Інтриги цінового коридору

Наші в Америці

Інфляція в Україні почала
зменшуватися, але експерти не
вірять, що її вдасться втримати на
рівні обіцяних 9% за рік — і при
цьому не нашкодити економіці

Кінорежисерка Марина
Ковалевська у Лос-Анджелесі
отримала диплом переможця
за короткометражний фільм
«15 хвилин» про вбивство
заради порятунку

» стор.6

» стор. 10

Вівторок, 15 травня 2018 року

Отруєння не подіяло
У нинішньому сезоні
«Шахтар» виграв усі
можливі трофеї на
внутрішній арені
» стор. 14

№ 51 (5367)

Проти ЛОМАченка
нема прийома

❙ Одним ударом Василь Ломаченко поставив венесуельця Лінареса на коліна й відібрав у нього чемпіонський пояс WBA у легкій вазі.
❙ Фото з сайта isport.ua.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,198 грн
1 € = 31,264 грн
1 рос. руб. = 0,424 грн

Василь Ломаченко
в рекордно короткий
термін виграв свій
третій чемпіонський
пояс на профі-ринзі
» стор.
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ІнФорУМ

«Я відвідаю схід України, щоб побачити ситуацію на місцях i дізнатися
про гуманітарну кризу на Донбасі».

Курт Волкер
спецпредставник Держдепу США

■ АЛЬТЕРНАТИВА

■ НА ФРОНТІ

Ляшко вимагає
припинити кабальну
співпрацю з МВФ

Подвиг
Олега Бокача

Політик знає, де знайти гроші
без закордонних позик

Медик 95-ї бригади загинув,
рятуючи пораненого бійця
під Авдіївкою
Іван БОЙКО

❙ Україні не потрібна співпраця з МВФ ціною зубожіння громадян,
❙ наголосив Олег Ляшко.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
На такі кроки політика наштовхнуло чергове рішення влади про
підвищення ціни на газ для населення на догоду МВФ. Політик категорично проти цього, тому став
на захист людей.
«Минулий тиждень я присвятив спілкуванню з людьми в регіонах. Громадян найбільше хвилюють ціни на газ, низькі зарплати і пенсії, високі ціни на ліки і
недоступна медицина. Уряд розповідає, що заради кредиту МВФ
потрібно підняти ціни на газ для
населення до 11 тисяч гривень за
тисячу кубів. Водночас МВФ говорить, що не можна підвищувати зарплати і пенсії, бо немає
можливості. Українські зарплати і пенсії ледь дозволяють зводити кінці з кінцями, не кажучи вже про купівлю ліків, оплати комуналки чи інших потреб.
Нам кажуть, що заради кредиту
МВФ маємо підняти ціну на газ,
продати землю, підняти пенсійний вік, дати прослушку НАБУ і
створити антикорупційний суд.
Коли влада щось почне робити заради українців? Якщо нам ззовні нав’язуватимуть політику, яка
не відповідає національним інтересам України, ми вимагатимемо
від уряду припинити співпрацю з
МВФ», — заявив політик.
Парламентарiй переконаний,
що прожити без кредитів МВФ
цілком реально і розповів, де взяти гроші без закордонних позик.
«Наркоман каже, що не може прожити без дози, алкаш — без стакану, на таку залежність прирікають і українців. Ми хочемо злізти з наркоманської голки! Для
початку потрібно змінити грошо-

во-кредитну політику Нацбанку,
щоб наші національні виробники могли під 3-5% брати кредит,
як це роблять наші іноземні конкуренти. Замість продажу землі
ми вимагаємо зміни до Конституції, де буде вказано, що основою
аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми наполягаємо на прийнятті закону №8326
про успадкування фермерами землі, щоб у людей не забирали землю. Також необхідно прийняти закон №3871 про заборону пальмової олії, щоб не труїли українців
імпортною бадягою, а поїли нормальним молоком», — підкреслив
депутат.
Лідер РПЛ розповів про зустріч iз багатодітною селянською родиною з Чернігівщини і на її прикладі показав, як важко живеться
селянам по всій Україні. «Кілька
днів тому я зустрічався на Чернігівщині, у селі Підлісне, з багатодітною сім’єю Наталі Шовкун.
У неї п’ятеро дітей, а чоловік минулого року помер. Ні вона, ні
мільйони українських селян, які
хочуть тримати своїх корів, не отримують ні копійки державної підтримки. Ми пропонуємо дотації,
збільшення зар плат і пенсій, відновлення фінансової підтримки та
виплати 5 тисяч гривень за корову,
щоб наші діти не дивилися на корову, як на динозавра з картинок підручника природознавства. Припинення співпраці з МВФ, радикальна зміна економічної політики,
зміна грошової політики, підвищення доходів українців, зниження цін на ліки, доступ до медицини — ось що треба українцям, а
не той порядок денний, який нам
нав’язують», — підсумував Олег
Ляшко. ■

Ворог не вгамовується на Донбасі й
після травневих свят. За даними пресцентру Операції об’єднаних сил, минулої
неділі бойові дії не припинялися вздовж
усієї лінії зіткнення, бойовики 63 рази
порушували режим припинення вогню,
з них 20 разів застосовували міномети
та артилерію. Напередодні, в суботу, зафіксовано 73 ворожi обстріли. Активна
оборона підрозділів об’єднаних сил на
луганському напрямку тривала в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке. На донецькому
напрямку ворог активізувався в районах
населених пунктів Світлодарськ, Новолуганське, Зайцеве, Верхньоторецьке.
При цьому не припиняються бойові дії в
районі Авдіївської промзони та населеного пункту Піски, а також на маріупольському напрямку в районах н. п. Талаківка, Водяне та Широкине.
У свою чергу підрозділи ЗСУ вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Під час бойових дій у минулi
вихіднi один захисник України загинув,
ще шестеро українських воїнів зазнали
осколкових поранень. Наразі відомо, що
загинув військовий медик-контрактник
95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Бокач, уродженець села Миколаївка Кобеляцького району Полтавської області. Сталося це під час обстрілу

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Російсько-терористичні війська на Донбасі застосовують новітні зразки озброєння, повідомляє
прес-центр Операції об’єднаних сил, посилаючись
на бійців окремої бригади морської піхоти ВМС
ЗСУ, що тримають позиції поблизу Маріуполя.
Згідно з повідомленням, кілька днів тому українські позиції було обстріляно новітніми реактивними снарядами. Вони мали посилене фугасне начиння та залишили за собою великі вирви.
Усі уламки після цього обстрілу військовослужбовці ретельно позбирали та віддали в спеціалізовану лабораторію для проведення відповідних експертиз. «Ми виявили хвостовики ракет, не притаманні звичайним боєприпасам. На відміну від
радянських зразків, які раніше використовували
російсько-окупаційні війська, ці хвостовики мали
зовсім інший вигляд i кріплення. Також знайшли
уламки з відповідним маркуванням. Усе задокументовано та передано до спеціальних структур Міністерства оборони України», — розповів один iз військових.
Крім обстрілів, російсько-окупаційні війська
проводять масове мінування забороненими боєприпасами української землі, в тому числі в «сірій
зоні», зазначили у прес-службі ООС.
позицій ЗСУ в Авдіївці 13 травня: Олег
хотів витягнути пораненого військового
із зони обстрілу, але в нього влучив осколок снаряду. Відомо, що після закінчення медичного коледжу на Полтавщині
Олег Бокач пішов служити за контрактом
медиком у Збройні сили України. Односельчани та бойові побратими вже готуються провести захисника України в останню путь з усіма військовими почестями. ■

■ МОДЕРНІЗАЦІЯ

Блокпости переобладнають
Мобільність правоохоронців на Донеччині та Луганщині
буде збільшено за рахунок додаткових патрулів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Певні нововведення слід
очікувати найближчим часом на стаціонарних блокпостах сходу країни — їх
кількість буде зменшено. Натомість зросте мобільність правоохоронців,
адже буде створено 106 додаткових патрулів, що дозволить збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах,
підконтрольних Україні.
Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв на робочiй
нарадi в Бахмуті пiд час
обговорення (з керівниками поліції Донецької і Луганської областей та інших
регіонів країни) переформатування роботи блокпостів, а також порядку несення служби під час Операції
об’єднаних сил батальйонами поліції особливого призначення.
«Усі блокпости, які
увійшли в систему нової
дислокації, у плановому

порядку будуть переобладнані. На них мають бути забезпечені належні умови
для пропускного режиму
та несення служби. Крім
того, особовий склад, який
несе службу на блокпостах,
пройде спеціальну підготовку», — зазначив заступник керівника Нацполіції.
Першими вже наступного місяця будуть переобладнані два блокпости на Донеччині — у Покровському
та Слов’янському районах.
За рахунок скорочення
блокпостів буде створено
68 піших i 38 автопатрулів.
Вони виконуватимуть як
військові, так і цивільні завдання.
Цивільні завдання передбачають виїзди на виклики громадян, охорону громадського порядку, задіяння в роботі мобільних блокпостів, а також у реалізації
режимів, які визначені Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України

на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та
Луганській областях».
«Ми зможемо збільшити щільність нарядів,
підвищити оперативність
реагування на зміни в оперативній обстановці та протиправні прояви. Зокрема,
краще протидіяти витоку зброї у мирні регіони та
надавати якісні поліцейські послуги навіть у віддалених населених пунктах», —
підкреслив Костянтин Бушуєв.
Варто нагадати статистику за три місяці роботи
правоохоронців на блокпостах Донеччини: перевірено 190 тисяч одиниць
транспорту та півмільйона громадян; у результаті
стоп-контролю виявлено
187 кримінальних правопорушень; задокументовано 53 факти вилучення нелегальної зброї та боєприпасів; притягнуто до відповідальності 38 учасників
незаконних збройних формувань. ■

ІнФорУМ
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Після Київщини та Волині новий
сучасний мобільний лісовий пожежний патруль почав діяти і на Черкащині. Його презентація відбулася днями в ході комплексних тактико-спеціальних навчань iз ліквідації умовної
лісової пожежі на базі Дахнівського
лісництва Черкаського лісгоспу.
«П’ять нових позашляховиків
Ford Ranger устаткували лісопожежними модулями, квадрокоптерами, GPS-трекерами, радіостанціями, пожежним інвентарем», — про це
«Україні молодій» повідомили в Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
За словами заступника голови Державного агентства лісових ресурсів
України Володимира Бондаря, який і
вручав лісівникам нові авто, Черкащина — одна з перших областей, де на такому сучасному рівні підходять до вирішення проблеми лісових пожеж.
Упровадження такого лісового патруля є дуже ефективним,
адже, окрім рейдування, гасіння загорань, він буде здійснювати ще й
роз’яснювальну та попереджувальну
роботу з населенням. Новопридбані
автомобілі цілковито відповідають
тому набору технічних характеристик, які необхідні для протипожежного напрямку роботи. «Лісовий пожежний патруль діятиме в держлісгоспах, де переважають хвойні насадження, з протипожежною метою,
з метою охорони лісів від правопорушень. Такі патрульні автомобілі
функціонуватимуть у Шевченковому краї в Золотоніському, Канівському, Смілянському, Чигиринському,
Черкаському держлісгоспах», — поЛариса САЛІМОНОВИЧ
Стратегічний безпілотник Військово-Повітряних сил США RQ-4B-30
Global Hawk провів чергову розвідку
на кордоні України та Росії. Як повідомив PlaneRadar на Twitter-сторінці,
дрон увійшов у повітряний простір України о 7:15 ранку в районі Харківської області, кілька разів пролетів уздовж лінії розмежування з РФ і через
три години покинув українську територію. Безпілотник був запущений
з авіаційної бази НАТО Сигонелла в
Італії.
Це далеко не перший розвідувальний політ американських дронів, за допомогою яких наші військові союзники моніторять ситуацію в прикордонній зоні Росії. У середині березня такий
самий безпілотний апарат упродовж 11
годин знімав лінію розмежування України з окупованою територією Донбасу, а також прикордоння Бєлгородсь-
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■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

■ ОТАКОЇ!

Приборкувачі вогню

Шляхом від
екстриму до
«екстремізму»

Почав діяти мобільний лісовий пожежний патруль

Група студентів Сумського
педуніверситету, ігноруючи
застереження і здоровий
глузд, пройшла навчальну
практику в окупованому Криму
Ірина КИРПА

❙ Черкаський лісовий патруль iз новими авто.
❙ Фото надане прес-службою Черкаського обласного управління лісового
❙ та мисливського господарства.
яснює заступник голови Державного
агентства лісових ресурсів України.
«Технічні можливості позашляховиків для лісової пожежної охорони Черкащини дозволять максимально швидко прибути на місце загорання — при невеликій пожежі одразу ж
її локалізувати, адже пожежний модуль міститиме тонну води, при більшій пожежі — зменшити площу по-

Всевидячий дрон
Американський безпілотний апарат здійснив
розвідувальний політ у районі українськоросійського кордону в Харківській області
кої, Воронезької та Ростовської областей Росії. При цьому безпілотник не
покидав район Новокопського району
Луганської області, перебуваючи на висоті 16 тисяч метрів.
А тижнем раніше апарат-розвідник
RQ-4A Global Hawk вивчав ситуацію
біля берегів Краснодарського краю РФ
та Криму. Причину запуску цих безпілотників у США пояснили тим, що
Росія не бажає бути прозорою в пере-

Важка дорога додому
Українська дитяча футбольна команда зазнала
втрат унаслідок автомобільної аварії: один хлопчик
загинув, шестеро — в лікарні
Жахлива ДТП, що трапилася 13
травня в Кам’янецькому районі Білорусі, шокувала всю Україну: в аварію
потрапила українська дитяча футбольна команда, яка прямувала з Польщі
на Сумщину. Мікроавтобус зіткнувся
з навантажувачем. Один хлопчик загинув на місці, а ще шестеро — отримали важкі травми.
Біда сталася близько сьомої години
ранку на 54-му кілометрі автодороги
Р-98 (Кам’янець—Шерешево—Свислочь), поблизу села Мартинюкі. Мікроавтобус Renault Master, за кермом
якого був українець, зіткнувся з на-

жежі та за допомогою сучасного обладнання визначити її масштаби»,
— додає начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр
Дзюбенко.
Практику впровадження лісових
мобільних пожежних патрулів лісівники обіцяють застосувати і в інших
областях нашої держави. ■

