надходження від МВФ
кредитних траншів загальною сумою в
2 млрд. доларів.
Утiм, на думку заступника голови Національного банку Дмитра Сологуба, ці 2 млрд. доларів можуть надійти до нашої країни вже в середині літа
нинішнього року. Також Національний
банк очікує ще два кредити — від ЄС та
від Світового банку, які також цьогоріч
мали би поповнити резерви НБУ.
Таким чином до завершення нинішнього літа регулятор планує збільшити
міжнародні резерви майже до 22 млрд.
доларів. Така ситуація має позитивно
вплинути на макроекономічні показники. «Протягом нинішнього року інфляція поступово уповільнюватиметься до
8,9% у грудні, проте залишатиметься
вищою за цільовий орієнтир», — повідомили в Нацбанку. «Ми прогнозуємо
подальше прискорення зростання реального ВВП у поточному році до 3,4%.
Зберігатиметься високий темп зростання реальних заробітних плат, простимульований активними міграційними процесами», — заявив Дмитро Сологуб.
Утiм трапиться це лише після четвертого перегляду програми кредитування — наступного місяця. Але тільки у випадку, коли українська влада
продемонструє прогрес у виконанні реформ. «Якщо українська влада доможеться швидкого результату, то перегляд програми завершать до травня»,
— підтвердив інформацію постійний
представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Вузькі місця світової економіки
За підсумками засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету — дорадчої структури вищого керівного органу Міжнародного валютного фонду — опубліковано комюніке, в якому
перераховані загрози для зростання світової економіки.
В їхньому числі — зростання фінансової
уразливості, посилення напруженості в торговій
і геополітичній сферах, безпрецедентно високий
рівень міжнародного боргу.
Також у комюніке йдеться, що в майбутньому знизити потенціал для більш високого та інклюзивного зростання економіки можуть демографічні чинники і низькі темпи зростання продуктивності.

■ ЗА «ПОРЕБРИКОМ»
Свій, ні на що не схожий рубль
Наші північні сусіди продовжують йти шляхом
самоізоляції, на цей раз створюють власну неконвертовану валюту, яка виявиться невразливою до
міжнародних санкцій. Глава комітету Держдуми
РФ iз фінансового ринку Анатолій Аксаков допускає появу крипторубля, однак уточює, що це відбудеться не в 2018 році.
Він також не виключив, що технологія блокчейн у перспективі може потіснити традиційні системи розрахунків i платежів. Російські чиновники, які, до речі, заборонили біткоїн та інші
криптовалюти, розповсюджені у світі, розробляють власну — щоб... уникнути міжнародних фінансових санкцій. Паралельно з Москвою аналогічні проблеми розв’язує і так звана влада Криму:
ініціює створення криптовалютного фонду для
іноземних інвесторів, щоб обійти санкції зарубіжних країн.
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■ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Як не наламати дров
Зберегти ліс — забезпечити робочі місця:
кейс України
Ігор ГУЖВА,
експерт Центру
розвитку ринкової
економіки CMD_
Ukraine, доктор
економічних наук
Далеко не всі країни мають
таку розкіш, як промислові
ліси, а потреби в цій сировині
та виробах із неї завжди були,
є і будуть. Відповідно, світовий
ринок із задоволенням готовий безмежно споживати таку
сировину, як ліс-кругляк. Це
майже безвідходна сировина,
з якої можна виробляти безліч
корисних речей: папір, меблі,
енергетичні ресурси, транспортні піддони, будівельні матеріали, готові будівлі тощо. А свого часу це були державні флотилії.
Саме через це різні країни на
різних етапах потрапляли у небезпечні пастки.
Світова практика знає багато кейсів, коли, як правило, невеличка група осіб, маючи певний доступ до адміністративного ресурсу, створювала справжні екологічні катастрофи через
шалені вирубки лісів у перегонах за отриманням швидких
грошей за мінімальних витрат.
Водночас варто пам’ятати,
що зайнятість, додана вартість
та податки формуються безпосередньо там, де відбувається
обробка та переробка. Тобто,
експортуючи необроблений ліс,
країни втрачають робочі місця,
заробітні плати, податки тощо.
Саме у таких критичних ситуаціях історично з’являлася
державна політика.
На сьогодні можна відзначити понад 30 країн світу, де
на загальнонаціональному рівні в різні часи було запроваджено жорсткі обмеження експорту необробленої деревини. Серед таких країн США (1926),
Бразилія (1969), Канада (1906),
Нова Зеландія (2014) та багато
інших країн Латинської Америки, Азії, Африки та Східної
Європи. Принципово важливо, що в цих країнах на сьогодні практично відсутні екологічні проблеми, зумовлені виснажливою вирубкою лісів та наявна
розвинута деревообробна індустрія. Також важливо відзначити, що уряди цих країн тримають на суворому контролі питання заборони експорту необробленої деревини.
Яскравим прикладом є Канада, яка навіть у рамках усіх
угод про вільну торгівлю, у тому
числі з Україною, категорично
зберігає за собою право на заборону експорту деревини необробленої.
Говорячи про Україну, варто
підкреслити, що, згідно з Конституцією, ліси становлять національне надбання усього народу.
Але в результаті, м’яко кажучи,
бездіяльності влади невидимою
рукою ринку безжалісно було
вирубано та вивезено мільйони
гектарів лісу. Чим фактично зумовлено екологічну катастрофу
— широко відомі фотозйомки
лисих Карпат.
Але це ще не все. Слідом за
експортом лісу-кругляка відбулась і шалена еміграція трудового населення. Державні
бюджети отримали лише міні-

мальні надходження у вигляді
єдиного податку від невеликої
кількості осіб. А зайнятість, додана вартість та податки були
зосереджені у місцях кінцевої
переробки нашого лісу.
Дякувати Богу, в Україні
знайшлись прагматичні політичні сили, що поклали край
цьому безладу та свавіллю, заборонивши експорт лісу деревини необробленої.
Уже за невеличкий проміжок часу дії заборони в країні
на 412 тис. м3, або на 2,5%, скоротились обсяги вирубування лісу. Випуск деревообробної
промисловості зріс на 18%, меблевої промисловості — на 26%.
За січень-вересень 2017 р. податкові надходження від деревообробної та меблевої галузей зросли на третину (на 400 млн. грн.),
а капітальні інвестиції у галузь
зросли вдвічі (на 2,1 млрд. грн.).
За попередніми оцінками, такий
ривок забезпечив створення в
деревообробній та меблевій промисловості близько півтори сотні робочих місць.
Здавалось би, питання вирішено: самі вирощуємо, переробляємо, споживаємо та експортуємо готову продукцію, скорочуємо вирубку лісів. Частково
навіть відновили лісові фонди.
Так би мовити, життя налагоджується.
Проте це лише початок українського кейса. Європейський Союз дуже агресивно сприйняв таку реформу в Україні.
Адже ми фактично обмежили їх
у доступі до сировини. І тоді Україна відчула справжній дух європейської інтеграції. Розпочалась широкомасштабна програма зі скасування в Україні заборони експорту лісу-кругляка.
Задіяні майже всі урядові, дипломатичні та приватні структури ЄС.
Так, на найвищому державному рівні відбуваються маніпуляції та погрози щодо ненадання
нам чергового траншу кредиту;
німецькі приватні структури,
наближені до влади, пропонують компроміси у вигляді збіль-

❙ Передамо наступним поколінням «лисі» Карпати?
❙ Фото з сайта inlviv.in.ua.

права передбачено винятки з
правил, зокрема при наявності
системних проблем економічного характеру, виникненні або
загрозі екологічної катастрофи,
надзвичайних обставин у міжнародних відносинах тощо.
Наприклад, стаття XX(g) Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що лежить в основі
діяльності СОТ, дозволяє країнам на тимчасовій основі вживати заходи, що стосуються збереження природних ресурсів,
які вичерпуються; стаття XXI

зуміти, що ці гроші треба буде повертати. Ще й з відсотками!!! Потретє, маніпуляція з цими кредитами відбувається вже кілька
років. І ЄС уже підвищив суму з
600 млн. до 1 млрд. Звідси питання: кому цей кредит більше потрібен? Важко, але ми пережили
ці роки без цих грошей. Проте ми
отримали можливість відновлення деревообробної індустрії в межах країни.
Принагідно слід також зауважити, що стаття 36 Угоди про асоціацію «Загальні винятки» ціл-

На перший погляд, це може сприйматись наївно, але, згідно з економікоматематичними розрахунками, проведеними в системі GTAP, для ЄС економічний
ефект від збільшення обсягів виробництва деревообробного обладнання та його
експорту в Україну в рази перекриває незначні втрати через обмеження поставок
сировини з України у вигляді лісу-кругляка.
шення обсягів квот на поставки
курятини до ЄС в обмін на відміну мораторію; підкуповують
та шантажують високопосадових осіб, які, як ми бачимо, вже
фактично йдуть на зраду національних інтересів; закидають
інформаційні програми про порушення Угоди про асоціацію з
ЄС, зобов’язань у рамках СОТ та
багато іншого.
З цього приводу хочу акцентувати увагу на наступних фактах.
— Так, системою угод СОТ
та угодами про вільну торгівлю дійсно встановлено правила щодо утримання сторін від
запровадження будь-яких обмежень чи заборон у торгівлі. Проте абсолютно всіма нормами міжнародного торгового

(b) ГАТТ вказує, що жодні міжнародні зобов’язання країни в
торгівлі не повинні тлумачитись як перешкода діяльності,
необхідній для захисту суттєвих інтересів своєї безпеки під
час війни чи інших надзвичайних обставин у міжнародних
відносинах.
В Україні, на превеликий
жаль, наявні всі зазначені обставини. Для тих, хто має сумнів або просто забуває про це,
пропоную відвідати Карпати,
Донбас чи звернути увагу на доходи населення. Або згадати дефіцит торговельного балансу у
понад 9 млрд. дол. США.
Щодо нових кредитів. Перш
за все варто розуміти, куди ці
гроші будуть спрямовані і як використані. По-друге, треба ро-

ком дозволяє Україні безперешкодно використовувати статті ХХ
і ХХІ ГАТТ у регулюванні торгових відносин з ЄС.
Розв’язання цього конфлікту
потребує творчого та конструктивного підходу. Це справжній
полігон для комерційної дипломатії.
Зрозуміло, що це є принципово важливі питання, в першу чергу для нас, й ініціативи щодо врегулювання суперечки також мають лунати від нас.
Більше того, в рамках СОТ —
вищого органу врегулювання
торгових суперечок — сторони на всіх етапах закликають
до переговорного процесу та пошуку компромісу.
CMD__Ukraine було розроблено кілька можливих сце-

наріїв переговорного процесу
щодо врегулювання питань запровадження мораторію на експорт лісу-кругляка в Україні.
Так, незважаючи на правову
легітимність цього рішення, на
нашу думку, варто ініціювати
переговорний процес із пропозицією компромісного рішення
щодо дострокового скасування
Україною ввізних мит на деревообробне обладнання у рамках ЗВТ з ЄС. До переговорного
процесу також вбачається за доцільне включити питання щодо
організації спільних програм із
відновлення лісових фондів в
Україні.
На перший погляд, це може
сприйматись наївно, але, згідно з економіко-математичними розрахунками, проведеними в системі GTAP, для ЄС економічний ефект від збільшення
обсягів виробництва деревообробного обладнання та його експорту в Україну в рази перекриває незначні втрати через обмеження поставок сировини з України у вигляді лісу-кругляка.
Як видно з таблиці, сукупний ефект за таким сценарієм зіграє на користь обом
сторонам, а в частині експорту й податкових надходжень в
ЄС спостерігатиметься навіть
кращий результат, ніж в Україні.
Проте на сьогодні це тільки
концепція переговорного процесу, хоча й підкріплена економіко-правовою аргументацією,
проте фактично позбавлена
права на життя через абсолютну неспроможність зовнішньоторговельного блоку уряду до
конструктивного діалогу із нашими партнерами. ■
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■ БУНТ

Армія — з народом!
У Вірменії не вщухають протести: заарештованих
лідерів опозиції випустили із СІЗО,
прем’єр-міністр подав у відставку
Олег БОРОВСЬКИЙ

У неділю в Єревані учасники мирного мітингу домовились продовжувати акції громадянського протесту щодня вранці, а увечері збиратися на мітинг на площі Республіки в столиці країни, повідомляє «Євроньюз». Цього ж дня між поліцією та
протестувальниками спалахнули нові сутички. Було заарештовано та доставлено
в поліцейські дільниці більше 200 маніфестантів, але більшість iз них відпустили
в ніч проти понеділка. Натомість залишили під арештом лідера опозиції, депутата
парламенту Ніколу Пашанина та його колег — депутатiв Сасуна Мікаеляна й Арарата
Мірзояна.

Обмануті вірмени
До арешту Пашиняна зазнала провалу його зустріч із Сержем Саргсяном,
екс-президентом країни та призначеним минулого вівторка новим прем’єрміністром Вірменії. Власне, це призначення жадібної до влади особи, яка вміє
розпоряджатися цією владою лише на
власну користь, і викликало сплеск обурення та хвилю народних протестів.
Пана Пашиняна затримали після
того, як прем’єр Вірменії Серж Саргсян перервав iз ним у неділю переговори, які транслювало телебачення. Під
час переговорів, які тривали близько
трьох хвилин, Нікол Пашинян вимагав, аби прем’єр пішов у відставку. «Я
прийшов сюди, щоб обговорити умови вашої відставки та умови мирної та
поступової передачі влади», — зазначив опозиціонер. Серж Саргсян назвав
такі вимоги «шантажем» і залишив
залу. Пашинян уже сидів у в’язниці за
участь у протестах проти Сержа Саргсяна у 2008 році. Затриманим у неділю
трьом опозиційним депутатам Ніколу
Пашиняну, Арарату Мірзояну та Сасуну Мікаеляну висунули звинувачення
в організації незаконних зібрань.
Серж Саргсян за 10 років прези-

дентства довів народ Вірменії до крайнього зубожіння, значна частина населення країни емігрувала, рятуючись
від жебрацького існування та повальної і всюдисущої корупції. Остання
розрослася пишним цвітом за роки
правління Саргсяна, який призначав
на найбільш «хлібні» посади членів
своєї родини та корумповане найближче оточення. Вірмен найбільше
вразила дворушність екс-президента, який, проводячи конституційні
зміни на користь майже необмеженої
влади наступного глави уряду, урізаючи при цьому повноваження президента до суто представницьких,
обіцяв, що сам не буде претендувати
на посаду прем’єр-міністра, але підступно обманув співвітчизників.