■ МОНІТОРИНГ

■ ТРАГЕДІЯ

Тарас ЗДОРОВИЛО

3

вантажувачем «Амкодор», яким кермував 48-річний місцевий житель.
Загинув хлопчик 2005 року народження, який їхав на передньому пасажирському сидінні мікроавтобуса.
Шестеро поранених дітей госпіталізовано в центральну районну лікарню: в
усіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різних ступеней
тяжкості, а також переломи і вивихи.
Білоруські медики прооперували в
Кам’янецькій ЦРЛ одного з юних футболістів, котрий після аварії перебував
у вкрай важкому стані (адже отримав
поєднану травму) і був підключений до
апарата штучної вентиляції легенів. В
операційній працювало кілька бригад

міщенні своєї військової техніки, а також здійснює мілітаризацію окупованого українського півострова. Як відомо, RQ-4B Global Hawk — найбільший
у світі розвідувальний безпілотний апарат. На борту в наявності «далекобійна»
камера, інфрачервоний сенсор та радар для відстеження рухомих об’єктів.
Дрон може проводити стратегічну військову розвідку на відстані до 200 кілометрів від кордону супротивника. ■
лікарів.
За інформацією білоруського МОЗ,
допомогу було надано в повному обсязі, а після стабілізації стану хлопчика перевели до Брестської обласної
лікарні. Також білоруська сторона наголосила, що члени республіканського консиліуму працюють із кожною
дитиною та коригують їх лікування, а
міністр охорони здоров’я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.
Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати
всю необхідну допомогу постраждалим унаслідок ДТП у Білорусі дітям
з української футбольної команди та
висловив щирі співчуття юним спортсменам та їхнім родинам.
У свою чергу, голова уряду Володимир Гройсман зазначив, що сконтактував із послом України в Білорусі. «Медична авіація Державної
служби з надзвичайних ситуацій напоготові. За потреби діти отримають
усю необхідну допомогу», — зазначив він. Консул України в Бресті Анатолій Діденко відвідав постраждалих
у лікарні. ■

Упродовж десяти весняних днів цього року
студенти першого, другого і третього курсів
згаданого вишу перебували у різних місцях
анексованого Росією півострова та за цей час
устигли освоїти гірські стежки від Судака аж
до перевалу Ангар. За словами практикантівекстремалів, батьки з легкою душею відпустили їх до Криму, а місцеве населення поставилося до візиту студентів з України дружелюбно.
«Пропозицію про поїздку ми отримали від
викладачів нашого університету, — розповіла
першокурсниця Аліна Федорковська. — Жителі Криму зустріли нас радо та навіть запрошували приїжджати частіше».
Ректор вузу Юрій Лянний стверджує, що
десятиденна поїздка була узгоджена з СБУ. За
словами чиновника, майбутні фахівці туристичної галузі вибрали анексований Росією півострів, тому що походи складних категорій
«вимагають гірської підготовки». На думку
керівника вишу, вибрані маршрути допоможуть майбутнім фахівцям туристичної галузі
добре вивчити свою професію.
«Одна з дисциплін навчальної програми за
спеціальністю «туризм» передбачає освоєння
студентами шести різних категорій походів, —
пояснює Юрій Лянний. — Походи по пересіченій місцевості Криму допоможуть хлопцям i
дівчатам підвищити професійну майстерність
та отримати необхідний досвід для виживання
у горах».
Прес-секретар начальника Управління
СБУ в Сумській області Олеся Рапута пояснила, що їх відомство не застосовувало санкцій
проти виїзду студентів для проходження практики до окупованого Криму, адже це не передбачено чинним законодавством України.
Нагадаємо, що набагато менше, аніж студентам з університету в Сумах, пощастило
харків’янину Геннадію Лемешку, який уже
отримав вісім років в’язниці за сфабрикованою справою про екстремізм. Чоловік також
поїхав «із легкою душею» до окупованого Криму в серпні минулого року, та додому так і не
повернувся. Згодом родичі з’ясували, що хлопець опинився у в’язниці та не зміг довести
свою непричетність до справи про підготовку
диверсії на електромережах.
У МЗС України нагадують, що всі поїздки
на тимчасово окуповані території, а також до
Росії пов’язані з великим ризиком для прав
та свобод громадян нашої країни. За останній
рік правоохоронними органами країни-агресора було викрадено понад двадцять туристів
з України. Багато хто з них пізніше знайшовся у російських СІЗО, куди ці люди потрапили за сфабрикованими ФСБ справами про
тероризм. Найбільшого розголосу отримала
історія 19-річного Павла Гриба, який був викрадений представниками російських спецслужб у місті Гомель (Білорусь) та до цих пір
утримується у СІЗО Краснодара (Росія). А ось
на території окупованого півострова до СІЗО
міста Сімферополь потрапило близько 16 громадян України, яких звинувачують у підготовці терактів у Криму.
Верховний суд Криму досі розглядає
кримінальні справи стосовно Євгена Панова, Андрія Захтея, Олексія Бесарабова та Володимира Дудка, яким інкримінують підготовку диверсій на півострові. Адвокат одного з обвинувачених Дмитро Дінзе стверджує, що співробітники російських
спецслужб не гребують підкидати у речі українських туристів заборонені предмети для
того, щоб штампувати фейкові справи про
тероризм. ■
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ПОЛІТИКА

«Соціолог П’єр Бурдьє у книзі «Про телебачення та журналістику»
попереджає, що телебачення, «наражає на небезпеку політичне життя
та демократію» через нерівний доступ громадян до телеефіру, через
популізм та поспіх, цензуру, монополізацію права на публічний виступ».

■ НЕ ЧЕКАЛИ

Вище
правосуддя?
Раптово помер одіозний
суддя Солом’янського суду
Києва Олександр Бобровник
Олена ВІТИЧ
Дуже часто, коли йдеться про якесь неоднозначне рішення суду, можна почути фразу:
«Нічого, є ще Вище правосуддя, його не оминеш».
Саме тому звістка про раптову смерть від серцевого нападу 37-річного судді Солом’янського
суду Києва Олександра Бобровника, який прославився тим, що вів справу екс-глави фіскальної служби Романа Насірова, викликала, крім
співчуття (смерть є смерть, особливо в молодому віці), ще й роздуми на те, що є тут якась невипадковість. «Судячи зі світлини, він доволі молодий, тож смерть дійсно раптова. Щодо версій
— не поспішаю висувати, та те, що підозріло це
все, 100%. Тим більше що, крім справи Насірова, він вів справи Миколи Мартиненка та Олександра Онищенка», — написав із цього приводу на «Фейсбуці» громадський активіст Назар
Приходько.
І справді, в послужному списку Олександра Бобровника виявилося чимало резонансних
справ. Зокрема, у 2016 році саме він зобов’язав
прокурора закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа, близького соратника Януковича Юрія Іванющенка. Інше його скандальне
рішення — відмова у доступі до документів про
корупцію Мінекології часів Миколи Злочевського, а там лише по одному епізоду фіктивних
космічних зйомок держбюджет утратив 51 млн.
грн. Також у квітні 2017 року Бобровник відмовився заарештувати екс-нардепа від «Народного фронту» Миколу Мартиненка та віддав його
на поруки. Ще одного фігуранта «справи Мартиненка», Сергія Перелому, Бобровник відпустив під особисту поруку кількох нардепів. А в
2018-му він відпустив главу Держаудитслужби Лідію Гаврилову, підозрювану в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних, під особисте зобов’язання, хоча, за даними НАБУ, жінка має квартиру і два паркомісця в Києві, позашляховик (2016 року випуску),
дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та
готівку сумою $112,8 тис. та 8,5 тис. євро.
Свого часу нардеп-утікач Олександр Онищенко звинуватив Бобровника в тому, що він
є «ручним суддею НАБУ» і лояльним до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зокрема, він звернув увагу на те, що його справа потрапила до судді Владлена Лазаренка, але
САП відкликала подання і подала повторно. «За
законом це неможливо. І щоб справа потрапила на потрібного суддю, вони складають ще одне
клопотання і подають у той же суд. І тепер вона
ж потрапила вже на потрібного суддю: Бобровник — відомий «ручний» суддя Солом’янського
суду», — заявив тоді Онищенко. У свою чергу
САП звинуватило Онищенка у викривленні інформації. З іншого боку, за спостереженням
журналіста Володимира Бойка, найрезонансніші справи НАБУ і справді найчастіше потрапляли саме до судді Бобровника.
Але не лише цим прославився 37-річний суддя. Свого часу активісти проекту Автомайдану «PROSUD» виклали у відкритий доступ дані
відеозаписів у кабінеті судді, які свідчать, що
Бобровник часто полюбляв випити в робочий час,
відкрито перераховував суми хабарів і без поважних причин переносив засідання. Ось лише один
з оприлюднених записів: «9.56 — Вживає спиртні напої. 11.38 — під своїм робочим столом рахує
грошові кошти та перев’язує їх резинкою». За
цими фактами на початку 2018 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила
дисциплінарне провадження щодо скандального судді.
Утім висновки свої ВРП так і не встигла оприлюднити і невідомо, чи будуть вони оприлюднені
у зв’язку зі смертю підозрюваного. Хоча питання
щодо того, хто на четвертому році судової реформи продовжує носити суддівську мантію, лишаються. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Чим ближче до виборів, тим напруженішим стає політичне життя країни. Два Майдани, які виникали наче
на рівному місці, дали зрозуміти
політичним важковаговикам, що все
прорахувати практично неможливо
і українці — такий народ, що може
в будь-який момент поламати сценарій. Тим більше — нині, коли в
суспільстві після піднесення Революції гідності і великих сподівань,
пов’язаних із нею, гостро відчувається втома і від старих політиків, і від
старої політики. І, як демонструють
останні соціологічні дані, надзвичайно гострим серед українців є запит
на нові обличчя.
А є запит — буде і пропозиція. Саме
тому у виборчих списках (чи принаймні у листках соцопитування)
з’явилися імена Володимира Зеленського чи Святослава Вакарчука.
Більше того — на телебаченні та в
інтернеті запускають нові проекти,
спрямовані на пошук «нових облич».
Для чого це робиться, спробуймо
з’ясувати.

Діана Дуцик
медіа-експерт

■ НОВІ РОЛІ

Вибори як шоу
В Україні запускають проекти, спрямовані на
пошук «нових облич»

«Кандидат» iз телеекрана
Однією з перших ластівок нового процесу стала поява на телеканалі «112 Україна» власного
реаліті-шоу «Кандидат». На сайті зазначено: «Проект «Кандидат»
— це унікальна можливість без корупції, кумівства та компромісів із
совістю стати народним депутатом
України. Вперше в ефірі абсолютно прозоро країна буде спостерігати за появою нового парламентарія
з народу». Крім, власне, телешоу,
як вказано на сайті каналу, йдеться
про те, що одним із головних призів
за перемогу стане «прохідне місце в
найбільш рейтингових політичних
партіях». Мовляв, вони вже звернулися з такою пропозицією до лідера партії «За життя» Вадима Рабиновича і він «не лише погодився
на участь у щільному графіку зйомок проекту, а й гарантував за переможцем програми прохідне місце
на виборах у Верховну Раду України». Що, зрештою, і не дивно, враховуючи наближення Рабиновича
до власників канала.
Утім не все так просто, як видається на перший погляд. Адже
гарний оратор на екрані — не завжди гарний політик, а реальна
політика буває далекою від телевізійного популізму. На це звертає
увагу відомий медіа-експерт Діана Дуцик. «За дискусією про «Нових лідерів» майже ніхто не помітив, що Як думаєте, що отримаємо
на виході? Калейдоскоп облич і як
наслідок — розгубленість виборця
та відволікання його уваги від достойних кандидатів, які не отримали доступ до ефірів цих шоу. Довіра людей до інституцій та політиків
сьогодні зруйнована («не вірю нікому») потоками суміші правдивої
та неправдивої інформації, в яких
людина губиться (так працює пропаганда, але так часто працюють і
політтехнології під час виборів).
По-друге, нівелюється принцип
рівних можливостей. Людина-інтроверт, яка може бути прекрасним
професіоналом у тій чи іншій сфері,
мати купу чеснот і т.д., ніколи не
потрапить в ефір цих шоу. Закони жанру вимагають не ці якості, а
швидше — дух авантюризму, вміння говорити (не обов’язково змістовно, головне впевнено:)) і т.д. Потретє, політичний популізм у таких
шоу домінуватиме. Бо сьогодні популізм — це рейтинг. Низка досліджень вказує на впізнаваність та позитивну реакцію на таких медіаперсонажів, як, наприклад, Вадим
Рабинович тощо. Чому так відбувається? Тому що вони спекулю-

❙ Виборчу кампанію в Україні пропонують будувати за законами шоу.
❙ Чи варто дивуватися якості політики і політиків?
ють на емоціях, тиснуть на болючі точки — і це знаходить відгук у
звичайних людей. Закони жанру
вимагатимуть від учасників таких
шоу включати популізм, інакше не
буде рейтингу — а отже, бажаного результату», — написала Діана
Дуцик на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Кандидат з iнтернету
Паралельно з цим в iнтернеті запущено проект «Нові лідери». Кожен охочий може підтримати своїми голосами активістів, які потрапили до рейтингу. Утім тут теж говорити про якусь об’єктивність не
випадає, адже багато що залежить
не стільки від активності лідера чи
популярності його справи, скільки — від кількості друзів на тому
ж «Фейсбуці». До речі, за неперевіреною інформацією, ініціатором
проекту є відомий медіа-магнат і
зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук.
І це — одна з його спроб продовжити впливати на політику через своїх
людей.

А як же обіцянки?
А тим часом, за інформацією відомого політичного експерта Олександра Солонтая, «стара гвардія» теж не збирається здаватися. «Країна фактично перебуває в
стані постійних перемовин. Свого часу Петро Порошенко остудив
запал, пригрозивши достроковими парламентськими перегонами.
У відповідь на це перемовники з
його оточення, які думають про те,
куди бігти з корабля, що тоне, на
певний час припинили переговори.
Аналогічна ситуація з партнерами
з «Народного фронту», які теж розуміють, що треба шукати нового
союзника, бо завтра влада змінюватиметься. Вони хочуть дочекатися середини травня: дострокове
«свято демократії» стане неможливим, тож усі політичні перемовини
знову активізуються, зокрема лінії
Гройсмана, Парубія, Авакова, Турчинова. Що стосується оточення
Порошенка, то це лінія Кличка,
Кононенка, Ковальчука. Відбуваються перемовини за лінією полі-

Гарний оратор на екрані — не завжди гарний політик, а
реальна політика буває далекою від телевізійного популізму.
На це звертає увагу і Діана Дуцик. «Становлення політичного лідера має відбуватися не через телешоу, а через непросту роботу «в
полі», через набивання ґуль у партійному будівництві, на державній
службі чи в бізнесі і т.д., тільки в
такий спосіб людина може осягнути, як функціонує такий складний механізм як держава. Оминаю
історію з «Озимим поколінням»,
яку всі згадують, із самим процесом створення цього шоу та долученням до нього/а потім виходом
деяких громадських організацій
— бо все це, м’яко кажучи, вкотре
сумно. Поле політтехнологій, в яке
нас заводять, часто непрозоре, і з
непередбачуваним результатом, бо
завжди може знайтися хтось, хто
вас переграє політтехнологічно, а
не предметно. Знову ж таки, упускаємо розмови про те, що в проекті
несподівано вигулькне хтось, заради кого все це задумувалось», — зазначає Діана Дуцик.

тичних проектів («Наш край», «За
життя») та з точки зору фігур. Але
найбільші переговори ще попереду — йдеться про олігархів, які
сьогодні співпрацюють iз владою
й добре на цьому заробляють. Очікуємо ставок Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, тобто тих, хто контролює телеканали. Найцікавіше попереду»,
— прогнозує Солонтай у коментарі
сайту «Апостроф».
Найгірше, що за всіма цими голосуваннями та шоу забувається
одна з головних вимог Революції
гідності і одна з головних обіцянок влади формату 2014 року —
внести зміни до виборчого законодавства і запровадити відкриті
виборчі списки. Схоже, до найближчих виборів проштовхнути це
питання навряд чи вдасться. А чи
згадають про це майбутні шоу-депутати, взагалі питання. Закони
жанру, на жаль, вимагають зовсім іншого. ■
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А що з негрошовим підкупом?

Ольга Айвазовська: Організаторам
грошового підкупу загрожуватиме
до 6 років ув’язнення
Координаторка Громадянської мережі «ОПОРА»
розповідає про сім новацій законопроекту, що
впроваджує більш суворе покарання за підкуп та
фальсифікацію на виборах
Дарина РОГАЧУК
(«Українська правда»)

11 квітня Кабінет Міністрів підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства».
Розробниками законопроекту є Громадянська мережа «ОПОРА», Міністерство
внутрішніх справ, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Міністерство
юстиції та Центральна виборча комісія. Над документом із тривалими обговореннями та дискусіями автори працювали майже два роки.
13 квітня законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Тепер автори очікують його успішного ухвалення народними депутатами.
Спецпроект «Вибори вибори» зустрівся з координаторкою Громадянської
мережі «ОПОРА» Ольгою Айвазовською, щоб дізнатися, яке покарання загрожує недоброчесним виборцям та на скільки можуть «сісти» організатори підкупів.

Як створювався законопроект
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності за
порушення виборчого законодавства»
Після 2014 року «ОПОРА» аналізувала судові рішення і результативність
кримінальних проваджень, які було
відкрито за фактами порушень, виявлених під час президентських і парламентських виборів. Ми побачили аж
13 обвинувачувальних вироків із дуже
м’якими, на нашу думку, санкціями.
Після місцевих виборів 2015 року
було вже 69 обвинувачувальних вироків.
Водночас мали місце більш жорсткі санкції, зокрема й щодо підкупу виборців.
Коли ми аналізували процеси і тенденції, то побачили, що є політична воля
або спроможність органів правопорядку,
учасників виборчого процесу, спостерігачів, кандидатів належним чином фіксувати правопорушення і за процедурою
доводити їх до суду або сприяти розслідуванням. Але є і вади в самому законодавстві.
Наприклад, кримінальні провадження відкриваються подекуди за фактом звернення. Але немає достатньої доказової бази, достатньої кількості свідків, заявники мають обмежені права.
Через це маємо 422 кримінальні провадження, відкриті у 2015 році, і лише
69 обвинувачувальних вироків.
Таким чином, ми пересвідчились,
що законодавство про невідворотність
покарання не працює. Тому розробили законопроект «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства».
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Але, коли спостерігач викликав на місце події представника поліції, він не міг
нікого затримати, вилучити документи,
гроші. Працівнику поліції необхідно було
звертатися до суду. Поки суд ухвалював рішення, всі учасники подій мали право йти
додому— ні фактажу, ні доказів, ні фігурантів.
Тобто після прийняття цієї зміни, умовно, кандидат, член виборчої комісії, спостерігач, журналіст звертається за інформацією до поліції. Якщо є достатні підстави,
відкривається кримінальне провадження
і збирається належна доказова база, яка
спрацює вже під час судового процесу.
У такий спосіб уся сітка підкупу буде
розслідуватися, а не якась індивідуальна
історія конкретної людини, яка передала
300-500 гривень виборцю. Найважливіше
— зупиняти мережеві схеми підкупу, а не
карати окремо взятого студента чи пенсіонера.
Також є можливість інкорпорувати в
систему працівника поліції під прикриттям, який прийде, все це зафіксує.

Виборцям — до 2 років за «гречку»
Підвищується відповідальність для
самих виборців. Раніше максимальна санкція була 2 роки обмеження волі
або громадські роботи, штрафні санкції. Сьогодні ми пропонуємо 2 роки
ув’язнення.
Чому це максимальна санкція? Для
того, щоб виборця можна було затримувати на місці події, без санкції суду і
тоді вже вчиняти слідчі дії. Це важливо тому, що довести будь-що і належним
чином підготувати документи до судового розгляду потрібно, маючи певні повноваження.

Грошовий підкуп — до 6 років
ув’язнення

Технічним кандидатам — обмеження
волі до 6 років

Ми намагалися забезпечити адекватне трактування поняттям порушень і відповідні санкції. Жорстке покарання діє на
два фронти: привенція, якщо всі потенційні учасники розуміють, що після злочину
буде місце і для покарання, то вони меншою
мірою вмотивовані брати в цьому участь; вагома санкція, як-то ув’язнення до 6 років організаторам підкупу, дає можливість правоохоронцям вести негласні слідчі дії, збирати
належним чином доказову базу, а також затримувати порушників на місці подій.
Наприклад, зараз організатору грошового підкупу виборців загрожує 2-5 років
ув’язнення, а це не та тяжкість злочину,
яка б сприяла його розслідуванню. Спостерігачі «ОПОРИ» неодноразово фіксували
організаторів та виборців, які зустрічалися
на квартирах або і відкрито у дворах житлових будинків, збирали паспортні дані, складали списки, видавали та отримували гроші
за зобов’язання голосувати за когось.

Раніше технічні кандидати як проблематика взагалі не були відображені в
законодавстві.
Коли недобросовісна конкуренція
призводить до того, що на окрузі є 5 кандидатів з одним іменем, прізвищем, по
батькові, місцем роботи, то це проблема.
Частина цих кандидатів в офіційному
порядку змінюють персональні дані за
місяць-два до старту виборчої кампанії.
І це однозначно є передумовою для
того, щоб говорити, що це технічний
кандидат. Переважно такі учасники
кампанії не проводять жодних агітаційних заходів, зустрічей з виборцями, не
відкривають власних виборчих фондів.
Їхня роль — введення в оману громадян
та хаос у бюлетені.
Або ж мета технічних партій — отримати квоту в складі виборчих комісій
за результатами жеребкування та продати ці місця потужним гравцями. Або ж

❙ Ольга Айвазовська.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
кандидати-«технарі» працюють спойлерами і ведуть кампанію проти конкурентів основних суб’єктів та не мають жодних амбіцій перемагати.
Технічних кандидатів та партії не
можна розпізнати за назвою, іменем та
покарати за це, але вони нестимуть відповідальність до 6 років ув’язнення,
якщо буде доведено факт отримання
коштів та продаж свого пасивного виборчого права.

Розголошення таємниці — від 2 до 5
років в’язниці
Вибори не є демократичними, якщо
таємницю голосування не захищено, —
це один з базових міжнародних стандартів. Проблема в українському контексті
має дві складові. Це розголошення змісту
волевиявлення в приміщенні для голосування, що може трактуватися як агітація
або тиск, якщо виборець, припустимо, —
ректор вишу, або головлікар, або сільський голова.
Або ж це ознака контрольованого голосування, коли студент, ув’язнений чи
пацієнт змушений показати свій бюлетень представникові адміністрації, що
може бути ознакою попереднього тиску,
залякування, погроз або і підкупу.
Якщо законопроект ухвалять, то розголошення змісту волевиявлення в приміщеннях для голосування членом виборчої комісії, кандидатом або спостерігачем
каратиметься не до 3 років ув’язнення,
як зараз, а до 5. Якщо ж розголосить сам
виборець — то покарання може бути до
двох років ув’язнення.

Виборча «благодійність»— покарання
від 2 до 6 років
Можемо говорити про агітацію
шляхом надання неправомірної вигоди. Зараз вона взагалі не має санкцій
для фізичних осіб. Тобто, якщо кандидат подарував якісь технічні засоби,
комп’ютери школі чи обладнання медичному закладу — це карається законом станом на зараз, а от фізичним особам — ні.
Коли писали зміни до Кримінального кодексу у 2014 році, то пропустили
фізичних осіб, хоча припускаю, що не
випадково. З іншого боку, товари, послуги, цінні папери, тобто не гроші — також передбачені законом, і ця «дірка»
в законі дає можливості для виборчої
благодійності, яку би нам хотілося усунути як маніпулятивний фактор.
Звісно, між виборами це не може каратись, адже нема юридичних та правових підстав для такої діяльності. Тож
кандидатам потрібно зменшити свій запал меценатів на пару місяців, що збільшить рівність різних учасників виборів.

Буде досить деталізоване поняття
підкупу, в тому числі негрошового. Наприклад, стаття 160 Кримінального кодексу була введена у 2014 році, але запрацювала за три дні до парламентських
виборів. Що було проблемою, адже тривалий час ці зміни не підписував Президент.
Зараз ми пропонуємо не лише ввести поняття товари і послуги, а й поняття
продукти харчування, тютюнові й алкогольні вироби для того, щоб ні ЦВК, ні
правоохоронці ніяк це неправильно не
трактували. Якщо є факт передачі продуктів харчування з агітаційною метою
— це повинно підпадати під відповідальність.
У 2014 році, коли збільшувалася санкція за підкуп, створено умову для замкнутого кола «організатор підкупу —
виборець, що продав свій голос» . Підвищилася відповідальність для організаторів, замовників підкупу і було введено
відповідальність для виборців. Водночас
не передбачили жодних винятків.
Сьогодні ми пропонуємо, якщо виборець чи учасник схеми підкупу першим повідомляє про вчинення злочину і готовий свідчити, тоді він звільняється від відповідальності. Втім, таке
пом’якшення не буде вживатися до тих
осіб, яким було вручено підозру під час
досудового слідства.
У такий спосіб ми спонукаємо виборців повідомляти про злочин навіть якщо на
якомусь етапі вони погодилися взяти участь
у цій схемі, а потім розкаялися і були готові
співпрацювати з правоохоронцями.

Фальсифікаціям — ні!
Щодо інновацій, які стосуються фальшування виборчої документації і складання протоколу про підсумки голосування з порушенням процедури.
Станом на сьогодні це є порушеннями
одного типу і категорії. У територіальних
виборчих комісіях та окружних виборчих комісіях так зване «уточнення протоколу» відбувається в масовому порядку на всіх виборах. Переважно у 99% випадків це не фальшування.
Тобто є певна технічна інформація
в протоколі, яка не стосується результатів волевиявлення, але стосується балансу бюлетенів у тих чи інших категоріях. І якщо члени комісій знайшли
помилку, то, відповідно до процедури,
всі члени ДВК повинні повернутися у
приміщення для голосування і в повному складі скласти уточнений протокол.
Отже, тому що це додаткова логістика, час та зусилля, члени комісій не повертаються, а «виправляють усе» технічно в коридорі. Це порушення, але станом
на сьогодні воно кримінальне. На нього
ніхто не звертає увагу, бо органам правопорядку, спостерігачам досить складно
працювати з цією тематикою.

Як це працюватиме?
До прикладу, відкрилася би кримінальна справа, де офіційний спостерігач
був би заявником або свідком. Після закінчення офіційної виборчої кампанії він
уже втрачає цей статус, є просто фізичною особою. А кримінальна справа розслідується місяцями, подекуди роками.
Тому ми зійшлися на тому, що варто декриміналізувати цю норму вже і
сьогодні-завтра притягувати до відповідальності. Але в межах адміністративного процесу.
Наприклад, зафіксовано факт «уточнення протоколу». Спостерігач, член виборчої комісії, кандидат, довірена особа мають право скласти адмінпротокол,
звернутися до поліції і в той же день передати справу до суду. І в той же день, або
на наступний, буде винесено рішення по
процедурі, і члени комісії, які здійснювали порушення, отримають санкцію у вигляді істотного штрафу.
Але ми залишаємо кримінальним порушенням факт фальшування протоколу, коли вносяться недостовірні відомості
у зміст протоколу і змінюється кінцевий
результат.
Це не є якісь «драконівські» норми. Навпаки, частково вони переводять
санкції з кримінального процесу до адміністративного. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Теплі і практично літні дні, які
несподівано встановилися в
Україні, ще навіть фізично не
змогли дати більшу пропозицію
сезонних товарів на ринку. Втім
інфляція падає «на оптимізмі».
Тобто, темпи знецінення грошей
у нашій державі уповільнюються. Що разом із прогнозами
прискореного зростання ВВП
дарує певні позитивні сподівання на найближче майбутнє.
Але не настільки, щоби справдилися макроекономічні прогнози уряду, закладені у Державний бюджет нинішнього
року. За ними, як відомо, річна
інфляція має становити 9%. Експерти стверджують, що з огляду на нинішній день, може бути
щонайменше 10,4%.

■ НАШІ ГРОШІ

Інтриги цінового коридору
Інфляція в Україні почала зменшуватися, але експерти не вірять, що її вдасться втримати
на рівні обіцяних 9% за рік — і при цьому не нашкодити економіці
і середньострокову перспективу»). У березні 2018 р. у місячному вимірі індекс споживчих
цін зріс ще на 1,1%, й у річному вимірі споживча інфляція
становить 13,2%», — аргументує голова ради Нацбанку, ексміністр економіки Богдан Данилишин.