Військові підтримують мітингарів
Водночас недільне затримання опозиціонера Нікола Пашиняна спровокувало новий виток протестів у країні. На
найбільшу площу країни вийшли більше 100 тисяч протестувальників iз плакатами «Я — Нікол», які скандували
ім’я опозиціонера та гасла «Серж, йди
геть». Це був наймасовіший протест у
новітній історії Вірменії.

❙ У центрі Єревана — гаряче.
❙ Фото з сайта rferl.org.
Влада, схоже, готувалася до силового вирішення протистояння. Автобуси, завантажені поліцейськими, можна
було побачити на вулицях, які ведуть
до площі Республіки. Міністерство юстиції випустило попередження, яке нагадує громадянам, що поліція має право розігнати демонстрації незалежно від
характеру акцій протесту. Поліція Вірменії повідомила, що ухвалено рішення
про припинення акцій протесту опозиції, зокрема на площі Республіки у центрі Єревана. «У разі невиконання вимог
поліція має право затримувати демонстрантів та застосовувати силу», — цитує повідомлення правоохоронців агенція «Інтерфакс».
Учора ситуація в Єревані вийшла на
новий виток загострення, оскільки до
протестувальникiв почали приєднуватися окремі військові. Міністерство оборони країни допускає запровадження надзвичайного стану для придушення протестів.
Євросоюз висловив занепокоєння
ситуацією та закликав владу відпустити всіх затриманих та перейти до діалогу. «Право на свободу мирних зібрань,
згідно з законом, є загальним та фундаментальним правом всіх громадян»,
— нагадала представниця зовнішньо-

політичної служби ЄС Майя Косьянчич. Брюссель обіцяє ретельно стежити за ситуацією.
А ще ретельніше за ситуацією у
Вірменії стежить Росія, бо бажає і надалі тримати республіку в зоні свого
впливу. У Москві поліція пізно ввечері 22 квітня затримала кількадесят
людей, які на подвір’ї Кафедрального
собору Вірменської церкви протестували проти призначення Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром Вірменії.
Було затримано більшість учасників акції, вказують російські інформагенції. Не виключено, що Кремль
має план силового сценарію в разі
розвитку подій у Вірменії, які розвиватимуться в небажаному для нього
напрямку. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Коли верстався номер, стало відомо, що
прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян подав у
відставку. Як повідомляють «Новини Вірменії»,
вчора з СІЗО також випустили опозиціонерів Нікола Пашиняна, Сасуна Мікаеляна й Арарата Мірзояна. За словами першого віце-прем’єра Вірменії Карена Карапетяна, чергові перемовини між
опозицією та владою заплановано на 24 квітня.

■ ЄДНІСТЬ

■ ДОВГОЖИТЕЛІ

G7 не повернеться до формату G8

Набі на небі

Країни «Великої сімки» не відступлять від жорсткого курсу щодо Росії

У Японії померла найстаріша людина
планети

Ігор ВІТОВИЧ
Країни «Великої сімки»
(G7) мають намір й надалі дотримуватися жорсткого курсу щодо Росії. Про це в ніч на
понеділок, 23 квітня, повідомили джерела інформагенції
«Рейтер», знайомі з підготовкою тексту заключної заяви
зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, що триває
в Торонто. За даними співрозмовників агентства, текст заяви міститиме безком промісну
позицію щодо РФ. Міністри закордонних справ «Великої сімки» промислово розвинутих країн єдині в опозиції щодо агресивної політики
Росії, але, однак, зберігають
надію на конструктивний діалог із нею, наголосили джерела агенції. На думку представників «Групи семи», дії Росії
загрожують миру і безпеці.
Як сказав агенції високопосадовець Держдепартаменту
США, «якщо Росія хоче, щоб
до неї ставилися як до великої
держави, вона повинна працювати разом iз нами».
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив на полях зустрічі в Торонто, що не бачить
у най ближчому майбутньому
можливості повернення Росії

до «Великої сімки» — клубу
найбагатших демократій світу. З об’єднання, яке тоді називали G8, Москву виключили
в 2014 році після анексії Криму.
«Той факт, що Росія більше
не тут (у G7. — Ред.), пов’язаний
з анексією Криму всупереч міжнародному праву», — цитує його
слова «Рейтер». Маас наголосив, що зміна ситуації — винятково за Росією. В інтерв’ю часопису «Шпігель», оприлюдненому минулого тижня, він наголошував на тому, що Москва
поводиться «дедалі більш недружньо». Дипломат також зазначив, що в нього немає впевненості в тому, що президент Володимир Путін від початку свого правління хотів вести Росію
демократичним шляхом.
Міністр закордонних справ
Німеччини Гайко Маас також
закликав Москву допомогти з
розв’язанням кризи в Сирії. У
цілому Захід у своєму підході
до Сирії продовжує дотримуватися «женевського протоколу», згідно з яким президент
Башар Асад має залишити посаду.
Міністерство закордонних
справ Канади заявило в «Твіттері», що країни G7 продовжать санкційну політику стосовно Росії за її дії в Україні.

«Глава МЗС Канади Христя
Фріланд та глави МЗС G7 знову підтвердили нашу спільну
повагу до міжнародного порядку, базованому на правилах,
разом із територіальним суверенітетом. Санкції, накладені
на Росію у зв’язку з її неприпустимими діями в Україні,
будуть продовжуватись», —
йдеться в повідомленні МЗС
Канади.
Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін на полях зустрічі в Торонто схвально відгукнувся про жорстку
позицію керівника зовнішньополітичного відомства ФРН
щодо Росії. «Без такої позиції ми не зможемо просуватися вперед», — цитує українського урядовця «Німецька хвиля». Клімкін також досить
скептично оцінив шанси на
успіх переговорів у так званому «нормандському форматі»
з метою врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, Росія не готова до «правильних дій».
Павло Клімкін став першим
очільником українського МЗС,
якого запросили на зустріч
глав МЗС країн-членів «Великої сімки». Саміт G7 за участю
глав країн-членів об’єднання
відбудеться у червні цього року
в канадському Шарлевуа. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

❙ Набі Тадзіма.
В японському місті Кікай у префектурі Кагосіма померла 117-річна Набі Тадзіма — остання верифікована людина
у світі, яка народилася в ХІХ столітті. Старенька відійшла в
суботу, 21 квітня, повідомляє німецька інформагенція dpa
з посиланням на місцеву владу. Довгожителька перебувала в лікарні з січня, але померла з природних причин.
Пані Тадзіма народилася 4 серпня 1900 року, у неї залишилося понад 160 нащадків, зокрема дев’ятеро дітей,
28 онуків, 56 правнуків та 35 праправнуків. Найстарішою людиною світу вона стала у вересні 2017 року, коли
у віці 117 років померла старша від неї на п’ять місяців
Вайолет Браун з Ямайки. Набі Тадзіма входила до трійки найстаріших людей в історії людства, чий вік був належно задокументований і не викликав сумнівів.
Тепер титул найстарішої людини у світі перейшов до
іншої японки — Тійо Міяко, яка проживає в Йокогамі.
2 травня їй виповниться 117 років. Міяко є найстарішою
людиною світу, що народилася в ХХ столітті. За даними
японського уряду, в країні проживає близько 68 тисяч довгожительок та довгожителів віком понад 100 років. Нагадаємо, що найстарішим чоловіком планети на цей час також є японець — 112-річний Масадзо Нонака. ■

НАЦІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 24 КВІТНЯ 2018

■ ЯК ЦЕ БУЛО

Коліївщина як перша національна революція
Директор центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій Сиротюк —
про українців, які повстали 250 років тому
Лариса ГРОМАДСЬКА

Коліївщина 1768 року — велике повстання козаків-гайдамаків і українського селянства чи перша національна революція у Європі? Хто такі гайдамаки, проти кого
повстали українці 250 років тому? Який вплив мала Коліївщина на історичні події
України? Про це та інше розповідає Юрій Сиротюк, директор НАЦ «Українські студії
стратегічних досліджень».

Гайдамакам вдарили
у спину полякиконфедерати і так
званий «русскій брат»
■ Юрію, нагадайте для
загалу, чому повстали українські селяни і козацтво
1768 року? Хто був їхнім основним ворогом?
— Почнемо з того, що
будь-яка людина робить
якусь дію заради чогось.
Тобто головним є мотив
«за». Я думаю, що Коліївщина, Гайдамаччина мали
позитивну мету. Більше
того, я вважаю, що Гайдамаччина — явище надзвичайно недооцінене в історії
України, в історіографії і в
політиці. Насправді — це
одна з перших у Європі національних революцій, яка
була прообразом інших європейських революцій, які
сформували сучасний політичний ландшафт Європи і ландшафт національних держав. Я про це говорив ще 5 років тому, коли
реєстрував проект постанови з вшанування 245-ї річниці Коліївщини, за режиму Януковича. І в пояснювальній записці писав, що
Коліївщина — це була перша національно-визвольна класична європейська
революція під гаслом «Україна без холопа і без пана!»
І вже потім Велика Французька революція була першою, яка побудувала сучасний політичний ландшафт,
коли суспільство не ієрархізоване, коли всі люди рівні
у своїх правах, вони живуть
на території національної
країни зі спільною мовою,
спільними звичаями.
Про Французьку революцію всі ми знаємо. Вона
мала різні аспекти: негативні і позитивні. Але вона
породила сучасну Європу.
От моє припущення, що
Коліївщина набагато швидше народила ті ідеї, які були
значною частиною реалізовані Великою Французькою революцією. Тому що
гасло «Україна без холопа
і без пана!», побудова суспільства рівних громадян
із рівними правами і рівними обов’язками, — оце той
ключ і зерно Коліївщини. І
це була дуже революційна
ідея.
Хочу сказати, що Українська держава і українці дуже багато таких революційних ідей творили. Наприклад, держава за Богдана Хмельницького — це
була одна з перших демократичних республік, де керував не призначений кимось володар, а громадянин, який здобув право
шаблею і підтриманий козаками. Фактично, це так,
як нині демократично обраний президент. Ми сьогодні

говоримо про те, що держава має бути демократичною, рівноправною... То це
все існувало в українському
суспільстві. На мою думку,
Коліївщина — це одна з перших, на жаль, неуспішних,
національно-визвольних революцій, яка мала позитивну мету — побудувати Українську національну державу, де б усі мали рівні
права.
Хочу згадати, з чого
починалася Коліївщина.
Панські землі розподілялися між громадянами, створювалися притулки для
сиріт, де давали їм освіту.
Тому це не лише боротьба
проти когось. Це було намагання реалізувати своє,
дуже прогресивне і революційне, бачення розвитку
України, яке потім було втілене у Західній Європі. Ще
раз наголошую: ми не дооцінюємо це явище в історії.
■ Чому, на вашу думку,
Коліївщина переросла у
криваву різанину?
— Одні називають цю революцію повстанням, багато
хто каже, що то був бунт. Вороги називають гайдамаків
різунами. Тому що революція, яка не досягає своїх
цілей, переростає у криваве
повстання, а повстання вже
не приносить позитивних
цілей, бо повстання — це
боротьба проти. Проти кого
і чому боролися? Проти поляків, проти засилля католицької церкви, жидівського лихварства. Не тому,
що українці ненавиділи людей інших віросповідань, інших мов, інших націй... А
тому, що ці люди узурпували певні ділянки суспільного життя і визискували
Україну, тобто тут відбувалася боротьба не за національною ознакою, а йшла
боротьба проти національного і соціального визиску.
Це був гніт національний,
соціальний і релігійний.
Відповідно, якби українцям тоді вдалося опанувати
цю територію, то зрозуміло,
що це була б дуже позитивна історія і сьогодні б усі у
світі говорили про Україну
як країну, де відбулася перша національна революція.
Оскільки гайдамакам
вдарили у спину не тільки
поляки-конфедерати, а й
так званий «русскій брат»,
який дуже підступно взяв
у полон гайдамаків, це все
перетворилося у таку різанину, у бунт, повстання,
які вже не мали позитивних цілей. А ціллю було
знищення якомога більше ворогів, бо всі розуміли,
що боротьба ця приречена.
Адже гайдамаки розуміли,
що треба пронести зерно національно-визвольної і соціальної боротьби майбут-

нім поколінням.
У безпросвітному ХІХ
столітті українська нація була майже знищена:
селянство було кріпаками, українська шляхта перейшла на бік москалів і
поляків. Україна зникла зі
світової карти. Це було найбільш глухе століття. У той
час, коли інші нації стрімко розвивалися, України
не було. І що сталося? Гайдамака, дід Тараса Шевченка, розказував онукові
про Гайдамаччину так, що
згодом Великий Козар описав усе це у своїх творах. І
з того горіхового зернятка він знову відтворив українську націю, відтворив
заклик до боротьби, створилося Братство тарасівців, українці масово покозачились, українці ставали
націоналістами.
Тому я ще раз зазначу,
що ми вчимо історію наших
і поразок, і перемог із чужих книжок, переповідаємо її чужими вустами. Ми
для себе до кінця не усвідомили, хто такі колії-гайдамаки. Це не зарізяки, це не
бандити. Це навіть не шляхетні воїни-самураї. Це
люди, які були революціонерами і які мали дуже чітке бачення побудови справедливого і заможного суспільства на своїй землі.