Кредити для стабілізації:
«стара» і «нова» програми

Головне — не їсти і не пити!
Найприємніші новини українцям наприкінці минулого тижня подарувала Державна служба статистики. За її даними, iнфляція на споживчому ринку у квітні 2018 року
сповільнилась до 0,8% після зростання на 1,1% в березні, 0,9% в лютому і 1,5% в січні. Спостерігається оптимізм і
якщо порівняти нинішній рік із
минулим. Так, у річному вимірі,
порівняно з квітнем 2017 року,
зростання цін сповільнилося до
13,1% з 13,2%.
Усього, за даними Держстату, з початку року ціни зросли
на 4,4%. Базова інфляція у квітні в порівнянні з попереднім місяцем становила 0,6%, а з початку року — 3,3%. Продукти
харчування наразі ще не вгамовують, а зовсім навпаки, — роздмухують інфляцію. Зокрема, на
споживчому ринку в місяці, що
минув, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,1%.
Найбільше, на 5,4%, подорожчали овочі. Оскільки на
полицях супермаркетів нового врожаю ще практично немає, а те, що продають, — або
імпорт, або залишки з минулого сезону. Які навіть теоретично не можуть бути дешевими...
На 0,7%—2,6% зросли ціни на
м’ясо і м’ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби.
Працюють проти України і
шанувальники шкідливих звичок. Адже ціни на алкогольні
напої та тютюнові вироби у квітні зросли на 1,5%, тютюн, зокрема, подорожчав — на 2,1%,
алкогольні напої — на 0,7%.
Утiм маємо і позитивні фактори: деякі продукти, навпаки,
дешевшають. Так, на 1,1-5,9%
упали ціни на гречану крупу,
яйця, молоко, сало, фрукти, цукор.
Але, як кажуть, не харчуванням єдиним. Зростання тарифів
на житло, воду, електроенергію,
газ та інші види палива на 0,2%
у Держстаті пояснили підвищенням тарифів на каналізацію на 1,5%, водопостачання —
на 1,3%, утримання будинків і
прибудинкових територій — на
0,4%.
Подорожчав в Україні і
транспорт. На 0,3%, що в основному спричинено подорожчанням супутних послуг, — на
2,1%. Цікаво, що транспорт подорожчав навіть попри те, що
на 0,7% подешевшало пальне.

«Інфляція впаде до 9%,
потім — до 5%»
Ще одна державна структура, яка налаштована неабияк
оптимістично, — Національний
банк України. Регулятор вірить
у стабільність нашої економі-

❙ Продукти в Україні продовжують дорожчати навіть попри оптимізм наших державних чиновників.
ки навіть більше, ніж уряд. А
днями залишив незмінним прогноз інфляції на поточний рік —
8,9%.
«У квітні 2018 року споживча інфляція продовжила
сповільнюватися третій місяць
поспіль і становила 13,1% у річному вимірі (порівняно з 13,2%
у березні). Інфляція у місячному
вимірі знизилася з 1,1% у березні до 0,8% у квітні, — констатувала прес–служба Нацбанку. І
продовжила: — Хоча ми очікували на подальше зниження інфляції в річному вимірі, її квітневий показник дещо перевищив
прогноз регулятора переважно
за рахунок впливу найбільш волатильних компонент».
За оцінками регулятора, відхилення фактичної інфляції у
квітні від прогнозу є незначним
та може бути нівельоване у наступні місяці. «До того ж, монетарні умови є наразі достатньо
жорсткими, щоб забезпечити
поступове зниження споживчої
інфляції у відповідності до прогнозу НБУ (8,9% на кінець 2018
року) та її повернення до цільового діапазону у середині 2019
року», — резюмують у НБУ.
Надалі ж нове керівництво
фінансового регулятора свято
вірить в українську економіку
та наші перспективи зменшити
інфляцію практично до західноєвропейського рівня. Так, за
їхніми прогнозами, до 2020 року
темпи знецінення української
національної валюти мають становити близько 5%. Такої думки дотримується, зокрема, заступник голови Національного
банку України Дмитро Сологуб.
І ця точка зору була оприлюднена на сторінці НБУ у «Фейсбуці».
За його словами, більш жорстка монетарна політика сприятиме поверненню інфляції до
цільового діапазону у другій половині 2019 року та її зниженню до 5% на кінець 2020 року.
Також посадовець зазначив, що
українська економіка відновлюється, незважаючи на військовий конфлікт та торговельні
обмеження з боку Росії.
«Реальний ВВП зріс на 2,5%
в 2017 році за рахунок активізації споживання та стійкого інвестиційного попиту. За про-

гнозами НБУ, фіскальна політика та сприятливе зовнішнє
середовище підтримуватимуть
зростання реального ВВП у
2018 році — цього року економіка прискорить зростання до
3,4%. При цьому більш жорсткі монетарні умови матимуть
стримуючий ефект, однак така
політика НБУ є вимушеною —
для поступового зниження інфляції до однознакового рівня»,
— представники регулятора
публічно заявили про майбутню безхмарність економічного
майбутнього України.

«НБУ рахує не так,
і не туди...»
Із цим категорично не погоджуються експерти, які не входять до числа перших керівників Національного банку України. У тому числі й голова Ради
Національного банку України
Богдан Данилишин, який поставив під сумнів достовірність
прогнозів інфляції регулятора.
«З прогнозами інфляції у
НБУ справа йде не кращим чином. Правда, і в практиці світових Центробанків помилкові
прогнози щодо цінової динаміки зустрічаються приблизно з
тією ж частотою, — м’яко зробив зауваження Данилишин. —
Якщо розглянути країни, економіки яких належать до малих
відкритих економік, Україна —
в їхньому числі, то станом на середину минулого року в 40% iз
них не досягнуті оголошені інфляційні цілі».
Проблема прогнозування та
стримування зростання споживчих цін в Україні, за його словами, криється у вітчизняних умовах: інфляція найчастіше виникає через неузгодженість дій органів державного управління.
«Достовірність прогнозів у наших умовах апріорі перебуває
під сумнівом (утім є деякі сумніви в прогностичних здібностях відповідних фахівців НБУ).
Тому вони не завжди можуть
слугувати якісною базою для ухвалення рішень», — зазначає голова Ради НБУ.
Богдан Данилишин дотримується ліберальної економічної концепції і ставить питання так: «Боротьба з інфляцією
чи економічне зростання. Що

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Більше заробляємо —
дальше відпочиваємо...
За даними Держстату, за 2017 рік
число українців, що відпочивають за
кордоном, зросло на 7,2% у порівнянні
з 2016 роком. Тоді як торік зростання
цього показника щодо 2015 року становило 6,6%.
Число українців, які торік відпочивали за межами своєї Батьківщини,
становило 26,4 млн., що на 1,8 млн.
більше, ніж у 2016 року.
Більше відвідують і нас. Щоправда, темпи «Увімкни Україну» трохи
зменшилися. Так, у минулому році Україну відвідало 14,3 млн. іноземних
громадян. Це на 6,7% більше, ніж у
2016 році. Але якщо порівняти позаминулий рік із 2015, то побачимо, що
темпи зростання становили 7,3%.
важливіше?». Нацбанк, як відомо, має чітку відповідь на це
питання, наголошуючи на необхідності подолання інфляції.
«Дуже важливо не забути про
головні наші стратегічні цілі —
зростання економіки, зниження
рівня безробіття та підвищення
доходів населення. Сама по собі
стабілізація інфляції на низькому рівні зовсім не гарантує досягнення цих цілей. Тим більше
що використовуваний нині для
цього інструмент НБУ — підвищення облікової ставки — має
наслідком подорожчання кредитів», — опонує новопризначеному керівникові Нацбанку
голова Ради його установи.
Свою точку зору Богдан Данилишин обґрунтовує просто — натякає на, м’яко кажучи, неефективну роботу регулятора. Що не є таємницею і
для інших, особливо недержавних, експертів. «Після того як
НБУ у 2016 роцi перейшов на
режим таргетування інфляції
та того ж року успішно «влучив у ціль», подальші успіхи в
досягненні запланованих темпів зростання цін скромні. Як
2017-го, коли споживча інфляція становила 13,7% при меті
8%±2 відсоткові пункти, так і
цього року — зростання цін на
2,4% за січень-лютий при річній цілі 6%±2 п. п. (відповідно
до «Основних засад грошовокредитної політики на 2018 рік

Показники інфляції, як і
економічне зростання у нашій
державі, втім, значною мірою
залежать ще від стосунків України з нашим головним кредитором — Міжнародним валютним фондом. Міністр фінансів Олександр Данилюк
вважає, що ми перебуваємо на
порозі чергового траншу і МВФ
має надати його нам уже через місяць. «Якщо ми виконаємо наші обов’язки, записані в
меморандумі», — прохопився
міністр фінансів, але тут же зазначив: він не сумнівається, що
всі свої обіцянки Україна виконає швидко і якісно.
«Враховуючи наші інтенсивні переговори з МВФ щодо газового питання, тут рішення буде
знайдено вже найближчим часом. Сподіваюся, що в травні в
парламенті вже буде погоджено
всіма сторонами проект закону
про Антикорупційний суд. Ми
зараз робимо все для того, щоб
Україна отримала транш у розмірі $1,9 млрд. уже в червні»,
— додав Данилюк.
Експерти, втім, до подібного урядового оптимізму ставляться скептично. І згадують,
що рівно місяць тому той самий Данилюк прогнозував отримання траншу МВФ у травнічервні. «У нас зараз на порядку
денному декілька питань: це і
прийняття закону щодо створення антикорупційного суду.
Це має бути закон, який вдасться швидко та ефективно імплементувати», — повідомив Данилюк. Як ми пам’ятаємо, не
вдалося, і міністр був змушений
редагувати власний прогноз. А
тому не факт, що він не зробить
цього ще раз і ще...
А тому, враховуючи невпевненість у позитивному результаті двосторонніх домовленостей із Вашингтоном, Україна
прагне розпочати нову програму розширеного фінансування. «Думаю, буде ще одна програма. І вже дехто каже, що зараз нам уже потрібно починати
її структурувати... Коли я говорю з інвесторами, вони також
очікують, що буде ще одна програма», — сказав міністр. При
цьому, за його словами, уряд
поки не буде починати роботу
над новою програмою, оскільки ще потрібно виконати діючу
і тоді вже думати про умови наступної.
«Зараз у нас унікальна програма як за сумою, так і за умовами. Ми отримали досить велику суму грошей і вийшли на
нову стадію розвитку економіки. Проте в новій програмі першим питанням буде те, що не
виконано в цій програмі. Так
завжди робиться. Тому сфокусуймося на тому, щоб зараз виконати свої зобов’язання», —
пояснив Данилюк.■

СЕЛЯНИ I КО
Олена ЯРОШЕНКО
Українські аграрії майже завершили посів ранніх ярих зернових культур. За даними Мінагрополітики ці польові роботи
вже проведено на площі понад 2,2
мільйона гектарів, що перевищує 93
відсотки від прогнозованої площі.
У розрізі культур на кінець минулого тижня вже було посіяно:
— пшениці — 163 тисячі гектарів (93% від прогнозу);
— ячменю — 1,5 мільйона
гектарів (92%);
— вівса — 185 тисяч гектарів
(91%);
— гороху — 412 тисяч гектарів (97%).
Загалом, ярі зернові та зернобобові культури разом із кукурудзою при прогнозі 7,4 мільйона гектарів висіяні на площі 6,2
мільйона гектарів. У тому числі:
— кукурудзи на зерно — 3,8
мільйона (83% від прогнозу);
— гречки — 38 тисяч (25%);
— проса — 20 тисяч гектарів
(36%).
Також завершується посів
цукрових буряків: на 11 травня
було засіяно 275 тисяч гектарів,
що становить 92 відсотки. Соняшник посіяний на площі 4,9
мільйона гектарів (88 відсотків),
соя — на площі 1,2 мільйона гектарів (61 відсоток).

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ПІДСУМКИ

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Пора гречкосіїв

Паї не для рейдерів

Завершується посів ранніх ярих зернових
культур

Читачам «УМ» відповідає міністр
юстиції Павло Петренко
Пане міністре, у мене є пай,
який хочу здати в оренду
фермеру. Роз’ясніть, будь
ласка, як це правильно зробити, щоб не стати жертвою рейдерства?
Степан ІВАНЕНКО,
Кіровоградська обл.

Які документи підтверджують право власності на
землю?

❙ Традиційною гречкою на середину травня засіяли майже половину
❙ запланованих площ.
❙ Фото з сайта zyumrda.gov.ua.
Нагадаємо, що озимі культури на зерно під урожай 2018 року
посіяні на площі 7,3 мільйона гектарів, в тому числі: пшениці — 6,3

мільйона, ячменю — 0,8 мільйона, жита 149,4 тисячі, а озимого
ріпаку на зерно — один мільйон
гектарів. ■

■ ШТРАФИ

Злиднями екологію не врятуєш
Парламент розгляне підвищення штрафів за шкоду, заподіяну довкіллю
Оксана СИДОРЕНКО
У Міністерстві екології та
природних ресурсів триває робота над десятьма законопроектами, що стосуються відходів.
Один iз них — проект базового
закону про відходи, а ще дев’ять
регламентують умови поводженя з відходами в різних секторах.
Також у міністерстві хочуть, аби
була переглянута політика штрафів.
«Із досвіду країн Європейського Союзу бачимо, що штрафи
піднімалися одразу після запровадження таких норм і контролю
за їх виконанням. Ми теж ідемо
цим шляхом. Міністерство екології запропонувало українському парламенту суттєве підвищення всіх штрафів в адміністра-

тивному кодексі, які стосуються
шкоди навколишньому середовищу», — повідомив міністр екології Остап Семерак.
Новий законопроект є спільною роботою Мінприроди з народними депутатами. Він уже
пройшов схвалення на засіданні профільного комітету. Найгарячіша дискусія точилася навколо традиційного спекулятивного аргументу, що українське суспільство бідне, а тому піднімати
штрафи не на часі. Але, за здоровою логікою, саме ця обставина й
здатна допомогти швидкому втіленню природоохоронного законодавства. Переконавшись один
раз, що нерозумне поводження зі
сміттям влітає в копієчку, мало
кому захочеться наражатися на
штраф наступного разу.

Нагадаємо, в листопаді 2017
року уряд розглянув та схвалив
Національну стратегію управління відходами, яка запроваджує
європейські принципи поводження з усіма видами відходів:
твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, відходами сільського господарства тощо. Нова стратегія передбачає запровадження
принципів циклічної економіки та розширеної відповідальності виробника. Це має заохотити бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості
в їх переробці. Також документом передбачено впровадження
п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, яка вже давно працює в Європейському Союзі. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Як оподатковувати
кооперативи?
Міністерство аграрної політики хоче
вдосконалити оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(СОК). Днями на цю тему радилися представники Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки», асоціації
тваринників, Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб. «В
Україні сформовано правову базу, інформаційно-консультаційний супровід сільськогосподарських кооперативів, виділяється бюджетна підтримка та залучаються
фінансові ресурси міжнародної технічної
допомоги. Проте, актуальним залишається удосконалення оподаткування кооперативів для активізації їхньої господарської
діяльності», — каже заступник міністра
Віктор Шеремета. За його інформацією,
лише 610 обслуговуючих кооперативів із
1125 зареєстрованих в Україні станом на
1 січня цього року реально здійснюють
господарську діяльність. Обговорювали
можливості вдосконалення сплати СОКами податків на прибуток та на додану
вартість, цивілізованого нарахування субсидій членам СОК. Передбачається створення робочої групи при Мінагрополіти-
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ки з підготовки пропозицій щодо вдосконалення як згаданих правових умов, так i
концептуальних засад та стратегії розвитку сільськогосподарської кооперації. Одним із головних завдань Мінагрополітики є підтримка розвитку кооперативного
руху на селі як ключового механізму самоорганізації малих виробників сільськогосподарської продукції, кінцева мета якого
— формування ефективного та соціально
відповідального власника.

Чим годуватимуть школярів
Контроль за безпечністю харчування в
закладах освіти з вересня 2019 року здійснюватиметься за новими правилами. Найважливіше нововведення для операторів,
які надають послуги харчування, — запровадження системи НАССР. Така вимога передбачена Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів». Суб’єкт господарювання, який надає послуги харчування у закладах освіти, повинен бути
внесений в Державний реєстр потужностей операторів ринку або, в разі необхідності, отримати експлуатаційний дозвіл.
Також оператор ринку повинен мати можливість встановити інших операторів рин-

ку, які постачають йому харчові продукти,
забезпечивши простежуваність. Щоб надати можливість операторам ринку переорієнтуватись на нові вимоги, було визначено перехідні періоди: для потужностей, у
складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) — до 20 вересня 2017 року; для
потужностей, які провадять діяльність iз
харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей),
— до 20 вересня 2018 року; для малих
потужностей — до 20 вересня 2019 року.
В переважній більшості суб’єкти господарювання, які надають послуги харчування
в освітніх закладах відносяться саме до
останньої категорії. Оскільки для малих
операторів ринку такі вимоги нові і потребують додаткових роз’яснень, Проект ЄС
«Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» з
15 травня до 26 червня проводить серію
семінарів у регіонах на тему «Обов’язки
операторів ринку. Вимоги законодавства
до закладів громадського харчування та
малих виробників. Гнучкий підхід». Навчання проходитиме в одинадцяти областях України.

Щоб передати землю в
оренду, потрібно мати документ, який підтверджує, що ви
є її власником. Документи, які
посвідчують право власності на
земельну ділянку, можна розділити на дві групи.
Перша. Документи, видані до 1 січня 2013 року: державний акт на право приватної власності на землю;
державний акт на право власності на землю чи державний
акт на право власності на земельну ділянку.
Друга. Документи, які
видавали після 1 січня 2013
року: свідоцтво про право
власності на нерухоме майно
чи витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
Право постійного користування земельною ділянкою
посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою. При зміні власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж
та цільового призначення також посвідчується договором
купівлі-продажу або свідоцтвом про право на спадщину.

Які вимоги ставляться
до орендаря?
Відповідно до чинного законодавства орендарями земельних ділянок можуть
бути:
— державні адміністрації
всіх рівнів, Кабінет Міністрів
та уряд Криму в межах повноважень, визначених законом;
— сільські, селищні, міські, районні та обласні ради,
Верховна Рада Криму;
— громадяни та юридичні особи України, іноземці та
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні
держави.
Між власником та орендарем має бути укладений
договір оренди землі, зареєстрований відповідно до діючих на момент укладання законів.

Як має виглядати договір?
Договір укладається у
письмовій формі й може
бути посвідчений нотаріально. Він має містити інформацію про:
— об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
— строк дії договору оренди;
— орендну плату (розмір,
індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

Строк дії договору для ділянок сільськогосподарського призначення — від 7 до 50
років.
Розмір щорічної орендної
плати встановлюється за згодою сторін, але не може бути
меншим за 3 відсотки вартості земельної ділянки.
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умови.

Що робити, якщо
кадастровий номер не
вказаний?
Необхідно звернутися до
спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою. Після цього треба
пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно.

Чи можна змінити умови
договору чи розірвати його?
Зміна умов договору оренди землі здійснюється за
взаємною згодою сторін або
в судовому порядку. Договір
може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу
однієї із сторін за рішенням
суду.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому
порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому
договорі.
Після підписання договору земля не одразу переходить у користування орендаря, він є необхідною, але недостатньою умовою для того,
щоб повноцінно вступити в
права користування орендованою ділянкою. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної
реєстрації оренди земельної
ділянки.

Куди звернутися, щоб
провести реєстрацію
договору оренди?
Провести державну реєстрацію права оренди земельної ділянки може будь-який
суб’єкт держреєстрації: виконавчі органи сільських,
селищних та міських рад; нотаріуси; центри надання адміністративних послуг; інші
акредитовані суб’єкти.

Скільки коштує така
процедура?
Держава чітко визначає
вартість послуги з реєстрації договорів оренди в залежності від строку, за який буде
реєстраторами
проведено
цю процедуру. Вартість змінюється від 0,05 прожиткового мінімуму за реєстрацію
протягом 5 робочих днів до
2,5 прожиткових мінімумів
за термінову реєстрацію впродовж 2 годин.

Де отримати додаткову
консультацію з цих питань?
Координаційний центр
із надання правової допомоги — м. Київ, вул. Січових
Стрільців,
73,
офіс 312. ■
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Ігор ВІТОВИЧ

Учора, 14 травня, у день 70-річчя
заснування держави Ізраїль відбулося раніше анонсоване президентом Дональдом Трампом
перенесення посольства США в
Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Під посольство тимчасово
переобладнали будівлю американського консульства в тихому
єрусалимському кварталі Арнона. Окрему ж будівлю посольства мають звести лише до кінця
наступного року.

Трампу закони не писані
Тихий і спокійний район
Арнона в південній частині Єрусалима в понеділок, 14 травня,
став центром світової уваги.
На вулиці, що веде до консульства США заздалегідь вивісили ізраїльські та американські
прапори та нові дороговкази на
івриті, арабською та англійською мовами.
На вчорашню «урочисту церемонію» були запрошені всі
86 акредитованих в Ізраїлі послів зарубіжних країн, але свою
присутність на цьому пропагандистському дійстві підтвердили
лише 34 з них, головним чином
васали Вашингтона. Втім також
і двох країн-членів ЄС: Угорщини та Чехії. Саме ці дві країни,
які віддають перевагу зв’язкам
iз Вашингтоном i Москвою, а не
Брюсселем, заблокували спільну заяву Євросоюзу про бойкот
цього заходу.
«Я закликаю всі країни піти
за прикладом США та перенести свої посольства до Єрусалима, тому що це буде сприяти
справі миру», — заявив прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Очікують, що до цього заклику дослухаються дві проамериканські країни: Гватемала та
Парагвай. США були представлені на «церемонії» міністром

■ ПРОВОКАЦІЯ

Грішники у святому місті
США перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима
фінансів Стівеном Мнучіним,
донькою Трампа Іванкою та зятем Джаредом Кушнером, єврейським націоналістом і заразом радником президента Трампа. Ізраїльська поліція повідомила, що до охорони церемонії
відкриття посольства США та
прилеглих території залучили близько тисячі правоохоронців, передає агенція «Франс
Пресс».
У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю
й оголосив про перенесення туди
посольства, у такий спосіб він
виконав обіцяне під час виборчої кампанії. Це його рішення,
що суперечить усталеній політиці Сполучених Штатів на
Близькому Сході, наразилося на
критику. Міжнародна спільнота переконана, що питання про
статус Єрусалима має вирішуватися на ізраїльсько-палестинських переговорах з цього питання. Визнання США Єрусалима
столицею Ізраїлю також засудила ООН.

«Залиште сподівання.
Цей конфлікт — не вирішити»
До чого може призвести рішення США перенести посольство до міста, котре є яблуком розбрату для ізраїльтян і палестинців? Безумовно, що перенесення
посольства в Єрусалим спричинить новий спалах напруженості між Ізраїлем і палестинцями,
загострення протистояння з кровопролиттям серед палестинців
та можливими спробами теро-

❙ Чи не заведуть нові вказівники до спалаху протистояння?
ристичних замахів на будівлю
посольства.
Саме з огляду на безпеку дипломатів спершу в дипломатичному представництві США в Єрусалимі буде працювати тільки
американський посол в Ізраїлі
Девід Фрідман і ще кілька співробітників. Як очікується, повністю переїзд посольства завершиться за кілька років. Дипломатичне відомство розташується
або в приміщеннях колишнього
консульства, або для нього побудують новий комплекс. Територія посольства перебуває неподалік від так званої «зеленої
лінії» — демаркаційної лінії, що
розділяла територію Ізраїлю та
Йорданії після війни 1948 року.
«Парадоксальним чином, перенесення посольства не має прямого впливу на місто, але, з ін-

шого боку, воно спричинить величезні наслідки», — сказав у
розмові з «Німецькою хвилею»
Даніель Зайдман, американськоізраїльський адвокат і засновник
НКО Terrestrial Jerusalem. «Ще
ніколи Єрусалим не був настільки розділений і нестабільний, а
його статус ще ніколи не був таким суперечливим. Переїзд американського посольства нічого
не змінить. З іншого боку, рішення перенести посольство в Єрусалим стало смертним вироком для
керівної ролі США в політичному врегулюванні відносин між
Ізраїлем і Палестиною», — додає Зайдман.
Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, що працює
над новим мирним планом врегулювання відносин між ізраїльтянами і палестинцями, але рішен-

ня з переїздом посольства в Єрусалим стало однозначним сигналом, що адміністрація Трампа не
є нейтральним арбітром, а займає чітку проізраїльську та антипалестинську позицію.
Палестинці хочуть створити власну державу зі столицею в
Східному Єрусалимі, територія
якого була окупована Ізраїлем
у ході шестиденної війни в 1967
році. У 1980 році Ізраїль анексував Східний Єрусалим і оголосив
об’єднане місто своєю столицею.
Більшість країн міжнародної
спільноти не визнала цей крок.
Теперішнє рішення США ігнорує той факт, що палестинці також мають тісні зв’язки зі стародавнім містом, яке є священним і
для мусульман, і для іудеїв, і для
християн.
На кордоні між Сектором
Гази та Ізраїлем щотижневі масштабні протести проти визнання
адміністрацією Трампа Єрусалима столицею Ізраїлю тривають iз
30 березня 2018 року. Внаслідок
сутичок палестинців з ізраїльськими військовими на акціях протесту загинули близько 50 демонстрантів, сотні — поранено.
Сьогодні, тобто наступного дня
після відкриття посольства, палестинці відзначають також
«День Накба», або день катастрофи, згадуючи про майже 700 тисяч арабських біженців унаслідок арабсько-ізраїльської війни
1947—1949 років і шестиденної
війни 1967-го. Цього дня відбуваються марші та демонстрації.
Ізраїльська армія вже заявила,
що планує майже вдвічі збільшити кількість своїх військових
на кордоні з Сектором Газа та Західним берегом річки Йордан.
Переміщення посольства США
до Єрусалима є чітким посланням для палестинців, переконаний Даніель Зайдман: «Залиште сподівання. Цей конфлікт —
не вирішити». ■

■ ОБІЦЯНКИ

■ ДОБРОЧИННІСТЬ

Пряник і м’ясо
для Пхеньяна

Папа продав автомобіль

Кім Чен Ина американці спокушають
гарантіями безпеки в обмін на ядерне
роззброєння

Олег БОРОВСЬКИЙ

Олег БОРОВСЬКИЙ
США готові будуть надати
гарантії безпеки лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, якщо
Пхеньян погодиться відмовитися від ядерної зброї. Про це у
неділю, 13 травня, заявив державний секретар США Майк
Помпео в ефірі телеканала
«Фокс Ньюс», повідомляє агенція «Ассошiейтед Пресс».
Відповідаючи на запитання, чи зможе Кім залишитися при владі, якщо задовольнить вимоги Вашингтона, Помпео зазначив: «Ми повинні будемо надати гарантії безпеки,
звісно». У відповідь на поступки Пхеньяна Вашингтон також готовий допомогти збіднілій країні посилити її економіку, додав Помпео. За словами держсекретаря США,
американський приватний сектор може допомогти відновити
енергетику Північної Кореї та
розвинути інфраструктуру. Він
також заявив про можливості
американського сільського господарства «підтримати Північну Корею, щоб вони могли їсти

м’ясо і вести здоровий спосіб
життя».
Нагадаємо, Майк Помпео
займається підготовкою історичної зустрічі Дональда
Трампа і Кім Чен Ина, яка має
відбутися 12 червня в Сінгапурі. Минулого тижня він провів зустріч iз північнокорейським лідером. Метою Трампа є
досягнення ядерної угоди, за
якою КНДР має відмовитися
від ядерної зброї на постійній
основі та в спосіб, який можна
перевірити.
Помпео кілька днів тому запевнив, що США готові сприяти підвищенню добробуту
КНДР до рівня Південної Кореї, якщо режим Кім Чен Ина
погодиться провести швидке
ядерне роззброєння. Пхеньян уже заявив про намір 23-25
травня закрити ядерний полігон. Варто пам’ятати, що свого
часу Вашингтон також роздавав обіцянки про гарантії безпеки та економічної допомоги за відмову від ядерної зброї
Україні та Ірану. Чого варті ті
обіцянки, обидві країни вже
відчули сповна. ■