Волелюбність від діда —
до внука
■ Тож Коліївщина не
була стихійним повстанням. Які території вона
охоплювала?
— Окрім сучасної Черкаської, Кіровоградської,
Київської областей, революція охопила значну частину Брацлавщини, теперішнє Поділля, поширювалася на Лівобережжя. Дуже
довго тривала у Холодному Яру. Вона переростала в
інші форми повстання проти соціального і національного гніту у Карпатах.
Наше завдання — глибше дослідити цю тему. Більшовики намагалися подати
її як виключно соціальний
момент. Історіографія московська і польська показувала гайдамаків як коліївбандитів, що діяли дуже нелюдськими методами. Ми
все-таки повинні повернутися до тих позитивних практик, що насправді революціонери, повстанці хотіли
зробити. Навіть оті маленькі речі, коли багато дітейсиріт знайшли соціальне
забезпечення, коли на територіях, опанованих гайдамаками, був порядок...
Зрозуміло, що Коліївщина
була пов’язана із Запорозькою січчю. Максима Залізняка спеціально послали з
Січі у Мотронин монастир.

❙ «Коліївщина» (фрагмент картини). Олег Шупляк.
❙ Фото з сайта arts.in.ua.
Ми маємо зробити політичні висновки і глибоке історичне дослідження. Ця
тема у нас є вкрай недосліджена і заполітизована, з точки зору інших народів, це
трагедія. І якщо говорять,
що гайдамаки були бандитами, то це ж переносять на
ХХ століття: на ОУН, УПА.
Ми не боремося проти чогось чи когось, ми боремося за щось: воюємо за рідну
землю, обстоюємо українські цінності, культуру, відновлюємо свою історію.
■ Як Коліївщина вплинула на історію України?
Чи пов’язані між собою національно-визвольні повстання різних часів?
— Українська нація є
дуже волелюбною. Це навіть доходить до певного
анархізму, тому побудувати тут якусь країну примусу, імперію, усіх поставити
у стрій — це неможливо. Українці — дуже хороші козаки-воїни під час війни, але у
мирі надзвичайно демократичні і миролюбні. Українці завжди боролися за незалежність. До періоду Коліївщини найбільше національно-визвольне повстання
було під проводом Богдана
Хмельницького. До цього
були десятки менших повстань. І після Коліївщини
цей процес тривав далі. Гайдамаки боролися за волю у
різних куточках України.
У ХІХ столітті чужі окупаційні режими дуже міцно
засіли на території України. Російська імперія знищувала живу силу козаків,
яких масово використовували для завойовницьких
цілей імперії, еліта була помоскальщена. Тому великих повстань у цей період
не було. Але Коліївщину не
можна окремо виривати з
нашої історії, українці прагнули жити у своїй державі.
Щойно ця держава окупована, зразу ж виникали осередки спротиву і виникали
повстання.
Ми нещодавно вшановували 100 років бою під Крутами. І чомусь багато хто говорить, що це була одна з
найбільших битв того періо-

ду. Але такі Крути були чи
не в кожному українському
селі. Кажуть, що під Крутами воювали діти. Командир бою Гончаренко родом
із Чернігівщини, у Першій
світовій війні керував батальйоном, мав Георгієвський хрест. Це людина з великим бойовим досвідом,
хоча й досить молодий. Українці є природними вояками. У Першій світовій війні наймолодшим солдатом
був семирічний тернополянин Мирослав Луцишин.
Але це не був дитячий спротив. Наприклад, через рік,
у 1919 році, тривав подібний бій на річці Трубіж,
поблизу Баришівки, що на
Київщині. Подібні Крути
були у Лозовій. Перед Крутами була боротьба за станцію Бахмач: 4 дні козаки
стримували наступаючу армію. Але це все замовчують.
Тому що окупанти затирали
нашу пам’ять. Зараз ми намагаємося по крупинці це
все відтворити.
Незабаром ми будемо
відзначати 100-ліття найбільшої антитерористичної операції нашої держави
— похід полковника Петра
Болбочана на Крим. 1 березня 1918 року Київ був звільнений від московсько-большевицьких окупантів, а в
кінці квітня український
полководець дійшов уже до
Криму, який номінально не
вважався українським. Антитерористична операція
тривала не роки, а тижні.
Вся історія української
нації — це історія постійної
боротьби за свою самостійність. У середині країни —
це боротьба за свої природні права. Ми завжди обстоювали простір свободи. Простір Української держави є
завжди революційний. Перша Конституція, перші демократично обрані керівники (Богдан Хмельницький), перший прообраз великої європейської революції
(Коліївщина). Це все речі,
якими ми маємо гордитися,
бо вони потім були реалізовані у Європі. Але найбільша проблема нашої історії
у тому, що її і досі вчать мо-

9

вою, артефактами і книжками окупантів. Нам варто дивитися на свої процеси своїми власними очима.

Про національні інтереси
■ Чому так вороже ставляться саме до українських
націоналістів? Адже для
поляків чи євреїв бути націоналістом — це нормально.
— На мою думку, ми
живемо в умовах незавершеної національної революції. Тобто те, що намагалися зробити ще гайдамаки,
і те, що ми почали 28 років
тому будувати національну
державу. Ця боротьба є незавершеною. Не реалізовано національний проект за
Тарасом Шевченком, коли
«в своїй хаті своя правда і
сила, і воля». Це єдина природна форма державності
в Європі, тому в нас триватиме революція. Поки ми
не повернемо владу у своїй
країні собі, не можна говорити про те, чому до нас
хтось ставиться по-інакшому.
Друге — географічно
Україна найбільша країна
в Європі. І нікому не вигідна
найбільша країна у Європі.
Щойно Україна буде рости
як велика європейська країна, ми будемо мати незадоволення і жорстку реакцію з
боку всіх країн, тому що світом правлять жорсткі національні інтереси. Якщо подивитися останнє послання президента США Обами,
якого вважали дуже ліберальним, і перше послання президента США Трампа, то вони говорять про велику націю, яка базована на
силі, з великим військом, і
що вони свої інтереси будуть дуже жорстко захищати. Тому, щоби повернути
зовнішню суб’єктність, яку
ми втратили, нам потрібно
повертати ідентичність, повертати своє місце на рідній
землі. Не може ж так бути,
що українська нація, яка
становить майже 90% населення, має бути абсолютно
безправною на своїй землі.
■ А чому повстання називалося саме Коліївщиною?
— Є два варіанти назви.
Перший: той, хто коле свиней у селі, і досі називається
колієм. Інша версія: так називали тих, хто ніс колійну
службу в тогочасній польській міліції. Питання не в назві, а в самій суті і цілях, які
намагалися досягти учасники повстання. І питання у
тому, що це невід’ємна частина нашої історії, яку ми
маємо досліджувати, якою
ми маємо гордитися, з якої
ми повинні робити висновки. І нікому не повинні дозволяти називати це негативним явищем: «разбойники», «пятно нашей истории»...
Відзначаючи річницю
Коліївщини, ми повинні
шукати позитивні речі, які
робили гайдамаки. Вони не
виступали просто, щоб когось перерізати, перебити
за національною, релігійною чи соціальною ознакою. Та настільки був великий соціальний і економічний гніт, який був поєднаний з гнітом релігійним,
що протидія від українців
не могла бути інакшою. Це
природно. І Тарас Шевченко дав на все відповідь. ■
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РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 24 КВІТНЯ 2018

■ ДОЗВІЛЛЯ

Фести файного
Тернопіль відкриває сезон неабияких
культурно-мистецьких дійств
Світлана МИЧКО
У файному місті Тернопіль розпочався сезон фестивалів. Цими вихідними в обласному центрі відбувся міжнародний фестиваль-конкурс духовної пісні та
камерної музики «Я там, де є благословення», який
зібрав близько півтисячі учасників різних християнських конфесій з України, Грузії та Польщі. А 4-6
травня місто вшосте прийматиме мистецький фестиваль «Ї», що обіцяє стати справжнім святом для поціновувачів різних видів мистецтв. Його заходи відбуватимуться впродовж трьох днів відразу на кількох майданчиках — літературному, музичному, художньому, кіно-театральному та лекційному.
Олександр Ірванець, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій Винничук, Андрій Курков
— ці імена говорять самі за себе, і це далеко не повний
перелік гостей лише однієї, літературної, сцени фестивалю (за словами організаторів, цьогоріч у ньому візьмуть участь митці не лише з України, а й із близького та далекого зарубіжжя, приміром Білорусі й Норвегії). На музичній сцені глядачів та слухачів порадують, зокрема, Дмитро Лазуткін та Борис Севастьянов
зі своїм оригінальним проектом ARTERIЯ, KADNAY,
«Жадан і Собаки», LUMIERE, «Карна», «Фіолет» та
Христина Халімонова. А одним із головних заходів
кіно-театральної сцени стане презентація вже відомої
стрічки «Червоний» та спектаклю «Альберт, або Найвища форма страти» за однойменним твором Андруховича.
У ті ж дні на початку травня в Тернополі «гулятиме-смакуватиме» започаткований минулого року гастрономічний фестиваль «Тернопільська брама». 12-13
травня численних учасників та гостей збере ювілейний, 10-й, Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки», який планують
присвятити Дню Матері. Відтак Тернопіль почне готуватися до свого вже широковідомого щорічного фесту «Файне місто». ■

■ МОДЕРНІЗАЦІЯ

Модна читанка
Книжковим фанам на замітку: буде
облаштовано першу ІТ-бібліотеку
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів
У Львові розпочнуть капітальний ремонт бібліотеки №43, де невдовзі з’явиться перша міська ІТ-бібліотека, що коштуватиме місту майже 4 млн. грн.
Востаннє капітальний ремонт у бібліотеці на Стрийській робили понад 40 років тому, тож робітникам доведеться докласти максимум зусиль, аби за короткий
час привести все до ладу.
Тут замінять електромережі, системи опалення та
повністю оновлять оснащення. Після проведення ремонтних робіт над входом у будівлю з’явиться вивіска
«ІТ-бібліотека».
Обіцяють, що модернізована бібліотека буде цілковито відповідати сучасним вимогам, її обладнають
новою комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками та навіть спеціальною технікою для зчитування QR-кодів. Цікавою новинкою буде система електронного читацького квитка, який уже розпочинають
впроваджувати у місті.
Також можна буде відвідати різноманітні тематичні зустрічі з ІТ-фахівцями, а серед звичних для нас
книжок на полицях з’явиться література про сучасні
інформаційні технології.
Також відомо, що в першій ІТ-бібліотеці планують
проводити курси комп’ютерної грамотності для людей
поважного віку, а всі гуртки, які діють при теперішній
бібліотеці, продовжать свою роботу і після капітального ремонту та оновлення.
Як свідчать дані системи публічних закупівель
ProZorro, ремонтні роботи у цій бібліотеці проводитиме ТОВ «Арка-Пік». Ця фірма виграла оголошений
Централізованою бібліотечною системою Львова тендер, запропонувавши виконати роботи за 3,99 млн.
грн.
Глобальне оновлення стартуватиме після проходження проекту капітального ремонту аудиту у
Львівській міській раді, а осучаснена бібліотека має
відкритись у 2019 році. ■

■ КРАСА

Ірина КИРПА
Херсонська область
У селі Любимівка Каховського району розквітло більше
десяти тисяч тюльпанів різних
сортів та кольорів! Дивовижні
пишні поля з живих квітів стали головним експонатом фестивалю тюльпанів на Херсонщині.
За словами організаторів цього
фантастичного за красою заходу,
різнобарвна веселка з тюльпанів
привернула увагу гостей з різних міст та країн, які з’їхалися
минулого тижня на Херсонщину.
— Бажаючих відвідати фестиваль виявилося так багато,
що довелося встановити плату
за вхід, хоча спочатку свято планувати проводити безоплатно,
— поділилися своєю радістю організатори фестивалю «Маленька Голландія» у Херсонській області. — Відвідувачі платили
гроші за захопливу екскурсію, а
також можливість скуштувати
страви української національної кухні, приправлені такими
екзотичними спеціями, як шафран та коріандр.
Відзначимо, що крокуси, з
яких виробляють шафран, ростуть у безпосередній близькості
від тюльпанових полів та мають
величезний попит у споживачів
з Європи. Ініціаторами вирощування золотого шафрану на Херсонщині стала сімейна пара бізнесменів зі Швеції. Ще в минулому році ентузіасти своєї справи зуміли зробити рентабельним
продаж шафрану з Херсонщини
до країн Євросоюзу.
А ось у нинішньому році каховський фермер Олег Демченко затіяв новий фестиваль тюльпанів, який порадував не лише
жителів півдня України, а й туристів з інших країн.
— Ми стали розсилати запрошення на свято під назвою «Маленька Голландія-2018» ще наприкінці минулого року, — розповів фермер Олег Демченко. —

Фан-фан тюльпан
Маленька Голландія на півдні України

❙ Фото з сайта wp.com.
Тому дуже переживали, коли на
початку березня виникли небувалі для Херсонщини заморозки. На щастя, посадковий матеріал із честю витримав це випробування та дав відмінні сходи на площі 0,5 га. Тому гості
фестивалю змогли насолодитися справді фантастичним видовищем квітучих тюльпанів, які
переливаються подібно до різнобарвного моря.
Цікаво, що свої рекомендації
щодо проведення свята умільцям з Херсонської області давали партнери з Голландії, які
спеціалізуються на проведенні
подібних фестивалів вже не один
рік. Знову побоювання фахівців
викликала крижана кірка, яка
буквально скувала ґрунт за кілька днів до того, як з’явилися сходи.

Проте тюльпанові цибулини
не тільки вижили, а й дали великі, красиві бутони. Поки що
на Херсонщині з успіхом прижилися три сорти тюльпанів із
Голландії: рожевий, фіолетовий
і так званий «жовтий рябчик».
Організація першого фестивалю тюльпанів на Херсонщині —
подія досить знакова, якщо врахувати той факт, що подібне свято у цих краях ніколи раніше не
проводили.
Зате у сусідньому Миколаєві
подібне торжество весни та краси
пройшло вже вчетверте поспіль.
Беззмінний організатор фестивалю «Тюльпанова веселка»
Інна Токарева охоче демонструє
всім бажаючим безплатно понад
п’ятдесят різних сортів тюльпанів, цибулини яких можна придбати без обмежень. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

У пошані «-люби» й «-мани»
З успіхом пройшов книжковий фестиваль «Маестро»-2018
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
В обласній філармонії
Шевченкового
краю відбувся Черкаський книжковий фестиваль «Маестро»-2018 .
Ця наймасштабніша літературна подія року
тривала три дні поспіль
— у п’ятницю, суботу та
неділю.
«Приїхали більше
сотні гостей і 57 видавництв», — говорить «Україні молодій» Людмила Фіть, очільниця Черкаського книжкового
фестивалю, який удруге
зібрав кращі українські видавництва, письменників, копірайтерів
та громадських діячів, а
також інтернет-магазини та книготорговельні
компанії.
Отже, із 20 по 22 квітня фестиваль став місцем, де любителі книги
мали змогу познайомитися з книжковими новинками, придбати їх,
послухати цікаві лекції, взяти участь в оригінальних перформансах.

На фестивалі відбулися літературні зустрічі з відомими письменниками, презентації
книг, «круглі столи»,
квести, дискусії. Також
у рамках Черкаського
книжкового фестивалю
пройшов благодійний
аукціон, кошти від продажу книг на якому підуть на допомогу дітям

загиблих героїв АТО.
Серед
учасників
Черкаського книжкового фестивалю — провідні українські письменники Оксана Забужко, Василь Шкляр,
Любко Дереш, Макс
Кідрук, а також лауреатка Всеукраїнського рейтингу «Книжка
року-2017» у номіна-

ції «Дитяче свято» та
третьої премії «Коронації слова» Дара Корній; Артем Полежака,
відомий своїми сатиричними творами; Артем Чех, переможець
другого конкурсу від
видавництва «Фоліо»
«Міський молодіжний
роман» та багато інших.
А ще під час
фестивалю
відбулися презентація антології «ЯкЗдрасті»
та
«Мирний
батл
«Книгарні&покупці. У
кожного своя правда».
Словом, у програмі фестивалю було анонсовано чимало захоплюючих заходів, відвідавши які, кожен учасник
і гість зрозуміли, що
вихідні пройшли недарма.
До речі, торік на
Черкаський книжковий фестиваль завітало
близько 10 тис. людей
з 12 областей України,
участь у ньому взяли
понад 60 цікавих лекторів та більше ніж 50
видавництв. ■

ЛЮДИНА
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■ «ЗІРКОВИЙ» ШЛЯХ

Ліна ТЕСЛЕНКО

«Щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї
свою душу і серце. Не кошти, не інвестиції, не бажання заробити
— а вкласти себе!» — так пояснює власний феномен успішності
Михайло Поплавський, який днями відсвяткував 25-річчя ректорської діяльності. Цю дату в Київському національному університеті культури і мистецтв святкували яскраво і зі смаком. Студенти
влаштували масштабний флешмоб: створили біля головного корпусу вишу напис із кульок «Ректор 25 років», які потім випустили
в небо. Червоною доріжкою через «живий коридор» зі студентів
йшли до вишу поважні гості: Віктор Ющенко, В’ячеслав Кириленко, Ростислав Карандєєв, Степан Івахів, Володимир Бандуров, Ігор
Молоток, Олександр Пономарьов, Євген Рибчинський, Сергій Шахов, Володимир Макеєнко, Олександр Горган, Дмитро Гордон, Михайло Дорошенко, Юрій Рибчинський, Геннадій Татарченко, Денис
Богуш, Володимир Бебешко, Ахтем Сеітаблаєв, Володимир Мойсеєнко, Богдан Бенюк, Дмитро Ступка та інші відомі особи.
З нагоди ювілею Михайло Поплавський презентував книжку «Ректор», в якій відверто розповів про себе, родину, свій шлях до успіху та становлення університету. Студенти зробили улюбленому
керівникові ще один пам’ятний подарунок — відзняли фільм «25річчя ректорства», який, зізнається Михайло Михайлович, він і сам
уперше побачив разом із гостями на презентації.
Михайло Михайлович був у доброму гуморі, багато жартував і сипав дотепами, а гострим на слівце він був завжди. У мене якоїсь
миті навіть закралася думка — а чи не час Поплавському вже видавати книжку власних афоризмів?

«Думав, буду їздовим,
як батько»
«Колись я мріяв, що виросту
і підміню в колгоспі батька, який
працював їздовим, — згадує Михайло Поплавський. — Але Бог
вирішив інакше: бути Мишку
ректором. Я з дитинства займався художньою самодіяльністю,
після служби в армії був завклубом, грав на сільських весіллях.
А потім зрозумів: якщо нічого
не зміниться, то зіп’юся, бо ж де
весілля, там і застілля. От і кажу
мамі: «Буду вступати в інститут
культури».
Закінчив виш із червоним
дипломом і вирішив вступати до
аспірантури. «Та сталося несподіване: партком інституту культури
не рекомендує мене до аспірантури, хоча я все здав на «відмінно»!
— продовжує Михайло Михайлович. — Якби мене тоді рекомендували в аспірантуру, дали
б мені кафедру, то, можливо, я б
там і досі сидів...Але це зачепило
мене, мій український гонор, амбіції, і головне — честь і гідність
українця. Я сказав на засіданні
парткому, що не буду себе поважати, якщо не захищусь. Потім
прийду і мухоморів вчорашнього
розливу, таких як ви, розжену, бо
ви є гальмом інституту».
Обіцянку, дану парткомівським «мухоморам», він таки дотримав. І незабаром повернувся в інститут... ректором. Проте це був тільки початок боротьби. «У столичних вишах на сто
років уперед усе розписано, хто і
коли стане ректором. А тут Міша
з села прийшов і раптом став керувати. Такого не буває! — каже
Михайло Поплавський. Тому невдовзі знайшовся формальний
привід і Поплавського змістили з посади. Почалися суди, на
захист ректора, який вже встиг
здобути авторитет серед молоді,
стали студенти. За тих часів виграти судовий процес у будь-якого міністерства було нереально,
проте Поплавському, за потужної підтримки студентства, і це
вдалося! «Взагалі вважаю, що
студенти — це святі люди. Студента потрібно любити — таке
моє переконання», — каже ректор. І молодь відповідає Михайлу Михайловичу цілковитою
взаємністю. Студентство — публіка особлива, її не купиш оцінками в заліковках, а брехню й нещирість відчуває здалеку. Проте
з Поплавським у них повне порозуміння, для них він — «свій
у дошку».
Мені згадалася історія, яку
нещодавно розповіла знайома лікарка. До її відділення госпіталізували студента з Університету
культури. Згодом до неї зателе-
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фонувала секретарка Поплавського і з’єднала з ректором. Михайло Михайлович поцікавився
станом здоров’я хлопця, запитав, що потрібно: «Цей хлопчина сирота, про нього нікому подбати». Невдовзі від Поплавського прибув «гінець» і привіз гроші на дорогі ліки, яких не було у
відділенні. «На моїй пам’яті це
був єдиний випадок, коли ректор особисто і дійсно щиро переймався cвоїм студентом», — додала лікар. І цю батьківську турботу студенти відчувають у всьому, навіть у тих умовах, що для
них створені, починаючи з чистих відремонтованих туалетів і
закінчуючи комфортними інноваційними аудиторіями.
«Я розглядаю студентів як
своїх колег. Вони мені довіряють, а довіра — дуже дорогого
коштує, — ділиться ректор. — У
мене 25 років немає ні днів прийому, ні годин прийому. Студент
може прийти до мене в будь-який
час і я його вислухаю. Ми вчимо студентів вірити в себе і свої
сили. Бо якщо людина вірить,
вона перемагає. Ми формуємо філософію лідерів, філософію переможців, що вони мають бути кращими. Я бачу в студентах самого себе багато років тому і горджуся, що в мене сьогодні є такі
«поплавки».

«Усе тільки починається!»
«Коли я прийняв Університет культури, тут було всього
два факультети — культурноосвітньої роботи і бібліотечний,
які були не дуже популярними
серед молоді, — згадує ректор історію вишу. — Вивчивши досвід
українських і світових університетів, я зрозумів, що ми не виживемо, якщо не відкриватимемо
конкурентоздатні перспективні спеціальності. Сьогодні маємо
46 спеціалізацій, готуємо фахівців із готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу, дизайну і
реклами, піару й журналістики,
кіно і телебачення, міжнародних
відносин, режисури і шоу-бізнесу, музичного та хореографічного мистецтв, економіки, права
та інформаційних технологій. В
університеті сьогодні — найвищий вступний конкурс».
Але перед цим була ще одна
сторінка — проект «Співаючий ректор як технологія». «20
років тому прийшов до мене Михайло Михайлович і каже: «Що
треба зробити, аби вийти на сцену?» — згадував на презентації
продюсер Володимир Бебешко.
— «Треба вдягти костюм Бетмена, — кажу, — і полетіти». Він
одягнув і полетів!» (Для першого кліпу на пісню «Юний орел»

«Хочу, щоб Університет
культури став
українським Гарвардом»
Михайло Поплавський відзначив 25-річчя ректорства

❙ «Я щасливий, що святкую серед своїх!»

❙ 25 років тому: так усе починалося.
Поплавський, нагадаємо, знявся
в образі Бетмена. — Авт.)
Задум — утнути щось таке,
аби про університет заговорили, — був ризикований і авантюрний. «Фішка була в чому?
Сам вихід ректора на сцену мав
викликати стрес, шок і його несприйняття. Головна задача була
— привернути увагу до iнституту культури. Ми з цього проекту
зі 100 можливих відсотків витиснули всі 500!»
Бо поки одні ним захоплювалися, інші критикували, команда Поплавського займалася реформуванням освітнього процесу,
втіленням програми стратегічного розвитку інституту, і результат не забарився: в найвищих урядових кабінетах уже готували
президентський Указ про надання вишу статусу Національного.
«Це було визнання всього колективу, мене як ректора, ми довели,
що на ринку навчальних культурно-мистецьких послуг — найкращі. Тепер хочу, аби університет
став українським Гарвардом. Щоб
українські діти не їхали здобувати освіту за кордон, а навчалися
тут, в Україні». Що втне задля досягнення цієї мрії Михайло Поп-

❙ Президент Ющенко і ректор Поплавський.
лавський, можна тільки гадати.
«25 років — це і мало, і багато —
наголошує він. — Все тільки починається!»

Аплодисменти ректору
«Кожна людина, яка приходить в Університет культури, закінчує його перш за все громадянином України, — зауважив у вітальному слові третій Президент
України Віктор Ющенко. — Славно, що ректор та його професура
виховують справжніх українців,
адже культура — основний духовний пласт держави, вона найбільше ідентифікує нас. 90 відсотків «зірок» України викладають
у цьому виші, і це теж мистецтво
— зібрати їх тут та поширювати
досвід».
Віце-прем’єр iз гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко додає: «Я 25 років знайомий
з Михайлом Поплавським і 25

років спостерігаю, як він продовжує нести слово правди в українську культуру. Мої найщиріші вітання та побажання ще
25 років процвітання і благополуччя».
...Чи багато в Україні вишів,
які ідентифікують за прізвищем
ректора? Мабуть, університет
Поплавського такий один.
«Я щасливий, що святкую
сьогодні серед своїх», — каже
він. Свої — це 10 тисяч студентів і чималий викладацький колектив. «Лідер нічого не вартий
без своєї команди, якою я горджуся. Щоб вистава відбулася і в кінці аплодували, треба
правильно роздати ролі. У мене
кожна людина на своєму місці», — впевнено каже ректор.
У будь-якому випадку, аплодисменти за свій найуспішніший
проект — КНУКіМ — ректор Поплавський дійсно заслужив! ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС

■ КНИЖКОВА ШАФА

«Спляча красуня» Поклітару

Золотий запас таланту

«Лускунчик», «Лебедине озеро» і вже
зовсім скоро — «Спляча красуня». У травні балетмейстер і керівник Театру «Київ модерн-балет» Раду Поклітару запропонує власну версію
відомого балету. І репертуар матиме повноцінну трилогію балетів Петра Чайковського.
Хореограф звернувся до першоджерела і
за основу взяв казку… ні, не Шарля Перро, а
Джамбаттиста Базиле. Саме цей неаполітанський поет і письменник-казкар першим написав
такі відомі казки, як «Спляча красуня», «Попелюшка» і «Кіт у чоботях».
Постановка є копродукцією Швейцарії та
України. Швейцарська сторона повністю покриває всі фінансові витрати проекту. Художником вистави є швейцарка Маріанн Холленштайн. Костюми до балету створює український дизайнер Дмитро Курята.

Лепетуни вчать українську мову
Тато Лепетун, мама Ярина, донечка Леся,
син Андрійко та дідусь із бабусею — сім’я
язичків. Вони є героями освітньо-пізнавального мультсеріалу для дітей «Лепетуни»: навчають української мови, збагачують словниковий запас, формують правильну вимову.
Авторами є команда волонтерського проекту «Мова — ДНК нації» (засновниця — Наталя Клименко), який спрямований на вдосконалення знань української мови. За майже три
роки свого існування вони створили сучасний
сайт для вивчення української мови (ukr-mova.
in.ua) з тематичними вправами й диктантами,
за допомогою яких можна не лише перевірити, а й удосконалити свої знання. Також перший
мобільний додаток для покращення української — Mova. А на сторінках у соцмережах Fb,
Twitter, Instagram намалювали понад 350 зображень із Лепетуном, який вказує на правильний наголос, правопис, знайомить із фразеологізмами, перекладом та ін.
В обсязі 10 тис. примірників команда випустила друком книгу «Українська легко!». Одним з останніх проектів є мультсеріал «Лепетуни». Нещодавно вийшла 9-та серія із запланованих 11.