За «Ламборджині» Франциска отримали 715 тисяч євро
Aж 715 тисяч євро (понад
861 тисяча доларів) заплачено
останньої неділі, 13 травня, на
аукціоні «Сотбіз» у Монако за
суперавтомобіль Lamborghini
Huracan RWD Coupe. Цей спорткар золотаво-білого кольору
(мов прапор Ватикану) був подарований Папі Римському Франциску італійською фірмою-виробником цих супердорогих
спортивних машин Automobili
Lamborghini S.p.A. Заплачена сума вдвічі вища від ринкової вартості цієї моделі, однієї з
найшвидших у світі, оскільки
та має автограф — у момент передачі подарунку 15 листопада
минулого року понтифік власноруч розписався на капоті машини.
Отримані від продажу кошти
підуть на доброчинні цілі, зокрема половина — на допомогу католицькій благодійній організації «Церква в потребі», яка перекаже отримані гроші на відбудову будинків християн Нінівської
низини в Іраку, які були зруйновані чи спалені бойовиками «Ісламської держави». Друга половина надійде на рахунок італійської католицької спільноти
імені Івана XXIII, яка цього року
відзначає 50-річний ювілей заснування. Організація надає допомогу жертвам торгівлі людь-

❙ Завдяки автографу Папи це авто здорожчало вдвічі.
ми та жінкам, яких змушували
до проституції.
Папа Франциск славиться своєю скромністю, щодня
користується машинами з ватиканського гаража. Але, як
стверджують, зберігає також до
цього часу свій перший придбаний автомобіль — білий «Рено
К4» 1984 року. До придбання
цього «первістка» майбутній
Папа їздив на велосипеді або
ж користувався громадським
транспортом.
Серед відомих автовиробників зберігається традиція обдаровувати понтифіків виготовленими спеціально для них автомобілями: і на знак пошани, і
задля реклами власної продукції. Ці машини частіше за все

перепродуються через аукціони з метою отримання коштів
на благодійність.
У червні 2016 року Папа
Франциск уже продав через
аукціон чорний «Фіат 500L» за
82 тисячі доларів. На відміну
від «Ламборджині», який позавчора пішов iз молотка цілком новим, «необ’їздженим»,
подарований 2015 року «Фіат»
Папа використовував торік під
час поїздки до американського штату Філадельфія. Другий
«Фіат», використаний під час
цієї ж поїздки на Світову зустріч християнських родин, також був пізніше проданий, але
не на аукціоні, а на автошоу 7
лютого 2016 року у Філадельфії. ■

СУСПІЛЬСТВО
Тарас ЗДОРОВИЛО

Мій співрозмовник справляє враження
дуже незвичайної, одухотвореної людини
з іншого, паралельного світу. Дитиною
Олександр Березін дуже хворів, переніс
три клінічні смерті, тож, аби зміцнити
здоров’я, мав щось робити. У вісім років
долучився до йоги, якою займається й
донині, а з дванадцяти почав відвідувати
спортивну секцію з самбо, а згодом і карате (нелегально). Із роками Олександр
фактично створив свій власний стиль
своєрідного рукопашного бою, поєднавши карате з самбо, почав його розвивати — це допомогло в осмисленні різноманітних учень і філософій. Багаторічні
заняття рукопашним боєм стали в нагоді
в бандитські 1990-ті, коли довелося захищати свій бізнес і в буквальному розумінні боротися за життя.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ТРАВНЯ 2018

■ ЛЮДИНА ДІЛА

«Відкривши відеосалон, вперше
зіткнувся з рекетом»

«Цими технологіями можна
«підняти» нашу країну»
Керівник громадського формування з охорони порядку
Олександр Березін — про виживання в бандитських
90-х, Майдан, допомогу бійцям на сході й власні
винаходи, які перевернуть світ

«Бійці, в яких були маленькі мандалиобереги, всі вижили»
■ Олександре, наразі ви повністю поринули в громадське життя...
— Очолюю міське громадське формування з охорони порядку та державного
кордону Дніпровського району. Крім того,
з цілителькою Альбіною Поповською та
помічником нардепа Сергієм Фоміних вирішили в 2015 році заснувати благодійний
фонд «Відродження рідної України». Ми
допомагаємо бідним сім’ям, дітям-сиротам, дитячим будинкам, воїнам АТО та
їхнім родинам. Щоправда, наш фонд навіть... не має рахунку, в нас немає коштів на бухгалтера та й надходжень грошових не передбачалося. А нашими неформальними «надходженнями» є те, що
приносять люди, — ми кидаємо клич тоді,
коли до нас звертаються по допомогу, або
ж самі бачимо, де і які проблеми. Люди
приносять харчі, консервацію, одяг, взуття тощо. Усе це «добро» ми роздаємо й таким чином допомагаємо людям.
Навіть самі в штабі робили консервацію (з огірків, помідорів) і відправляли
на фронт. Ми співпрацюємо з іншими організаціями, зокрема «афганцями». Звертаються до нас і волонтери, тож доукомплектовуємо і їх, аби машина не їхала напівпорожньою на схід.
Відверто кажучи, це все не так просто робити, а зараз особливо. Бувало, що
працювали добами поспіль, аби спорядити машину. Нам допомагали матері дітей
із ДЦП, яким ми свого часу допомогли (їх
лікувала безкоштовно Альбіна Володимирівна, адже вона з роду цілителів і володіє
надзвичайними здібностями) — ці жіночки, як волонтери, ночами, змінюючи одна
одну, сиділи й ліпили вареники, млинці,
тушили й квасили капусту; приміщення
нашого штабу перетворювалося на велику
кухню. Навколишні підприємці з Ленінградської (нині вже Дарницької) площі
зносять нам зі своїх кіосків тару, кульки,
пластикові відра, стаканчики.
Майже вся лінія фронту знає нас через
ці гуманітарні акції. Крім того, Альбіна
виготовляє «мандали» (особливий оберіг,
що спроможний захистити від негативної
енергії, гармонізувати стан душі, знайти взаєморозуміння тощо. — Авт.) — це
дуже цікаві обереги: 460 штук ми передали на передову. У нас є жінка-волонтер
Оксана Охріменко, мама п’ятьох дітей,
то один із її синів Денис — наймолодший
«кіборг». Коли він воював, мама Оксана
виготовляла невеличкі обереги й надсилала їх хлопцям у ДАП. І ті бійці, в яких
у кишені були ці маленькі обереги, всі до
одного вижили, а легких поранень зазнали одиниці...

«Знайомі курсанти на знак протесту
покидали на землю кийки і щити»
У часи Майдану я як керівник самооборони в нашому Дніпровському районі
звернувся до всіх хлопців: «Якщо в когось є особисті проблеми в сім’ях чи якісь
«наїзди», звертайтеся — ми зараз можемо
один одному допомогти!» Тоді й звернувся син Альбіни Поповської — їх фактично
викидали з квартири рейдери, родину залякували й били. І хоч юридично питання
ще не до кінця вирішено, але напади й побиття припинилися (ми цілодобово охороняли). Загалом охорона правопорядку —
це важка робота, адже треба десь і межу не
переступити, хоча іноді й хочеться... Але
ми це робимо в рамках закону.

❙ Олександр Березін зі своїм винаходом кораблем-невидимкою тримараном.
❙ Фото Софії РОЗУМЕНКО.
Вам особисто доводилося їздити в
АТО?
— Їздять мої хлопці із самооборони.
Чимало з них пішли воювати: дехто загинув, дехто зник безвісти... Ті ж, хто
повернувся з фронту, воювали в різних
підрозділах, хтось із них став волонтером і допомагає друзям, які ще залишилися воювати, возять на передову все
необхідне. Усе, що в наших силах, ми
робимо!
■ Із чого для вас почалася Революція гідності, а потім і самооборона?
— Уперше на Майдан потрапив у
грудні 2013 року, але спочатку для мене
все було досить незрозумілим. Тим паче
що в тому ж році померла дружина,
■

було до 500 чоловік, приєдналися й автолюбителі. Завдяки їхнім автівкам ми
могли охопити ще більшу територію.
Із січня 2013 року на Ленінградській площі працював в охороні — в мене
була невеличка комірчина, де збиралася молодь: познайомився зі спортсменами (майстрами спорту, дуже хорошими
хлопцями), які навчалися у вишах МВС
і також підробляли охоронцями в навколишніх закладах. У нас згуртувалася своєрідна група реагування з 15 осіб
і ми наводили порядок: якщо виникала
десь масова бійка чи щось подібне.
Узимку 2014 року цих знайомих
курсантів теж виводили проти людей,
але після 20 лютого вони на знак про-

«Мій корабель-невидимка не має аналогів у світі. Отримав
за проект дві медалі, чимало грамот. Та для втілення в життя
треба не один десяток мільйонів».
тож перебував у важкому психологічному стані, а тому не все міг правильно
зрозуміти та оцінити ситуацію. Вдруге
потрапив на Майдан у двадцятих числах січня 2014-го, поспілкувався з активістами й уже думав «перебиратися»
на Майдан. Але саме почалася «гаряча»
фаза — побиття, захоплення — і я зрозумів, що треба робити щось у «своєму»
Дніпровському районі. Особливо, коли
поповзли чутки, що тут будуть збиратися «тітушки» й усе громити.
Маючи чимало знайомих, «кинув
клич» і в один із лютневих днів близько 200 людей зібралися на бульварі
Верховної Ради поблизу мого будинку.
Хтось мав очолити цей рух. Дехто добре мене знав ще з 90-х років (захищав їх
тоді від бандитів) і мене запропонували
на «старшого», хоча я цього не очікував.
У той же вечір привів їх на Ленінградську площу, там ми злилися з невеличкою групою хлопців, які теж хотіли
створити самооборону. Так там і утворився своєрідний пост — звідти ми стали пішки патрулювати район. У перші
дні ми не ходили, а бігали під час патрулювання: розбивалися на групи по 2030 осіб і, спілкуючись по раціях, вирушали в «гарячі точки». Люди в той час
перебували в надзвичайному патріотичному піднесенні, тож невдовзі нас уже
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тесту покидали на землю кийки, каски,
щити... Як вони згодом розповідали,
«регіонали» погрожували і їм, і їхнім
родинам... Після отримання дипломів у
2014 році вони всі пішли в АТО: дехто з
них на війні отримав важкі поранення,
а дехто загинув або пропав безвісти... З
тими, хто повернувся, ми підтримуємо
зв’язок, допомагаємо один одному.
Громадський порядок підтримуємо,
співпрацюючи з правоохоронними органами, й зараз, а благодійна діяльність
— це паралельно, хоча все так злилося,
що важко відділити одне від другого.
Це вже такий спосіб життя.
■ А держава якось підтримує вас фінансово?
— На благодійний фонд не отримали від держави й копійки, а щодо штабу з підтримки громадського порядку в
районі — то лише в 2014-2015 роках я
як керівник отримував десь 1200 гривень на місяць — ці гроші йшли на потреби хлопців, крім того, довелося створити невеликий «фондик», на який
гроші надходили з нашого підробітку
на деяких об’єктах. Ці особисті кошти
дали нам змогу закупити 30 комплектів недорогої форми, 28 кийків, декілька бронежилетів, 40 балаклав, 20 ліхтарів, а ще каву, чай, якесь печиво для
хлопців.

■ Чув, що ви людина неординарна й
багатогранна... Розкажіть про себе.
— Після школи працював на заводі,
потім — армія й знову завод ім. Корольова. Там зробив винахід — досить складний станок, який потрібен був нашому
виробництву. Мене одразу викликав директор, скликав фахівців, вони подивилися на мої ескізи, зацікавилися й взяли
в конструкторське бюро під своє «крило»
підучитися.
На робочому місці я вчився, а ще за
рік почав здобувати вищу освіту, адже від
заводу мені дали направлення у Політехнічний інститут (було важкувато, тому з
вечірньої форми навчання згодом перевівся на заочну). На жаль, інженером довелось пропрацювати недовго (хоча мав
ще ряд винаходів, зокрема технічних
вузлів і агрегатів, які швидко виготовляли й застосовували на нашому виробництві), бо цей завод чомусь один із перших,
який почали грабувати й розформовувати (на початку 1990-х там зробили митні
склади).
Довелося йти на свої хліба — відкрив
відеосалон наприкінці 1980-х, невдовзі вперше «зустрівся» з рекетом і зрозумів, що це таке. Проте зміг себе відстояти й навіть... рекет сплатив мені чималу суму!
■ Рекет вам заплатив «неустойку»?! А
можна детальніше...
— Оголосив їм війну! Тоді мені було легше, адже холостякував, дома не жив — ночував у мами. Ця специфічна війна тривала
три місяці й щодень був насичений якимось
«дійством». Вони вимушені були визнати,
що я достойний суперник. Навіть запрошували до своїх «лав», та я відмовився, але
мені компенсували збитки. Більше того, я
отримав право відкрити будь-яку «точку»
й нікому не платити.
Після відеосалонів, які були в мене й у
Миргороді, відкрив у 1990-х роках секцію
рукопашного бою. Там довелося певний час
навіть тренувати спецназівців. До речі, навички рукопашного бою у тій «війні» мені
згодилися, бо були моменти, коли звичайна
людина просто не вижила б: були ножі, пістолети й навіть автомат Калашникова... Згодом шість років пропрацював охоронцем бізнесмена, а паралельно організував охоронну структуру, де працювало близько 30 моїх
людей. Так і «крутилися», як кажуть про ті
роки.
■ Чув, що у вас є ще один дуже цікавий, фактично науковий, винахід!?..
— Так, у мене є корабель, яким займався
два роки — цей тримаран запатентований у
2010 році й йому немає аналогів у світі. Він
зроблений за технологією «Стелс» (корабель-невидимка) — це швидкісне бойове
морське судно, невеликого розміру (довжиною 50 м, розвиває швидкість 150 км/год).
У ньому чимало технічних особливостей,
до яких ще ніхто не зміг додуматися: зокрема, завдяки специфічній формі досягається повітряна й водна кавітація, яка знижує
опір у десятки разів. За цей проект отримав
дві медалі, чимало грамот. Та для втілення
в життя треба не один десяток мільйонів...
Але в мене є невеличка діюча модель, на виготовлення якої пішло 1200 доларів.
Бував зі своєю моделлю на виставках,
зокрема двічі у Москві в 2010 році: тоді був
серйозний інтерес до мого дітища, але перепоною стало те, що я з України: тоді не зрозумів чому, а тепер уже розумію... Також
маю патент на невелике літаюче судно —
екраноплан.
Наразі працюю з Альбіною Володимирівною над новим джерелом енергії на основі «Тесла»: із 2010 року почав ретельно вивчати квантову фізику й зрозумів,
як можна розвинути безпаливні технології, які, до слова, хочу застосувати у своєму судні. Зайшов у цьому напрямку досить
далеко, не все хочу озвучувати, бо це зачіпає такі сфери, які фактично «перевернуть»
всю планету.
Познайомився з ученими, ми спілкуємося в цій галузі. Та коли з одним із них
розробляли новітню енергетичну установку, до якої треба було дещо замовити в одному з інститутів, нам пригрозили: «Якщо
й далі будете цим займатися, матимете великі проблеми...» А цими технологіями
можна «підняти» нашу країну — вона стала б незалежною від усіх зарубіжних енергетичних ресурсів буквально за рік! ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ТРАВНЯ 2018

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Наші в Америці
Кінорежисерка Марина Ковалевська
у Лос-Анджелесі отримала диплом
переможця за короткометражний фільм
«15 хвилин» про вбивство заради порятунку
Анастасія ЄРМОЛІНА

Приводом для розмови з молодим кінорежисером Мариною Ковалевською стала визначна для початківця подія — нагорода престижного Міжнародного кінофестивалю Festigious (Лос-Анджелес,
США). Диплом переможця у номінації «Студентський фільм» Марина отримала за короткометражний фільм «15 хвилин», в якому
вона є режисером і автором сценарію.
Після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Марина Ковалевська продовжила навчання в Італії,
а згодом вступила до американської NewYorkFilmAcademy у ЛосАнджелесі (США). Результатом успішного опанування професії в
головному місті світової кіноіндустрії для неї стали зйомки кількох
короткометражних фільмів, серед яких стрічка «15 хвилин». Після
перемоги на Festigious стрічку відібрали для показу ще на шістьох
міжнародних кінофестивалях.
Про навчання в Америці, творчі плани, про мрії зняти фільм у рідній Україні — у розмові з Мариною Ковалевською.