Нова п’єса. Заявка
27 квітня 2018 року у Центрі мистецтв
«Новий український театр» пройде перший
Фестиваль сучасної української драматургії
«Нова п’єса». Його основною місією є розвиток сучасної української драматургії, підтримка та популяризація нових авторів, налагодження творчих зв’язків між драматургами,
режисерами, представниками театрів, літературознавцями та театрознавцями. Захід є копродукцією Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» та Центру мистецтв
«Новий український театр». Партнерами стали Національна Спілка театральних діячів України та Українське агентство з авторських та
суміжних прав.
У програмі заплановано зрежисовані публічні читання відібраних текстів, обговорення
прочитаних п’єс за участі акторів, режисерів,
експертів, слухачів та авторів. А також виступи драматургів із короткими презентаціями
своїх нових текстів, майстер-класи від відомих драматургів (серед яких — Наталя Ворожбит), театральних та літературних критиків
(театрознавець Ганна Веселовська, засновник
конкурсу «Коронація слова» Тетяна Логуш),
режисерів, продюсерів. І наостанок — показ
вистави «Що потрібно холостяку» за п’єсою
Віктора Рибачука, одного з лауреатів конкурсу «Коронація слова».
Ініціатором створення фестивалю «Нова
п’єса» є режисер, директор і художній керівник Центру мистецтв «Новий український театр» Віталій Кіно. Його ідею підтримала Ганна Веселовська, яка, як і Віталій, є постійним
членом журі «Коронації слова». За словами
Віталія Кіно, на конкурс надходить дуже багато хороших сучасних п’єс, але не всі з них
стають переможцями. Аби підтримати авторів, він і вирішив створити драматургічний
фестиваль. Тож його першими учасниками
стануть п’єси, які були відзначені журі на минулих конкурсах «Коронації слова», але не
стали його лауреатами.
На запрошення Ганни Веселовської з різних українських театрів на фест мають приїхати завідуючі літературними частинами, щоб
ознайомитися з новими текстами та їхніми авторами для подальшої співпраці.
Захід є одноденною заявкою-презентацією майбутнього фестивалю, який уже в повному форматі тривалістю у 3-4 дні відбудеться восени. ■

Поезії «Вибухають кульбаби» Андрія Демиденка
Олександр ШПАК,
доктор педагогічних наук,
професор
Мене вразила й схвилювала нова книга знакових поезій Андрія Демиденка
«Вибухають кульбаби».* Вже її поява —
ностальгічна подія в житті України. В
одному із заглавних віршів Богом цілований поет вкрай жагуче й образно викрешує своє кредо поета й людини: «Я мислю, я дихаю по-українськи». В цьому
вистражданому кредо — вікопомний порив наших предтеч, жива суть українського народу.
Андрій Демиденко — поет із незрадженою совістю. Це не лише високочола
літературно-мистецька постать, а й авторитетний професор, наставник і вихователь молодої генерації українців. «Ми
гордимося, що поруч із Героєм України
Анатолієм Паламаренком працює в нашому колективі найсучасніший витязь
поезії-пісні Андрій Демиденко», — говорить декан факультету української філології та літературної творчості НПУ імені
М. Драгоманова, доктор філологічних
наук, професор Анатолій Висоцький.
— Він опромінює нашу студентську
молодь теплим сонцем любові і шани до
прекрасного письменства, запалює в їхніх душах зорю щирої поваги до літературних звитяг нашої української нації,
несе на своїх високих крилах білих ангелів правди й свободи.
«Зустрічі з Андрієм Петровичем — це
свято для всіх нас. Він веде диспути про
поезію навдивовижу цікаво, по-особливому захоплююче, переконливо демонструючи її роль у духовному світогляді
особистості», — сповнена вражень студентка вишу Світлана Кондратюк.
Я давно прослідковую за зростанням
пошанованого автора та не перестаю дивуватися, як він відповідально ставиться до свого Божого дару — не змарнував
його, не розтринькав, не занапастив, а
вперто гранословив:
Українці!
Свобода — не ложе:
Хто за Свободу воїн —
Свободи достоїн,
О праведний Боже!
А без неї — немає народу.
Я — за Свободу!
Свобода — моя група крові.
(«Свобода — моя група крові»)
Неможливо не помітити, що одна з
найяскравіших рис творчості поета —
епічність мислення, витончена метафоричність та філософська глибина.
Андрію Демиденку дано чути слово.
*Андрій Демиденко. Вибухають кульбаби. — Київ.: в-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2017.
Поле моєї Пам’яті —
Я прошу берегти.
Поле моєї Пам’яті —
Не перейти! Не переплисти...
Поле моєї Пам’яті —
Над тим, хто убитий!
Над тим, хто заморений!
Полем моєї Пам’яті —
Не ходіть, чорні ворони...
Я — Україна!
(«Поле моєї Пам’яті»)
Так може написати лише Поет, для
якого історичний шлях України і його
власна доля нероздільні. Він зображує реальний час Шевченковим виміром правди
і болю:
Все в Україні, як треба,
Тільки одне не збагну:
Ходять багаті по небу,
Чом же народ мій — по дну?!
(«Все в Україні, як треба»)
У цій наріжній поезії на повен зріст
постають гранично важливі й кричущі
проблеми нинішнього дня:
Боже, спини лицемірних.
Боже, молю повсякчас.
Боже! Чим більше у скрині —
Тим менше у серці у нас!

А хіба не по-прометеївськи скликає
наші серця Андрій Демиденко в найкращій поезії про Майдан — своїй знаменитій
поемі «А на Хрещатику, а на Грушевського...», в якій народ і його праведне волевиявлення підносяться до апогею людського духу. І в цьому процесі він не тільки
всенаціональний поет, а й безпосередній
учасник Революції гідності!
А. Демиденко — від краплини до ріки
повноводдя — непідробний патріот землі,
яка його народила:
Тільки тут на зорі
Золотяться хліба,
Наче храмові свічі,
І вчуваєш свій рід —
До останніх кровин.
(«Тільки тут на зорі»)
«Світ поезії Андрія Демиденка для
мене як ковток криничної води, як ранковий грім, як діаманти світанкової роси,
як подих рідного неба. Це відверта розмова про наше грішне буття й пошук нашого місця в ньому. Велич поезії А. Демиденка в тому, що вона людяна й мудра, а відтак — безкінечна. Ліки любові в
ній істинні, а відтак — безцінні, — зазначає доктор педагогічних наук, професор
Юрій Руденко. — Вона — продуманий
проект становлення людської душі».
Цей митець багатовимірний. Його твори можуть проймати до кісток — то трепетні, то зранені, то набатні... Вони, пробачте за пафос, стають окличними при
аналізові будь-яких суспільно-громадських подій.
А. Демиденко не грається зі словом, а
леліє його. І в цьому «водовороті» він не
блукає, а з позицій природного таланту
магістрально «розсовує» поетичні далі:
Ці небеса — чоло землі!
А ця земля — черінь небес!
(«Ці небеса»)
Боже, як темно при світлі.
Боже, як гірко від слів.
(«Боже»)
У книгах і періодиці нині засилля
дрібнотем’я і версифікацій ні про що. В
нього ж у віршах важко надибати пустопорожність. Двома-трьома метафоричними лаконічними рядками він може розгорнути цілі грандіозні, невичерпні полотна — як за змістом, так і за художньою
експресією та довершеністю. До того ж
вони наснажливі й сприймаються зримо,
як картини. Змушують замислюватися і
збурюють читацьку уяву:
Не сплять літа —
Стають
Кругами під очима.
(«Не сплять літа»)
Гупають жолуді —
Осінні дзвоники дуба.
(«Гупають дзвоники»)
Бунтуй, творець!
Твій храм — народ!
(«Творець»)
Для Демиденка слово — це вічний пошук істини, естетично-філософське оформлення думки; він пише лише про те, що
любить, знає, психологічно відчуває і за
що вболіває понад усе. Це слово — неймовірно сконцентроване й озонисте —
сповідує не літературні віяння, а час. І цьому слову дано нахлинути й не відпускати
читача:
І журавлі — не в небесах похмурих —
Осінньо скрикнули в мені.
(«Журавлі»)
Березень. Вмирає сніг.
Ця смерть так радує весну.
(«Воскресіння весни»)
Не ті часи:
Нема гераклів і богів,
Мораль тепер — у броунівськім русі.
(«Не ті часи»)
Невгамовний процес творчого вдосконалення органічно вмонтований в життєві
принципи поета. Особливої уваги заслуговують пронизливі поетичні надбання про
людські почуття й природу, яку так яро
обожнює він:
Природа — мій оркестр!

❙ Андрій Демиденко.
Моя жива симфонія!
Я тут живу. Я тут люблю.
І не нудьгую тут ніколи я.
(«Природа — мій оркестр»)
Не зчувся я: минає молодість.
Збагнув одне — люблю безумно!
Як — без тебе холодно.
Як — без тебе сумно.
(«Незчувся я»)
Мені імпонує, що автор вміє не лише
аналізувати ( часто критично) свої вчинки, а й підносить до верховин людські долі, з якими пов’язав його життєвий
вир.
Виокремлю долю Дмитра Гнатюка,
з яким Андрій Петрович проніс взірець
людської й творчої дружби:
Зупиніться оркестри —
Зніміть свої форте і тутті!
Не перебити вам голос
Цього козака!
(«Український богоголос»)
І мені розкішно на серці, що великий
патріарх нашої пісні на пагорбах бузівської землі під Києвом залишив у спадок
своєму полум’яному другові і поетові сад,
посаджений власними руками, що кожному посадженому деревцю співав «Многії літа», що виспівав із демиденкової
дачі для людей, що зібралися, сокровенну «Рідна мати моя», яка й дотепер щемливою пам’яттю десь відлунює в тихих заозерних обріях...
Для поета непогасним болем навік залишається рідне поліське село та Чорнобиль, який віхолами свого ядерного пилу
змусив здригнутися світ:
Може, з тужних днів і дат
Вернемось колись...
Крізь підлогу наших хат
Проростає ліс.
(«Чорнобиль. ХХІ вік»)
Відчувається, що ні на кого не схожий
поет звідав і пережив складний шлях самоствердження. Про творця цих шедеврів Іван Драч сказав: «Поезія Андрія Демиденка вражає й захоплює. Він уміє в
найпростішому знайти найдовершеніше,
в побутовому — величне, у звичайному
— дивовижно незвичайне. Вічне! Це насправді рідкісний, унікальний поетичнопісенний дар».
Недаремно ж мої студенти, коли я
читав дійсно геніальний і святий доробок поета «Мамина хустка», тихо встали
й довго-довго аплодували його золотому
таланту, нашим матерям, які є і назавжди будуть колисками і сумлінням нашої
нації, які народжують і ростять таких соколів, що мислять і дихають по-українськи. ■

КУЛЬТУРА
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У рамках Х міжнародної Пасхальної асамблеї-2018, яка триває до
28 квітня, у великій залі
імені Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського виступив чоловічий хор «Святий
Єфрем». Концерт відбувся за підтримки адміністрації прем’єр-міністра
Угорщини та посольства
Угорщини в Україні.
Угорський чоловічий
хоровий колектив, названий на честь сирійського святого Єфрема, представив на київській сцені
Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень. Хор створив у 2002
році лауреат премії імені
Ференца Ліста Тамаш
Бубно, який із того часу
є художнім керівником
хору.
— Головною метою
колективу є дослідження, виконання і популяризація візантійського
християнського співу.
Через 17 століть ми прагнемо продемонструвати
публіці ті цінності, які
були започатковані святим Єфремом у IV сторіччі. Це не тільки музика,
а й сама молитва, — говорить керівник хору
Тамаш Бубно.
У виконанні чоловічого хору «Святого
Єфрема» звучать також
сучасні європейські музичні композиції з окремим наголосом на продовження традицій чоловічого хорового співу
Угорщини, а це — Ференц Ліст, Бела Барток,

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ВИСОКА НОТА

■ ОВВА!

Сакральна подорож із хором Історичні
побрехеньки
У Києві виступив угорський «Святий Єфрем»
Напрочуд правдива конференція
у Ніжині, де по-гоголівськи до
присутніх зверталися «куме»
Михайло ЛОМОНОСОВ

❙ «Святий Єфрем» на київській сцені.
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
Золтан Кодай, Дьордь
Лігеті.
Колектив хору є частим гостем на престижних фестивалях, важливих музичних проектах у країнах Європи, а
з 2011 року є організатором фестивалю Orientale
Lumen у Базиліці святого Іштвана у Будапешті.
І задзвеніли дзвіночки молитви Agios o theos
(«Святий Боже») — мелодії Афонської гори.
Зала консерваторії притихла так, що не було
чути дихання. Трепетно лунав у виконанні
хору Великодній Тропар
угорською, грецькою та
древньослов’янською
мовами. Після молитви-дзвону
прозвучав
грузинський
чоловічий триголосий спів на
парифразу «Отче наш»

Іллі Чавчавадзе, а на завершення другої частини — уривок із чоловічої хорової літургії української композиторки
Лесі Дичко — «Щастя».
Присутні в залі почули також вишуканий,
благоговійний Псалом
Ференца Ліста «А мені
добре триматися мого
Господа».
«Чоловічий
хор
«Святий Єфрем» — це
справжнє відкриття і
свято, — сказав керівник проекту «Пасхальна асамблея-2018. Духовність єднає Україну» ректор Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського Володимир
Рожок. — Хор здійснив
з аудиторією «сакральну подорож по світу».