Перекладацький місток
до кіноіндустрії
■ Марино, коли вирішили
займатися кіно?
— Я маю філологічну освіту. Після навчання в Українському гуманітарному ліцеї, вступила до Університету
імені Шевченка, на факультет
італійської філології та перекладу. Продовжила сімейну
традицію, адже моя мама —
перекладач з німецької, а тато
— перекладач з французької.
Італійська була результатом захоплення дивовижною культурою цієї країни, її
мистецтвом. Це стало поштовхом до того, що після університету я поїхала навчатися до
Італії. Жила в Римі, Флоренції, Мілані, Венеції — опановувала історію мистецтв, малювання, фотографію і якось
через усі захоплення народилася любов до кінематографа,
визріла думка про кіно. 2015го я вирішила спробувати свої
сили, приїхала до Америки і
пройшла короткий курс навчання в Нью-Йоркській академії кіномистецтва.
Мені надзвичайно сподобалось! Я вирішила вступати на магістратуру. Повернулась до Києва і розпочала
серйозну підготовку. Це були
профільні дисципліни і, звісно, англійська мова. У київській медіа-школі SOM.School Of
Media пройшла курс сценарної
майстерності, операторської,
акторської, навчилася фахово монтувати відео. Це стало дуже потужною базою для
вступу! До Штатів я приїхала,
вже маючи ази кіноремесла.
■ Не було думки опанувати кінопрофесію у київському
профільному виші?
— Розглядали з батьками і такий варіант. Але, все
ж таки, хотілось потрапити до центру кіноіндустрії, у
Лос-Анджелес. Це легендарне місто, в якому народжується велике кіно! Відносно спеціалізованої освіти, Школа в
Лос-Анджелесі — це найвищий рівень професії і найкращі можливості для будь-якої
молодої людини. Навчаючись
тут, переконалась у цьому повною мірою.
Тепер маю ідею застосувати свої вміння і в Україні,
хочу приїхати до рідного Києва, зібрати професійну коман-

ду і зняти фільм саме на місцевому матеріалі і подивитись,
які можливості зйомок кіно в
Україні існують зараз. Знаю,
що у Києві є багато талановитої молоді — хочеться довести,
що і в Україні можна знімати
не гірше, ніж в Америці.
■ Навчатися в Лос-Анджелесі було складно? Який у вас
був факультет?
— Факультет кіно- та медіавиробництва. Звісно, спочатку
було дуже важко, перш за все,
у плані мови. Хоча я добре говорю англійською, адаптуватися було складно. Пристосувалася лише з часом і зараз не
маю жодних проблем.
Плюс у тому, що Школа інтернаціональна, вчиться молодь із різних куточків світу.
І рівень англійської в усіх різний, студенти прагнуть допомогти один одному, не глузують над помилками чи акцентом. Тут дуже гарна атмосфера,
дружня, творча. Спілкуються
всі, з різних факультетів.

За рік вдалося зняти більше
10 фільмів!
■ Скільки студентів було у
вашій групі, з України тільки
ви?
— Вісімнадцять студентів.
На своєму потоці я була одна, а
взагалі у Школі є студенти-українці. У нашій групі навчалися японці, китайці, швейцарці, індійці — багатонаціональна компанія!
■ Цікавились якось особливо, що ви з України, взагалі,
що там, у далеких світах, знають про нашу країну?
— На жаль, переважно знають лише за подіями військового конфлікту на сході. Саме
про це завжди повідомляють у
новинах. Можливо, з Японії,
Китаю менше чи зовсім не
чули про Україну, а європейці
добре знають країну і це приємно.
■ Ви маєте досвід освіти і в
Києві, і в різних містах Італії.
Цікаво, які особливості навчання в Америці?
— Найперше, що мені дуже
подобається — викладачі приділяють багато уваги практиці. Кожен теоретичний період
підкріплюється обов’язковим
практичним курсом. Наприклад, розбираємо тему «дія»
— нам дають камери, ми йдемо і знімаємо. Потім усі разом

❙ Марина Ковалевська.
❙ Фото з власного архіву.
розбираємо роботи в ракурсі
вивченої теми.
За рік мені вдалося зняти більше 10 фільмів! Звісно,
вони різні — короткі, тривалі,
кращі, гірші. Головне — це реальна практика, напрацьований досвід.
У наших вишах, на жаль,
немає такого, щоб студенти
для своїх зйомок отримували обладнання. Хочеш знімати — сам шукай, де орендувати. Тут це обов’язково — професійні камери, застраховані,
ти можеш ними користуватися, скільки тобі треба.
До речі, в процесі зйомок є
можливість освоїти всі суміжні професії. Ми працюємо в команді. Коли я режисер, хтось
з одногрупників — оператор,
хтось пише звук, виставляє
світло. Потім ми міняємось і я
вже можу і знімати чи писати
звук тощо. Майстерності можна добиватися в якомусь одному напрямку, але, коли знаєш
як працюють усі департаменти при зйомці, знання усього
процесу має неоціненне значення.
Ще важливий момент —
викладачі. Тут — це люди, які
реально працюють у кіноіндустрії, відомі режисери, оператори, сценаристи, кінокритики. Всі вони з величезним розумінням ставляться до студентів, ніхто не відмахнеться
і не скаже, ти — безталанний,
тобі — двійка! Всі роботи обговорюються, тобі вкажуть на
помилку, розберуть її, вислухають пояснення. Усе це з величезною повагою до твоєї думки. Ніхто нікого не принизить,
не образить, найважливіше —
повага до творчості студента.
Навіть якщо викладач — знана голлівудська зірка.

Про гарні наміри, якими
прокладається дорога
до пекла
■
Як створювався ваш
фільм «15 хвилин», за який
ви отримали нагороду фестивалю Festigious?
— Ідея прийшла до мене до-

сить несподівано. Якось у будинку знайомих я побачила,
що всі їхні годинники показують різний час. Це мене наштовхнуло на міркування над
концептом часу.
Що може статися за короткий відтинок часу, що таке
хвилина в житті людини, як
вона здатна вплинути на якісь
глобальні речі? Від роздумів
про якісь значні моменти, хвороби, війни, апокаліпсис, я перейшла до рішення, що події
фільму повинні бути близькими і зрозумілими кожному. Як
навіть за короткий період часу
може відбутися щось невідворотне, яким чином людина поведе себе в екстремальній ситуації і як це вплине на загальний хід подій.
■ Ви свідомо знімали короткометражний фільм чи в студентські роки — це єдина можливість зйомки і відразу про
великий фільм не йдеться?
— Звісно, у Школі ми були
орієнтовані саме на короткий
метр. Велике кіно — це велика
відповідальність і великі кошти. Коротметражки у багатьох випадках використовують
для заявки на велике кіно, як
ідею, якою потім можна зацікавити інвесторів і з короткого
метру вже розвити повнометражний фільм. Усі ми прагнемо знайти того, хто б зацікавився запропонованою ідеєю.
■ Ваші роздуми про час привели і до назви фільму — «15
хвилин». Про що він?
— Якщо коротко, це драма,
коли людина заради порятунку смертельно хворої дочки,
зважується на вбивство. Трагічні події складаються так,
що відчай батька призводить
до ситуації, звідки вже немає
зворотного шляху, він таки
стає вбивцею.
Саме 15 хвилин — той термін, доки живе донорське серце... Цей фільм — про гарні наміри, якими прокладається дорога до пекла. Коротметражки у
багатьох випадках використовують для заявки на велике кіно.
■ Як безпосередньо відбу-

вались зйомки, ви самостійно
відповідали за всі процеси?
— Так, я зібрала професійну команду, був дуже гарний
продюсер Сюзанна Аветисян.
Вона організувала увесь процес зйомок, допомагала шукати локації, автомобілі, акторів, вирішувала побутовотехнічні питання на зйомках.
Я просто щаслива, що знайшла такого помічника, з нею
продовжую подальшу роботу.
З оператором усе продумували
до дрібниць.
Підготовчий процес тривав
більше двох місяців, фільм,
що триває 11 хвилин 28 секунд
знімали кілька днів, локація
розташовувалась на околицях
Лос-Анджелеса. Багато часу
витрачали на всілякі дозволи,
тут із цим дуже суворо, просто
так десь знімати ніхто не дозволяє, все треба узгоджувати.
Окремо ми отримали дозвіл на
зйомку дитини. Також був присутній вихователь — він слідкував, аби не було жодних порушень стосовно дівчинки-акторки, доньки головного героя.
У результаті все відбулося
так, як планувалось, наша команда з 20 людей спрацювала
відмінно!
■ Якої думки про фільм були
ваші викладачі?
— Вони були задоволені.
Потім я дізналась, що мій
викладач режисури показував
фільм в інших групах Школи як приклад, мою роботу детально аналізували зі студентами — мені було дуже приємно.

Треба набувати досвіду
■ Як ви плануєте розвиватися у творчому плані?
— Зараз я зрозуміла, що
найбільш цікаве для мене операторське мистецтво, хочу працювати з камерою і пробувати
свої сили у цьому напрямку.
Треба набувати досвіду. Буду
писати сценарії, прагну знімати музичні кліпи, креативну рекламу. Хотілося б робити
це для наших українських товарів, митців.
■ Чи визначили ви для себе
власну тему творчості, що вам
цікаво чи це ще у розвитку, пошукові?
— Мені цікаво режисувати і знімати містичні, драматичні історії, досліджувати і
розбиратися в природі жорстокості, зла. Розглядати ситуацію в екстремальних, катастрофічних обставинах, коли
оголюються усі почуття і проявляється сутність явища.
Чому? Можливо, через те, що
у свої 22 роки я бачила багато драматичних подій у своїй
країні. Революція гідності на
Майдані, у якій ми, студенти, і
наші батьки брали участь. Неоголошена війна на Донбасі,
шокуючі терористичні атаки.
Я ніколи не могла уявити,що
моє покоління побачить війну наяву, а не у кіно. Мій тато
був мобілізований, воював на
передовій, захищаючи нашу
Батьківщину. Є над чим розмірковувати... Так багато різних людей, різних історій життя — вони можуть стати творами мистецтва.
На сьогоднішній день я в
пошуку і відкрита до будь-яких
творчих експериментів. Надзвичайно радію, що маю підтримку
моїх батьків. Вони вкладають
любов, сили, енергію, допомагають і вірять у мене. Це дає величезну наснагу на творчість.
Прагнутиму довести — перш за
все батькам — що я досягну успіхів і скажу своє вагоме слово у
світовому мистецтві! ■

КУЛЬТУРА
Євдокія ФЕЩЕНКО
У кожної нації є свої герої, які надихнули свою
країну на власну державу.
Ні для кого не секрет, що в
Україні — це Тарас Шевченко, нагадують організатори мистецько-просвітницького фестивалю Ше.Fest. І
визнають, що лідерів нації
нав’язують дуже старанно,
втім, не завжди вдало, починаючи зі школи.
«Наша команда бачить
Шевченка інакше — цікаво,
натхненно і цілком вмотивовано він є нашим лідером не
зі шкільної програми, а за
покликом серця, — каже автор проекту Юлія Капшученко. — Саме тому ми обрали
для проведення фестивалю
село, де малим та босим бігав
той самий Тарас, якого дехто
ненавидить, хтось зневажає,
а ми любимо і прагнемо зробити так, щоб його полюбив
кожен українець, а ненавиділи — лише воріженьки».
Ідея проведення першого фестивалю з’явилася у
2014 році, саме у той період
наближався ювілей Тараса
Шевченка. І знайти Кобзаря
вирішили не у формальних
вшануваннях. Ше.Fest — це
фестиваль, де кожен може
побачити Шевченка не в заяложеному образі пророка, а
Шевченка-фріка, хіпстера і
все-таки генія: українського
і сучасного, близького та навіть малого та босого — різного, проте зрозумілого кожному.
За п’ять років креативної, натхненної і невпинної
праці оргкомітету над фестивалем Тараса Шевченка
Ше.Fest у нас з’явилися тисячі прихильників сучасного і модерного Григоровича в
багатьох містах країни, констатують «шефестівці». І це
надихає продовжувати традицію.
Гасло
цьогорічного
Ше.Fest’у, який проходитиме у Моринцях на Черкащині
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■ НАЦІЯ

■ АРТ-ПРОСТІР

Патріотичний внесок

Потрійне занурення

П’ятий Ше.Fest активізує доброчинців

Графіка українок Катерини і Тетяни
Очередько та Людмили Мороз з Білорусі
Олена ШАПІРО

❙ Ше.Fest — це погляд на неканонічного генія Тараса Шевченка.
❙ Фото з сайта biggggidea.com.
18-19 серпня, — «Талан бути
вільним». У ньому візьмуть
участь до двох десятків українських гуртів, які, зокрема, вже зараз готують пісні на слова Шевченка. Окрім
того, буде ніч акустичної музики. На гостей знову чекає
просвітницька галявина, де
виступатимуть письменники, барди, кобзарі, науковці, талановиті гурти та відбудеться поетичний батл із
визначенням Ше.Поета фестивалю. Традиційно діятиме
дитяча галявина, ярмарок та
наметове містечко. На театральній сцені будуть постановки за Шевченковими творами. Для всіх охочих проведуть екскурсії Тарасовими
місцями. (До речі, в дні фестивалю у Моринцях заборо-