■ ТАКЕ КІНО

Любити Львів, жінок та жарти
«Брати Гадюкіни» презентували пісню до комедії
«Шляхетні волоцюги»
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА
Восени, наприкінці
вересня, у прокат вийде стрічка «Шляхетні
волоцюги» — про специфічну львівську батярську субкультуру. Існує думка, що назва «батяр», ймовірно, виникла
з угорської. Так називають людину, схильну до
непередбачуваних вчинків, гульвісу, авантюриста. Такими, власне, завжди і були львівські батяри.
Головні герої комедії
Бодя й Мірек живуть під
гаслом «Любити Львів,
жінок та жарти», і є персонажами позитивними. У фільмі вони неодноразово рятують дівчину-сироту і постійно їй
допомагають. Події в кінострічці розгортаються
у Львові в 1938-1939 роках.
Актор Іван Шаран,
який у стрічці грає персонажа Бодю, жартує,
що вже просто сивіє від
цієї комедійної ролі, бо
в театрі звик грати дра-
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❙ «Шляхетні волоцюги».
❙ Фото зі сторінки Івана Шарана у «Фейсбуці».
матичні сцени. «Мій
персонаж — гострохарактерний. Я охарактеризував його комаром.
Тому що комар всюди літає, він дуже прудкий.
Для того, щоб персонаж
запам’ятався, його потрібно було робити максимально яскравим, пластичним, харизматичним,
— ділиться з «Україною
молодою» Іван Шаран. —
Знімальний процес будувався на важких фізично речах: ми постійно багато рухалися — бігали,
танцювали, билися. Було
важко все це витримати,

але після місяця зйомок
я звикнув».
Спеціально до фільму відомий в Україні
львівський
рок-гурт
«Брати Гадюкіни» розробив власне аранжування
пісні «Тільку ві Львові»
та зняв до неї кліп, у якому використано кадри
з фільму. Автор тексту
пісні — єврейсько-польський пісняр Емануель
Шлехтер. Переклад українською здійснив поет
Богдан Стельмах. «Шляхетних волоцюг» знято за
мотивами польської комедії «Волоцюги» (1939

Тут пролунало і грецьке новорічне вітання,
в якому прославляють
Великого Василія, й виконано болгарську колядну пісню під назвою
«Маленька дівчинка»,
й найпопулярнішу Ave
Maria, яку для чоловічого хору написав німецький маестро Франц Бібл
у 1966 році в Зальцбурзі».
Стоячи й оплесками
вітали в Києві чоловічий
хор «Святий Єфрем»,
коли звучав славнозвісний «Щедрик» Миколи
Леонтовича.
До речі, на концертах Міжнародної Пасхальної асамблеї «Духовність єднає Україну»
ведеться збір коштів на
підтримку онкохворого дворічного хлопчика
Марка Ковальчука. ■
року), автором сценарію
якої є також Емануель
Шлехтер. Саме там уперше в кіно прозвучала найвідоміша пісня про Львів
«Тільку ві Львові».
Побачить глядач у
фільмі і «Братів Гадюкіних». Своїх ролей у
стрічці вони поки що не
розкривають. Режисер
фільму розповідає, що
глядач побачить їх у найрізноманітніших амплуа:
і на кладовищі, і в опері, і
на площі Ринок. «До початку роботи були побоювання, хвилювання через
те, як у нас складуться
стосунки з «Братами Гадюкіними», бо це ж творчість. Але коли ми зустрілися на Личаківському
кладовищі, як тільки я їх
побачив, то зрозумів, що
ми однієї групи крові»,
— розповідає режисер
фільму Олександр Березань.
У ролях також: Юрій
Хвостенко, Ірина Гришак, Іван Шаран, Павло
Кружнов, Ксенія Ніколаєва, Олег Примогенов.
Кінострічку створено за
підтримки Державного агентства України з
питань кіно. Вона стала
переможцем дев’ятого
конкурсного
відбору
Держкіно та отримала 18
мільйонів 582 тисячі гривень державного фінансування. Зйомки проходили
із серпня по жовтень 2017
року у Львові та Києві. ■

Науковий захід із жартівливою назвою «Історичні побрехеньки»
відбувся нещодавно у Ніжинському університеті. Як не парадоксально, почесним головою оргкомітету був київський професор Віктор Брехуненко.
— Ми присвятили наше зібрання дню народженню Миколи Гоголя, який підніс українські «побрехеньки» до рівня світової класики,
— зазначив під час відкриття співорганізатор заходу Олександр Забарний. — Компанія наша, як писав Гоголь, була невелика, але правдива — піп, диякон, три дівки і я. Це кажу про наш оргкомітет, бо ідея
народилася у середовищі почесних «брехунів», даруйте, двох професорів — Сергія Лепявка та Євгена Луняка — і одного доцента —
мене. І куди ж нам без Віктора Брехуненка?
«День народження Миколи Гоголя у його альма матер ми чи не
щороку святкуємо оригінально», — додає ректор Ніжинського держуніверситету Олександр Самойленко.
У залі зібралося чимало молоді. Інтригуюча назва та інтерактивний формат заходу привели до аудиторії суботньої днини чимало студентів та просто небайдужих до незвичних посиденьок людей. Зокрема, таких як Євгенія Мелюк, другокурсниця ніжинського істфаку.
— Скажу, чесно, студенти не дуже люблять наукові конференції через монотонність та шаблони, а сюди реально захотілося прийти, послухати, подивитися на професора Брехуненка, — ділиться думками дівчина. Побрехеньки як такі є на кожній конференції в будь-якій науці, а
тут не те що цього не заперечують, прямо так і назвали подію.
«Історична наука змушена лавірувати між правдою і міфом,
— усміхається професор, автор збірки українських анекдотів ХІХ
століття Віктор Брехуненко. — До того ж, у нас народ любив жартувати в усі часи, якими б вони не були тяжкими. Якщо ми вміємо
сміятися над власними вадами — ми непереможні. Подивіться на
козаків — вони, навіть коли Кафу брали, пускали в хід побрехеньки та гумор».
Взяли участь у конференції дослідники та студенти з багатьох університетських міст. Говорили про чутки в історії і жартівливі ситуації,
пов’язані з відомими постатями. Торкалися розвідки і самого Миколи Васильовича, який, кажуть, полюбляв збирати народні побрехеньки під час свого студентства. Саме з них потім писав художні твори.
«Те, що в нас така назва, не означає, що ми перекручуємо реальні факти чи події, — усміхається ще один доброчесний співголова оргкомітету, професор Сергій Лепявко. — Всі наші доповіді
показують, як історії, що були насправді, обростали міфами, жартами, брехнями. Також доповідачі у своїх розвідках показують веселу
та неординарну сторону історії, яка часто випадає з офіційного історичного опису».
Як саме наука історія обростала різними «правдами», розповів у
виступі професор Юрій Шаповал. А відомий ніжинський історик Олександр Бойко на прикладі гоголівських «Вечорів на хуторі біля Диканьки» показав, як швидко можуть розповсюджуватися чутки. Немало
брехні було і в науці — в цьому запевнив «кумів» професор Євген Луняк своєю історією «Як Г. Розумовський академіком побував». Побрехеньки чиновництва стали темою чернігівського дослідника Сергія
Лепявка. Він пожвавив атмосферу історією про дулю від чернігівського губернатора. А ще один науковець із Чернігова Сергій Павленко довів, що побрехеньки поширюються і на портрети перших діячів
минувшини. Зокрема, відомий мазепознавець заінтригував присутніх
розвідкою «Як Потьомкін став Мазепою».
Ну і куди ж, звісно, без винуватця непересічного заходу Миколи Гоголя. Цілий блок доповідей («Гоголь із нами») розкрив кумедні та навіть парадоксальні історії, пов’язані з Миколою Васильовичем та іншими відомими письменниками. Літературні побрехеньки Чернігівщини відкрив присутнім Олександр Забарний, а гість із
Дніпра Ігор Кочергін виявив, що в часи Гоголя письменнику неабияк заздрили навіть дворяни — і тому писали про нього несусвітні
нісенітниці. Веселі історії з повсякдення українського письменництва в неоднозначні 1920-ті пригадав філолог Юрій Бондаренко.
Такою собі нагородою за вдалі «брехні» стала для учасників екскурсія до музею Миколи Гоголя. Екскурсовод Анна Парубець розповіла, що пристрасть до побрехеньок у Гоголя зародилася ще в студентські часи, коли він ретельно збирав почуті перекази та історії на вечорницях у ніжинському мікрорайоні Магерки. А ще під час екскурсії спростували побрехеньку про те, що Гоголь любив навчатися, яка шаблоном
прикріплюється до більшості відомих людей. Насправді ж навчальний
процес для генія був справжньою мукою. Гоголь-студент навіть бажав,
аби його альма матер згоріла. Не дарма полюбив театр, а особливо жартівливі постановки, що стали для юного дарування віддушиною.
Не дивно, що й саме почесно-жартівливе зібрання відбувалося у гоголівській аудиторії дванадцятиколонного корпусу Ніжинського університету, де на стінах зображено смішні і не дуже сцени з творів письменника. Столи та крісла розставили так, аби вийшло невимушене коло.
Дещо жартівливим виявився і формат проведення конференції. Після кожної доповіді присутні мали кричати «Віримо» — «Не
віримо». А ще розповідати анекдот і, звісно ж, звертатися один до
одного без регалій, по-гоголівськи просто — «куме» або «кумо».
«У нас вийшла напрочуд правдива конференція», — підсумував
співголова оргкомітету, професор Євген Луняк наприкінці. Зал відповів:
«Віримо»! ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 24 КВІТНЯ 2018

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

На різних швидкостях
Головні претенденти на чемпіонство синхронно зіграли результативні матчі
в національній першості
Григорій ХАТА

Скоротивши до відстані трьох очок
своє відставання від лідера, «Динамо»
неабияк оживило інтригу в чемпіонській гонці. І тепер усе йде до того, що
матч останнього туру між «гірниками» та «біло-синіми» набуде статусу
«золотого».
Звісно, динамівцям би хотілося,
аби на шляху до цього поєдинку колектив Паулу Фонсеки зазнав бодай мінімальних очкових втрат, і тоді, граючи на перемогу в заключному «класико» сезону, столичні футболісти могли
б точно розраховувати на чемпіонство
(це, звісно, якщо фінішну пряму динамівці пройдуть без втрат).
В іншому ж випадку, коли перед
заключним матчем сезону лідерів ЧУ2017/2018 збережеться існуюче статус-кво, претенденти на «золото» будуть відштовхуватися від того, що за
рівної кількості очок звання кращої
команди турніру отримає та, яка матиме кращу різницю забитих та пропущених м’ячів.
Відтак не дивно, що перші матчі
останнього кола поточного ЧУ й «Динамо», й «Шахтар» провели доволі результативно, забивши у ворота своїх
суперників по чотири голи. Щоправда, статус «далеко не останніх команд
першості» не дозволив їхнім суперникам залишити поле без голів, утім
відібрати очки у фаворитів вони все ж
не змогли.
«У нас iз «Шахтарем» різні швидкості», — так головний тренер «Ворскли» Василь Сачко охарактеризував
програний донеччанам матч iз рахунком 2:4. Скоротили, було, полтавчани рахунок у матчі до мінімуму, проте практично одразу підопічні Фонсеки активували «резервну кнопку» й
знову віддалилися від переслідувача
на безпечну відстань.
Не так давно столичні динамів-

❙ На «Львів арені» «Динамо» взяло реванш у «Вереса» за лютневу поразку.
❙ Фото УНІАН.
ці зазнали від «Вереса» у Львові сенсаційної поразки. Повторний вояж
«біло-синіх» на «Арену Львів» продемонстрував, що той провал (1:3) був
не більше, ніж результатом збігу несприятливих обставин. Відтоді, як наприкінці лютого «біло-сині» поступилися рівненському клубу, підопічні
Хацкевича вже записали до свого активу дві перемоги. В останньому поєдинку, котрий завершився з рахунком 4:1 на користь киян, наставник
«Вереса» Юрій Свірков гру команди-суперника назвав чудовою. Попри
те, що в переможців їхній наставник
не став виділяти нікого зі своїх гравців, окремої уваги все ж заслуговують
дії динамівського центрфорварда Артема Бесєдіна, котрий зробив у матчі «дубль» і отримав від УПЛ звання

«кращого гравця туру».
Після серії невдач знову почала
вигравати «Зоря», щоправда, вольова перемога луганчан над «Маріуполем» досить дорого обійшлася наставнику команди Юрію Вернидубу,
котрий після завершення матчу потрапив до лікарні.
А от гра львівських «Карпат» останнім часом навряд чи когось може
вивести з рівноваги. Триматися за
серце фанатам «біло-зелених» доводилося в першій частині чемпіонату, коли їхня улюблена команда балансувала на межі вильоту. Нині ж,
після серії з чотирьох перемог поспіль, «Карпати» взагалі залишили
«штормову зону», хоча про 100-відсоткове збереження прописки в еліті
говорити ще зарано. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий етап. 28-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Шахтар» — «Ворскла» — 4:2
Голи: Марлос, 23, 47; Коваленко, 50; Патрік, 88 — Коломоєць, 53; Сергійчук, 62
Харків, стадіон «Металіст», 4690 глядачів
«Зоря» — «Маріуполь» — 3:1
Голи: Іурі, 67; Гордієнко, 76; Громов, 90+3 — Мішньов, 30
Вилучення: Кірюханцев, 81 («М»)
Запоріжжя, «Славутич-арена», 2070 глядачів
«Верес» — «Динамо» — 1:4
Голи: Сезар, 52 — Гармаш, 14; Бесєдін, 47, 53; Гонсалес, 90+3
Львів, «Львів арена», 6220 глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Чорноморець» — «Олександрія» — 1:3
Голи: Бобко, 50 — Старенький, 8; Грицук, 24 (пен.); Полярус, 77
Одеса, стадіон «Чорноморець», 5320 глядачів
«Сталь» — «Зірка» — 1:1
Голи: Кузик, 57 (пен.) — Петров, 50
Вилучення: Цюпа, 54 («З»)
Київ, «Оболонь-арена», 210 глядачів
«Олімпік» — «Карпати» — 0:2
Голи: Швед, 22; Карраскаль, 58
Нереалізоване пенальті: Швед, 45 («К»)
Київ, стадіон «Динамо», 700 глядачів
Турнірна таблиця:
I
В
Н П
М
О
1. «Шахтар»
28
21 3 4
66-21 66
2. «Динамо»
28
19 6 3
59-23 63
3. «Ворскла»
28
13 5 10 34-33 44
4. «Зоря»
28
10 10 8
42-39 40
5. «Маріуполь»
28
10 6 12 35-37 36
6. «Верес»
28
7
12 9
27-27 33
I
В
Н П
М
О
7. «Олександрія»
28
6
15 7
25-25 33
8. «Олімпік»
28
8
9 11 28-32 33
9. «Карпати»
28
7
11 10 22-41 32
10. «Зірка»
28
6
9 13 19-37 27
11. «Сталь»
28
5
8 15 19-37 23
12. «Чорноморець»
28
4
10 14 22-46 22
Бомбардири: Феррейра — 20, Марлос (обидва —
«Шахтар») — 16, Циганков («Динамо») — 12.
***
Перша ліга. 29-й тур. «Суми» — «Десна» — 0:2, «Арсенал» — «Жемчужина» — 2:0, «Черкаський Дніпро» —
«Авангард» — 2:1, «Кремінь» — «Гірник-Спорт» — 2:0, «Нафтовик» — «Балкани» — 1:1, «Інгулець» — «Волинь» — 1:0.
28-й тур. «Рух» — «Кремінь» — 1:0, «Волинь» — «Миколаїв» — 0:1, «Балкани» — «Черкаський Дніпро» — 1:0,
«Геліос» — «Інгулець» — 0:2, «Полтава» — «ОболоньБровар» — 2:1, «Гірник-Спорт» — «Суми» — 1:0, «Колос»
— «Жемчужина» — 1:0, «Авангард» — «Арсенал» — 1:0,
«Десна» — «Нафтовик» — 4:1.
Лідери: «Арсенал» — 65, «Інгулець» — 63, «Полтава» — 62 (28 матчів), «Десна» — 56, «Колос» — 50 (28),
«Геліос» — 46 (28).
Бомбардир: Акименко («Інгулець») — 25.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
На Туманному Альбіоні визначились фіналісти найстарішого клубного турніру світу — Кубок Англії на «Уемблі» розіграють
«МЮ» і «Челсі».
Тим часом в АПЛ почали роздавати індивідуальні нагороди за підсумками сезону.
Найкращим гравцем чемпіонату за версією
Асоціації футболістів-професіоналів став
вінгер «Ліверпуля» Мохамед Салах, який з
31 голом очолює бомбардирську гонку.
Конкурентами єгиптянина були Давід
Де Хеа («МЮ»), Гаррі Кейн («Тоттенхем»),
Давід Сілва, Кевін Де Брюйне і Лерой Сане
(усі — «Ман. Сіті»).
Кубок. 1/2 фіналу. «Манчестер
Юнайтед» — «Тоттенхем» — 2:1 (А. Санчес, 24; А. Еррера, 62 — Аллі, 11), «Челсі» —
«Саутгемптон» 2:0 (Жиру, 46; Мората, 82).
Прем’єр-ліга. 35-й тур. «Брайтон» —
«Тоттенхем» — 1:1, «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Смоллінг, 28; Р. Лукаку, 71), «Лестер» — «Саутгемптон» — 0:0,
«Вест Бромвіч» — «Ліверпуль» — 2:2 (Лівермур, 79; Рондон, 88 — Інгз, 4; Салах, 72),
«Уотфорд» — «Крістал Пелас» — 0:0, «Арсенал» — «Вест Хем» — 4:1, «Сток Сіті» —
«Бернлі» — 1:1, «Манчестер Сіті» — «Суонсі» — 5:0 (Сілва, 12; Р. Стерлінг, 17; Де Брюйне, 54; Б. Сілва, 63; Габріел Жезус, 88).
Лідери: «Манчестер Сіті» (34 матчі) — 90,
«Манчестер Юнайтед» (34 матчі) — 74, «Ліверпуль» — 71, «Тоттенхем» (34 матчі) — 68, «Челсі» (34 матчі) — 63, «Арсенал» (34 матчі) — 57.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 31.

Іспанія

Італія

Каталонська «Барселона» здобула
перший трофей у сезоні, у фіналі Кубка
Короля розгромивши «Севілью».
Близькими до титулу є «синьо-гранатові» й у Прімері — підопічні Вальверде продовжили рекордну безпрограшну
серію, розписавши мирову з «Сельтою».
Кубок. Фінал. «Севілья» — «Барселона» — 0:5 (Суарес, 14, 40; Мессі, 31;
Іньєста, 52; Коутіньйо, 69 (пен.)).
Прімера. 33-й тур. «Депортиво» —
«Севілья» — 0:0, «Сельта» — «Барселона» — 2:2 (Хонні, 45; Аспас, 82 — У.
Дембеле, 36; Алкасер, 64), «Вільярреал»
— «Леганес» — 2:1, «Валенсія» — «Хетафе» — 1:2, «Еспаньйол» — «Ейбар» —
0:1, «Реал Мадрид» — «Атлетик» — 1:1
(Роналду, 87 — І. Вільямс, 14), «Алавес»
— «Жирона» — 1:2, «Реал Сосьєдад» —
«Атлетико» — 3:0 (Вілліан Жозе, 27; Хуанмі, 80, 90+2), «Бетіс» — «Лас-Пальмас»
— 1:0, «Леванте» — «Малага» — 1:0.
34-й тур. «Леганес» — «Депортиво» — 0:0, «Ейбар» — «Хетафе» — 0:1,
«Сельта» — «Валенсія» — 1:1 (Максі Гомес, 63 — Міна, 59), «Жирона» — «Еспаньйол» — 0:2, «Малага» — «Реал
Сосьєдад» — 2:0, «Лас-Пальмас» —
«Алавес» — 0:4, «Атлетико» — «Бетіс»
— 0:0.
Лідери: «Барселона» (33 матчі) —
83, «Атлетико» — 72, «Реал Мадрид» (33
матчі) — 68, «Валенсія» — 66, «Бетіс»
— 56, «Вільярреал» (33 матчі) — 51.
Бомбардир: Мессі («Барселона») —
29.

Обігравши «Ювентус», «Наполі»
відродив чемпіонську інтригу в Серії А. Тепер лідерів італійської першості розділяє
лише один бал.
Напруженою є боротьба і за «бронзу»,
яка дає право грати в ЛЧ: «Лаціо» лише за
різницею забитих/пропущених випереджає
«Рому».
А після сенсаційної поразки «Мілана»
від «Беневенто» у зону ЛЄ піднялася «Аталанта».
Серія А. 33-й тур. «Інтер» — «Кальярі» — 4:0, «Беневенто» — «Аталанта» —
0:3, «Кротоне» — «Ювентус» — 1:1 (Сімі,
65 — Алекс Сандро, 16), «Фіорентина —
«Лаціо — 3:4 (Верету, 16, 31 (пен.), 54 —
Луїс Альберто, 39, 73; Касерес, 45; Феліпе
Андерсон, 70), «Наполі» — «Удінезе» —
4:2 (Л. Інсіньє, 45; Альбіоль, 64; Мілік, 70;
Тонеллі, 75 — Янкто, 41; Інгельссон, 56),
«Рома» — «Дженоа» — 2:1, «Сампдорія»
— «Болонья» — 1:0, «СПАЛ» — «К’єво» —
0:0, «Торіно» — «Мілан» — 1:1, «Верона»
— «Сассуоло» — 0:1.
34-й тур. «СПАЛ» — «Рома» — 0:3
(Вікарі, 33 (у свої ворота); Наїнгголан, 52;
Шик, 60), «Сассуоло» — «Фіорентина»
— 1:0, «Мілан» — «Беневенто» — 0:1,
«Кальярі» — «Болонья» — 0:0, «Лаціо»
— «Сампдорія — 4:0 (Мілінковіч-Савіч,
32; Де Врей, 43; Іммобіле, 85, 88), «Аталанта» — «Торіно» — 2:1, «К’єво» — «Інтер» — 1:2, «Удінезе» — «Кротоне» —
1:2, «Ювентус» — «Наполі» — 0:1 (К.
Кулібалі, 90) .
Лідери: «Ювентус» — 85, «Наполі»

— 84, «Лаціо», «Рома» — 67, «Інтер» —
66, «Аталанта» — 55.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») —
29.

Німеччина
Хавбек «Шальке» Євген Коноплянка відзначився у другому матчі Бундесліги поспіль. У поєдинку проти «Кельна» в
активі українця — гол і результативна передача. Щоправда, «кобальтові» втратили
перемогу.
Грав минулого тижня Євген і в півфіналі національного Кубка, але гельзенкірхенці мінімально поступились «Айнтрахту».
Дортмундська «Боруссія» у боротьбі
за третє місце розгромила «Байєр», а нападник «бджіл» Андрій Ярмоленко залишився у запасі.
Кубок. 1/2 фіналу. «Байєр» — «Баварія» — 2:6 (Л. Бендер, 16; Бейлі, 72 —
Хаві Мартінес 3; Левандовський, 9; Мюллер, 52, 64, 78; Тьяго Алькантара, 60),
«Шальке» — «Айнтрахт» — 0:1 (Йовіч,
75; Коноплянка («Ш») — із 52 хв.).
Перша Бундесліга. 31-й тур. «Боруссія» (М) — «Вольфсбург» — 3:0,
«Айнтрахт» — «Герта» — 0:3, «Гамбург»
— «Фрайбург» — 1:0, «Ганновер — «Баварія — 0:3 (Мюллер, 57; Левандовський, 73; Руді, 89), «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 2:5, «Штутгарт» — «Вердер» — 2:0, «Боруссія» (Д) — «Байєр»
— 4:0 (Санчо, 13; Ройс, 55, 79; Філіпп, 63),
«Аугсбург» — «Майнц» — 2:0, «Кельн»
— «Шальке» — 2:2 (Біттенкорт, 26; Ріссе,

84 — Емболо, 5; Коноплянка, 23; Коноплянка («Ш») — до 64 хв., гол+пас).
Лідери: «Баварія» — 78, «Шальке»
— 56, «Боруссія» (Д) — 54, «Байєр» —
51, «Хоффенхайм» — 49, «РБ Лейпциг»
— 47.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 28.

Франція
Після двох поразок поспіль похитнулися лігочемпіонівські позиції «Монако» —
«монегаски» виграють у «Марселя», який
йде четвертим, лише один бал. А «ПСЖ»
уже в ранзі чемпіона здолав «Бордо».
Кубок. 1\2 фіналу. «Ле Ерб’є» —
«Шамблі» — 2:0, «Кан» — «ПСЖ» — 1:3
(Діоманд, 43 — Мбаппе, 25, 81; Нкунку,
90+5).
Ліга 1. 34-й тур. «Нант» — «Ренн»
— 1:1, «Діжон» — «Ліон» — 2:5 (Сліті,
26, 56 — Депай, 4; Росьє, 50 (у свої ворота); Фекір, 53; Б. Траоре, 77; Корне, 83),
«Марсель» — «Лілль» — 5:1 (Товен,
12, 29 (пен.); Мітроглу, 35, 38; Окампос,
68 — Бензья, 54), «Ам’єн» — «Страсбур» — 3:1, «Генгам» — «Монако» —
3:1, «Мец» — «Кан» — 1:1, «Тулуза» —
«Анже» — 2:0, «Ніцца» — «Монпельє»
— 1:0, «Сент-Етьєн» — «Труа» — 2:1,
«Бордо — «ПСЖ» — 0:1 (Ло Сельсо,
77).
Лідери: «ПСЖ» — 90, «Монако» —
70, «Ліон», «Марсель» — 69, «Ніцца» —
50, «Сент-Етьєн» — 49.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») —
25. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 24 КВІТНЯ 2018

СПОРТ
Олег Ігнатьєв
головний тренер юніорської
збірної України з хокею
Григорій ХАТА
Уже не перший рік національна збірна України, як
невтомний мандрівник, балансує між другим та третім за
рейтингом дивізіонами світового хокею. Без сумніву, ідея про
те, що вітчизняні хокеїсти мають грати в найсильнішій лізі
збірних світу, нікуди не зникла,
але можливостей для її швидкої
реалізації у вітчизняному хокеї
наразі просто не існує.
При цьому важливішою на
даному етапі еволюції є реалізація завдання з повернення «синьо-жовтих» у дивізіон ІА, звідки українські хокеїсти вилетіли торік, відверто проваливши
домашній «мундіаль» у Києві.
Якби, виправляючи помилки
своїх старших колег, юніорська
збірна України (до 18 років) на
тріумфальній ноті завершила
свій ЧС у дивізіоні ІВ, який упродовж минулого тижня проходив у столичному Палаці спорту. У заключному поєдинку
турніру підопічні Олега Ігнатьєва розгромили збірну Румунії
(6:0), й, як переможці змагань,
автоматично отримали перепустку до когорти вищого представництва. «Це перемога всієї
країни й українського хокею»,
— заявив очільник українських
юніорів Ігнатьєв. Проблеми з інфраструктурою та слабкою державною підтримкою, котрі, за
словами наставника, заважають
розвиватися юним хокеїстам в
Україні, на домашньому турнірі «синьо-жовті» змогли компенсувати самовіддачею, характером та дисципліною.
Повторивши свій успіх 2011
року, юніорська збірна України наступного року матиме нагоду закріпитися в дивізіоні ІА.
Григорій ХАТА
Не секрет, що у тенісному
світі поєдинки збірних та персональні баталії тенісистів-професіоналів — це, по суті, два
паралельні світи. Високі рівні
призових, багатомільйонні контракти зі спонсорами, необхідність захисту рейтингових позицій — далеко не повний перелік фактів, які змушують майстрів великої ракетки з більшим
інтересом ставитися до своїх
зобов’язань перед організаторами турнірів ATP та WTA. Відтак
командні змагання, котрі проходять під егідою Міжнародної
федерації тенісу — Кубок Девіса (у чоловіків) та Кубок федерації (у жінок) — доволі часто опиняються в тіні значно серйозніших турнірів і, хіба що на час вирішальних фіналів, спроможні
закликати під свої прапори найкращих тенісистів планети.
У нинішньому сезоні після
тривалої перерви жіноча збірна
України знову фігурувала серед
команд Світової групи, щоправда, через слабкий кадровий потенціал, задіяний у зіграних
поєдинках, надовго затриматися в тенісній «еліті» «синьожовтим» не вдалося. Наступного року українські тенісистки
знову гратимуть у першій групі
Євро-Африканської зони Кубка
федерації: а піднятися звідти нагору не так уже й просто.
Водночас керівники вітчизняного тенісу в особі члена президії Федерації тенісу України
Всеволода Кевлича сподіваються, що в ITF нарешті наважаться на радикальні зміни в питан-

«Перемога наших юніорів на чемпіонаті світу — це перемога всієї країни,
всього українського хокею. І нехай це маленька крапля, але вона свідчить,
що ми йдемо правильним шляхом».

■ ХОКЕЙ

■ ТАБЛО

Хоробре серце
Юні вітчизняні хокеїсти в наступному році спробують свої сили
в другому за силою дивізіоні світу; прагне туди пробитися й
національна збірна України

❙ Юніорська збірна України завершила домашній чемпіонат світу в дивізіоні ІВ перемогою над збірною Румунії.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Без сумніву, подібного прагнутимуть і хокеїсти національної
збірної України, котрі в суботу
розпочали свої виступи на ЧС-

2018 ІВ у Каунасі.
Свій турнірний шлях у Литві підопічні Олександра Савицького розпочали перемогою над

відверто скромною командою
Румунії. Після серії з п’яти поспіль офіційних поразок, отриманих, до слова, на домашньо-

■ ТЕНІС

Чемпіонат світу в дивізіоні ІВ.
1-й тур. Естонія — Японія — 1:2,
Румунія — Україна — 0:3, Хорватія
— Литва — 0:3. 2-й тур. Україна —
Естонія — 0:2.
***
Юніорський чемпіонат світу в
дивізіоні ІВ (до 18 років). Україна —
Румунія — 6:0, Японія — Італія —
3:2, Угорщина — Австрія — 0:4.
Підсумкове становище: Україна,
Австрія — 12, Японія — 10, Угорщина
— 7, Італія — 4, Румунія — 0.
му ЧС-2017 в Києві, «вікторія»
— 3:0 — над румунами, як ковток свіжого повітря для втомленого пілігрима. «Успіх у матчі з командою Румунії — хороший старт чемпіонату світу»,
— визнав голкіпер «синьо-жовтих» Сергій Гайдученко, котрого, до слова, організатори змагань визнали найкращим гравцем матчу.
Як зізнався український
голкіпер, у команді не думали,
що румуни завдадуть значної
кількості кидків по його воротах. Утім йому разом iз партнерами довелося виконати значний об’єм роботи, аби на мажорній ноті розпочати турнір.
Щоправда, розвинути турнірний успіх підопічні Савицького не змогли й у наступному
турі зазнали фіаско від команди Естонії.
Відзначимо, що право підвищитися в класі, за яке в баскетбольній столиці Литви на
«Жальгіріс-арені» разом iз господарями хокейного «мундіалю» змагаються збірні України, Румунії, Естонії, Хорватії
та Японії, отримає лише одна
збірна. ■

■ ТАБЛО

Конфлікт інтересів
Жіноча збірна України дуже швидко залишила вищий дивізіон
світового тенісу в Кубку федерації
нях організації Кубка федерації, оскільки проведені раніше
косметичні поправки ні до чого
не привели. Чи не одна з головних критичних вимог до організаторів КФ — повна неузгодженість змагального календаря «топових» гравців iз колективними баталіями збірних.
Приміром, нині весь тенісний
бомонд демонструє максимальну активність на європейському ґрунті, готуючись до Відкритої першості Франції. Відтак не
всім сподобалася ідея переривати свою ґрунтовну підготовку
заради матчів Кубка федерації
в Парагваї, Японії, Австралії,
США чи Канаді.
Очевидно, концентруючи
увагу на цьому питанні, Всеволод Кевлич у такий спосіб пояснює відсутність у складі збірної
України на матчі з канадками
лідера «синьо-жовтих» Еліни
Світоліної, перед якою в цьогорічному світовому «турі» стоять мега-високі завдання. Ідея
з канадським турне для четвертої ракетки планети виявилася непривабливою, відтак на
гру проти «червоно-білих» вирушили Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Ольга Сав-
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Кубок федерації. «Плей-оф»
Другої світової групи.
Канада — Україна — 3:2. (Андреєску — Цуренко — 6:4, 3:6, 0:4. Бушар — Бондаренко — 6:2, 7:5. Бушар
— Цуренко — 4:6, 6:2, 7:6 (7:5). Дабровськи — Бондаренко — 6:3, 2:6,
1:6. Андреєску/Дабровськи — Бондаренко/Савчук — 6:3, 4:6, 6:3).

❙ Досвіду Катерини Бондаренко виявилося замало, аби впоратися з командою Канади.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
чук. Попри відсутність своєї
прими, склад «синьо-жовтих»
вселяв оптимізм. На відміну від
першого в сезоні поєдинку «синьо-жовтих» у КФ — проти Австралії в Канберрі, де першим
номером команди була 17-річна дебютантка Марта Костюк,
у Монреалі українську коман-

ду представляли досвідчені бійці. Однак чи-то коротка лава запасних, чи-то серйозна зміна
часових поясів, але, в підсумку, удача посміхнулася господаркам кортів. Звісно, головну
роль у перемозі збірної Канади
над Україною в «плей-оф» Другої світової групи зіграли дві пе-

ремоги Ежені Бушар в одиночних баталіях — над Лесею Цуренко та Катериною Бондаренко відповідно. Але формально
своє право на наступний рік зіграти в тенісній еліті Канада виборола завдяки важкій перемозі
в заключному поєдинку серії —
парному двобої. ■.

Читайте
в наступному
номері:
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Війна як російський спосіб «спілкування»
Агресивна і брехлива держава, яка чомусь уявила себе альфа-самцем, продовжує промивати мізки
своїм громадянам

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 24 КВІТНЯ 2018

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Кошеня від Леді
Ольга Фреймут влаштувала
перфоменс під Верховною Радою
Я б в цю мить до столиці,
якби міг, полетів.
Під Верховною Радою роздають
там котів.
Безпородних, — напевно,
подумаєш ти?
Ні — від справжньої леді
справжньоледські коти!
Так відреагував відомий поет
Олександр Ірванець на перфоменс, який влаштувала під Верховною Радою відома телеведуча, а нині — ще й директор Школи панянок у проекті «Від пацанки до панянки» Ольга Фреймут.
У четвер, коли депутати у парламенті вирішували долю Української помісної церкви, вона прийшла під будівлю з кошиком і почала
пропонувати народним обранцям
продемонструвати своє милосердя і прихистити маленьких кошенят. Сама Ольга Фреймут заявила, що кошенят вона взяла в одному з притулків, щоб знайти їм
нових господарів.
Попри більш ніж, здавалося б, гуманну місію акції, інтернет-публіка, особливо зоозахисники, просто накинулися на ведучу. Приводом для цього став
розміщений на «Фейсбуці» емоційний пост однієї зі свідків акції,
Оксани Краснової, який передрукувало багато ЗМІ. «Вона впихаІнф. «УМ».
Поки Україна семимильними кроками позбувається
радянської спадщини, Росія
продовжує скочуватись у дрімучий «совок». Так, губернатор Ульянівської області Сергій Морозов підписав указ про
заснування «Губернаторської
премії імені В. І. Леніна»,
про що й повідомив на своїй
сторінці у «Фейсбуці». Пре-

ла кошенят у руки абсолютно незнайомим людям і преспокійно
відвалювала далі. Один перехожий взяв кошеня, як кульочок зі
сміттям, і з огидою поніс кудись.
Їх же спокійнісінько можуть викинути просто там! А вони такі
крихітні, тільки оченята відкрилися! Як можна впихати беззахисних
тваринок усім підряд!? Це ж невідомо хто!» — обурювалася Краснова. Паралельно з цим соцмережами поширилися чутки, що Ольга Фреймут відстежує негативні коментарі та приїжджає з телегрупою
до своїх недоброзичливців.
Як з’ясувалося пізніше, все
це є підготовкою до української
адаптації відомого американського «Шоу Еллен Дендженерес»,
яке в українському варіанті матиме назву просто «Оля» і з’явиться
в ефірі вже восени. Для того щоб
отримати дозвіл на таку адаптацію, Ольга Фреймут із командою
особисто літала в Лос-Анджелес і
три дні переймала досвід. В американському варіанті це щоденне
ток-шоу, учасниками якого стають
як зірки телебачення, кіно, музики, так і звичайні люди з незвичайними талантами та життєвими
історіями. А Ольга Фреймут буде
влаштовувати їм різні провокації
та несподіванки. До речі, в рамках
шоу є і рубрика Haters, I love you!,
коли ведуча приїжджає в гості до

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №45

❙ Ольга Фреймут із кошенятами.
тих, хто критикував її в соцмережах, знайомиться, спілкується і намагається переконати, що не такий
вона страшний чорт, як його малюють. Очевидно, що Оксані Красновій варто підготуватися.

■ ДАХ ЇДЕ!

Внучата Ілліча
У Росії повернули Ленінську премію
міюватимуть нею з 2020 року
як окремих лауреатів, так і колективи за «видатний» внесок
у гуманітарні науки і творчі до-

сягнення. Церемонія проходитиме в день народження Ілліча
— 22 квітня.
Губернатор нагадав, що в

А з «депутатських» кошенят
одного таки вдалося прилаштувати. Його взяв додому представник
«Нашого краю» Сергій Шахов. Тепер малюкові обирають ім’я. Якщо
це кицька, то можна просто Оля. ■
СРСР Ленінська премія була
однією з найвищих форм заохочення. Також Морозов затвердив план підготовки до
святкування 150-річчя з дня
народження «видатного земляка» Володимира Леніна.
Все-таки ідеологи комунізму
мали рацiю, коли стверджували, що «Ленін живіший усіх
живих». Бо в Росії ну ніяк не
можуть iз цим фантомом розпрощатися... ■

сонячно

Північ

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденнозахiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +8...+10, удень
+20...+22.
Миргород: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +18...+20.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +19...+21.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +8...+10, удень +22...+24. Моршин: уночi
+8...+10, удень +21...+23.

мінлива
хмарність

Захід

+5…+10
+19…+24

+6…+11
+19…+25
Схід

хмарно

Центр

+5…+10
+19…+24

+4…+10
+14…+20

дощ
сніг

Південь +9…+14
+19…+25
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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читати. 6. Порода британських бійцівських псів. 9. Тонкий і короткий кінець троса на човні. 10. Біла хустка
з блакитною облямівкою, якою євреї
покривають голову під час молитви.
13. Людина, яка бачить склянку наполовину повною. 14. Невеликий
потік, з якого починається річка. 15.
Фізична близькість між кровними
родичами. 16. Загальний збір, тривога. 17. Вигадане ім’я для письменника чи журналіста. 20. Сибірська
республіка в складі РФ, недалеко
від кордону з Монголією.■
Кросворд №43
від 18 квітня

■ ПРИКОЛИ
Суддя запитує свiдка:
— Ви добре знаєте підсудного?

■ ПОГОДА
25 квiтня за прогнозами синоптиків

По горизонталі:
1. Прянощі у вигляді порошку жовтого кольору, які додають до
страв. 6. Прізвище нинішнього в.о.
міністра охорони здоров’я України.
7. Запалення оболонок головного
мозку. 8. Людина, яка пізно лягає і
пізно встає. 9. Графічна форма літер
при писанні. 11. Ім’я доньки Дональда Трампа. 12. Прихильність, підтримка впливової, знатної особи. 15.
Перша підпільна революційна газета, заснована Леніним. 17. Надмірна
повага і захоплення ким-небудь. 18.
Танець, якому герой Моргунова навчав відвідувачів Будинку культури у
фільмі «Кавказька полонянка». 19.
Кулінарна кислота для консервування продуктів. 21. Дім для домашніх
рибок. 22. Виборна посада в козацькому війську. 23. Знаряддя праці коваля і розпорядника аукціонів.
По вертикалі:
1. Драматичний жанр. 2. Історичний період епохи пізнього Середньовіччя. 3. Український політик, заступник голови ЦВК України. 4. Холодна зброя у вигляді гострого металевого наконечника на довгому
держаку. 5. Книжка, за якою вчаться

— Так. Ми разом працювали в
банку.
— Коли це було?
— Місяців зо два тому. Приблизно о четвертій ранку.
***
Секретарка запитує у шефа:
— А чому ваша дружина на
мене так підозріло дивиться?
— Тому що сама колись була
моєю секретаркою.
***
Сусідка прийшла в гості, їсть
родзинки з тарілки i запитує:
— Розочко, де ви берете такі
смачнi родзинки?
Роза, прибираючи тарілку:
— Це ви берете, а ми купуємо.

***
В суді:
— Сподiваюсь, ви знаєте, що
вас чекає за неправдивi свідчення?
— Так, обіцяли BMW.
***
Маленький хлопчик загубився в
універсамі і плаче. Його заспокоюють, кажуть, мама знайдеться, і радять:
— Треба було триматися за мамину спідницю.
— Я намагався, але не зміг
дістати.
***
Парашутист-початківець запитує в інструктора:
— А що робити, якщо парашут
не розкрився?
Інструктор відповідає:
— Підійдеш до мене, і я видам
новий.
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