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Тиждень моди
на книгу
Дара Корній та Любко Дереш стануть
головними гостями на Kharkiv BookFest
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У Харкові 18 травня стартує
фестиваль Kharkiv BookFest,
що проходитиме як серія відкритих для публіки заходів,
об’єднаних
«книжковою
ідеєю». Як повідомив організатор заходу, президент ГК
«Фактор» Сергій Політучий,
форум потрібен для того, аби
літературна тема звучала по
всіх регіонах країни.
«Дві найважливіші для національної видавничої діяльності події проходять у Львові
та Києві: Львівський книжковий
форум і Книжковий
арсенал, — констатує Сергій
Політучий. — Але ми вважаємо за необхідне дотягнути цю
вісь «захід-схід» до Харкова,
підкресливши тим самим єдність культурного простору
України. Це особливо важливо в сьогоднішніх непростих
умовах».
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Крім того, вважає голова
компанії, такий фестиваль повинен показати роль Харкова
у світі української книги, оскільки де-факто місто є найбільшим центром національного книговидання. Тут розташовані чотири з п’яти найбільших
видавництв, а поліграфічні потужності фактично покривають потребу з друку всіх книг,
що видаються у державі.
Розпочнеться
цьогорічний фестиваль виставкою плакатів, створених у рамках конкурсу, що був оголошений напередодні заходу. Учасникам
запропонували мовою графіки
відповісти на запитання: «Навіщо читати книги?» Підказки
на кшталт «прокачуй мозок»
або «тренуй пам’ять», які розміщені на конкурсній афіші,
схиляють митців до популяризації самого процесу читання.
Трьом авторам, які виявляться найбільш переконливими

нено продавати та вживати
алкогольні напої).
Ше.Fest знову зареєструвався на Спільнокошті. Доброчинну фінансову підтримку минулого року надали 152
людини, було зібрано 50 521
гривню. Організатори фестивалю уточнюють: зібрані на
Спільнокошті гроші спрямують на те, щоб запросити крутих артистів музичної сцени,
які будуть популяризовувати
не лише Шевченківську творчість, а й місце, де народився
Тарас. «Внесок буде чимось
більшим, ніж гроші, — каже
Юлія Капшученко. — Це буде
вклад у розуміння себе — українця та в підтримання Шевченка-вільнодума і митця,
яким він був і лишається вже
протягом двох століть». ■
у своїй символіці, організатори вручать грошові премії і по
кілька книг. Кращі роботи демонструватимуться у виставковому центрі «Бузок», а решта — на книжковому ярмарку
«День у Саду», яким завершуватиметься фестиваль.
Головними гостями Kharkiv
BookFest стануть письменники
Дара Корній — представниця
жанру українського фентезі, та
Любко Дереш, якого організатори представили як «лідера нового літературного покоління і
молодіжного кумира». Зустрічі
з обома авторами, вже за традицією, проходитимуть у «Книгарні Є».
Цікавою обіцяє бути і дискусія письменників з учасниками проекту «15х4» — спільнотою молодих вчених і фанатів науки, які планують озвучити масу нетривіальної
інформації про книги, читання, друкарські процеси, роботу
видавництв тощо. Історичний
ракурс цього разу представлятиме Максим Розенфельд із
лекцією «Історія французького графічного роману».
Кульмінацією
Kharkiv
BookFest стане «День у Саду» —
великий яскравий ярмарок, на
якому кожен знайде для себе
книги за смаком та гаманцем:
більше ніж 5000 найменувань
літератури для дітей, підлітків
та дорослих за ціною від 5 гривень. ■

Нещодавно у київському Музеї Лесі Українки
проходила виставка «Занурення». Запрошували
до творчого світу талановитих жінок: українських
мисткинь Катерини і Тетяни Очередько та Людмили
Мороз із Білорусі. Експонували естампи, презентували різні техніки друкованої графіки: офорт, ліногравюру, меццо-тинто,
монотипію.
«Ми дуже раді, що
наша випадкова зустріч та
знайомство з Мариною на
Міжнародному бієнале графіки у Польщі згодом переросло у справжню дружбу
і стала приводом для цієї
виставки — розповідють
Тетяна та Катерина Очередько. — Графіка є нашою спільною любов’ю, що
живе в нас постійно, навіть
у хвилини, коли ми безпосередньо нею не займаємося. Процес творчості часом бурхливий, а інколи
спокійний, має свої етапи
споглядання, пізнання та
відкриття... Графіка є інтравертним мистецтвом,
що потребує глибокого занурення. Цей процес насичений нашими спогадами,
думками, відчуттями, що
переосмислюються в графічні роботи».
Презентуючи творчість
білоруської авторки, куратори свідомо підписали її роботи рідною для
неї мовою — Марына Мароз. Творчість цієї мисткині вже відома киянам.
Зокрема, була виставка в
Музеї Тараса Шевченка,
де експонували вражаючі малюнки Марини Мороз на біблійну тематику.
Знову можна було побачити «Ноїв Ковчег», «Евхаристію», «Хліб». Мисткиня працює в різних графічних техніках — літографії,
офорті, акварелі, вугіллі,
сангіні, робить книжкові
ілюстрації; є членом Білоруської спілки художників, її твори представляли на виставках у Білорусі, Італії, Швеції, Польщі, Тайвані, Румунії.
Саме завдяки одній із
робіт Марини виставка у
Музеї Лесі Українки й отримала назву Self-insight
(«Занурення»). Дійсно, це
особливий світ, отже, глядач має можливість зануритися у вишукані твори,
виконані в техніці меццо-тинто — «чорній манері», де світло грає особливу роль на тлі глибокого чорного тону. Жіноча
доля, особисті стосунки та
почуття відіграють важливу роль у діалозі Марини Мороз із глядачем. Художниця дарує нам особливий вимір за межами часу,
ми подорожуємо на середньовічних кораблях, розглядаємо аскетично-контрастні чорно-білі жіночі
портрети у мереживі декоративних візерунків, від-

чуваємо спокійну споглядальність... і трохи ностальгію за минулим.
Якщо твори Марини Мороз часто переносять у давнину (в часи Христа, давніх цивілізацій та середньовіччя), то роботи сестер Очередько акцентують
увагу на сучасності. Тетяна і Катерина є членами
Національної спілки художників України, учасниці 17 всеукраїнських
та 24 міжнародних виставок, конкурсів та проектів. Створили ілюстрації
до понад 10 книжок для дитячої та дорослої читацьких аудиторій. А нещодавно сестри працювали ще й
над першим повнометражним анімаційним фільмом,
присвяченим Вінсенту Ван
Гогу на студії Breakt Hru
Films у польському Гданську. (Цю анімаційну стрічку було номіновано на премії «Оскар» та «Золотий
глобус»).
Поєднання технік офорту, монотипії, колажу в роботах Тетяни створює відчуття безперервного пошуку, постійного поглиблення в емоційний аспект
сучасного життя міста.
Художниця із захопленням звертається до теми
історії, із завдоволенням
пригадує свої враження
від численних мандрів: на
виставці глядач міг бачити
«Мозаїку вражень» (у техніці ліногравюра, офорт,
кольоровий папір), де роботи різних років поєднано у колейдоскоп. Тетяна
досить переконливо відкриває нам усю безмежність світу та наших власних можливостей — звісно, лише у тому випадку,
якщо людина всіма своїми
силами прагне дізнатися,
що там, за горизонтом.
Катерина не схильна до
відстороненої споглядальності і не захоплюється
лише зовнішніми, поверховими ефектами або декоративністю. Вона вміє
створити таку роботу, що
має величезну силу емоційного та інтелектуального впливу на глядача. У
«Гурмані» та «Кубі» мисткиня вплітає в композицію багато «прошарків»
складного змістового навантаження, сміливо розкриває своє власне філософське бачення життєвих
колізій, а в кожному творі
—певний типаж особистості. Найбільшого трагізму її графічна розповідь
досягає в роботі «Пастка»,
де сутність головного персонажа безкомпромісно і
жорстко зображено за допомогою символів, з яких
його «сконструйовано».
Найбільш красномовним
із них є руки ляльководів
за спиною та пацюк усередині персонажа, який приречений нескінченно бігти
всередині колеса, не маючи шансів знову знайти
ту свободу, яку назавжди
втратив. ■
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XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2018»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ ВІЗИТІВКА

■ НОМІНАНТ

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

Опозиціонер Еней:

Малярство / фотографія / пластика

від супермена до мачо

R

Як у Тіні. Георгій Якутович як ілюстратор книги «Тіні
забутих предків». – К.: Артбук, 184 с.(п)
Лідія ЛИХАЧ, Петро ГОНЧАР. Чисте мистецтво. – К.:
Родовід, 304 с.(о)
Віта СУСАК. Олекса Грищенко: динамоколір. – К.:
Родовід, 320 с.(с)
Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ. Диво й дива київського
Володимирського собору. – К.: Либідь, 432 с.(п)
Олег ЮНАКОВ. Архитектор Иосиф Каракис. – К.;
Нью-Йорк: Алмаз, 544 с.(п)
Енеїда Базилевича. – К.: Артбук, 192 с.(о)

28,92

7.

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

22,23

8.

Василь ПИЛИП’ЮК. Долею даровані зустрічі. – Л.:
Світло й Тінь, 272 с.(с)
Давид Бурлюк. – К.: АртHuss, 168 с.(п)

20,69

Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості. – К.:
Смолоскип, 168 с.(п)
Олена ГОЛУБ. Свято непокори та будні андеграунду.
– К.: Антиквар, 272 с.(о)
Кетрін ІНҐРЕМ. Це Далі. – Л.: Видавництво Старого
Лева, 80 с.(п)
Опанас ЗАЛИВАХА. Альбом. – Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 120 с.(с)
Марія ЛЕВИТСЬКА. Музи і музика мого театру. – К.:
Либідь, 240 с.(п)

15,85

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

58,23
46,23
41,80
36,15
32,54

19,58

14,04
13,00
12,81
12,04

* У підномінації оцінювалося 33 видання

Мистецтвознавство / етнографія / історія повсякдення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дмитро ГОРБАЧОВ. Случаї. – К.: Артбук, 176 с.(о)
Сергій ТРИМБАЧ. Кіно, народжене Україною.
Ілюстрована історія. – К.: Самміт-Книга, 384 с.(п)
Рушники Наддніпрянської України. – Л.: Інститут
колекціонерства українських мистецьких пам’яток при
НТШ, 376 с.(с)
Богдан ГОРИНЬ. Святослав Гординський на тлі доби.
Книга перша. – К.: Ярославів вал, 424 с.(п)
Павло-Роберт МАҐОЧІЙ, Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙШТЕРН. Євреї та українці: тисячоліття співіснування.
– Ужгород: Видавництво В.Падяка, 316 с.(п)
Віл ҐОМПЕРЦ. Що це взагалі таке? 150 років сучасного
мистецтва в одній пілюлі. – К.: АртHuss, 486 с.(о)
Карло ЗВІРИНСЬКИЙ. Все моє малярство – то
молитва. – Л.: Манускрипт-Львів, 312 с.(п)
Ірина ГАХ. Епоха митрополита. Українське
образотворче мистецтво першої половини ХХ століття.
– Л.: Манускрипт-Львів, 192 с.(п)
Євреї та слов’яни. Українсько-єврейська зустріч:
культурні виміри. – К.: Дух і Літера, 320 с.(п)
МАЛЕВИЧ. Автобіографічні записки 1918–1933. – К.:
Родовід, 96 с.(о)
Кували ковалі – великі і малі. – Івано-Франківськ:
Мантикора, 98 с.(о)
Марко ГРУШЕВСЬКИЙ, Зенон КУЗЕЛЯ. Дитина
у звичаях і віруваннях українського народу. У 2-х
книжках. – К.: Інтелектуальна книга, 234+196 с.(п)
Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics. – К.: Основи,
256 с.(о)
Т.ШЕВЧУК,
Я.СТАВИЦЬКА.
Українська
усна
снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки
та тексти). – К.: Дуліби, 224 с.(п)

55,58
45,65
36,04
35,81
24,54
22,77
21,38
18,62
18,04
17,88
16,08
15,38
15,12
14,88

* У підномінації оцінювалося 43 видання

Краєзнавча і туристична література / дорожні нотатки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Ігор ГИРИЧ. Український Київ кінця ХІХ – початку
ХХ століття. – К.: Пенмен, 780 с.(п)
Сергій ЯРОН. Київ у 80-х роках. Спогади старожила.
– К.: Варто, 560 с.(п)
Наталка ФІЦИЧ. Нетуристичні звичаї України. – Х.:
Фоліо, 176 с.(п)
Хрестоматія з історії Коломиї. – Івано-Франківськ:
Лілея-НВ, 672 с.(с)
Галич. Випуск 1, 2; Ігор КОВАЛЬ. Вітольд Ауліх та
археологічні студії княжого Галича. – Івано-Франківськ:
Лілея-НВ, 216+28+280 с.(п)
Дмитро МАЛАКОВ. Від «міста Ярослава» до Либеді;
Мала і Велика Житомирські; Лук’янівка. Татарка.
Сер. «Мій Київ». – К.: Либідь, 72+88+80 с.(о)
Олена
КРУШИНСЬКА.
Дністер.
Туристичний
путівник. Том другий. Від гирла Збруча до Чорного
моря. – Л.: Центр Європи, 496 с.(п)
Дмитро МАЛАКОВ. Архітектор Шехонін: три епохи.
– К.: Кий, 320 с.(п)
Роксоляна ЗАГАЙСЬКА. Вітер в долонях. Книга
проходів Личаківським цвинтарем. Частина перша.
– Л.: Апріорі, 416 с.(п)
Валентин СТАРОСТІН. Дніпро: символ міста. Будинок
Хрінникова. – Дніпро: Герда, 136 с.(п)
Ігор НЕТУДИХАТКІН. Андріївська церква у часи
настоятеля Федора Тітова (1896–1918). – К.: СаммітКнига, 181 с.(п)
Андрій ПУЧКОВ. Просто неба. Київські нариси. – К.:
Дух і Літера, 304 с.(п)
И.А.РУКАВИЦЫН. Исторический путеводитель по
Почтовой (1917–2017). – К.: Книга-плюс, 168 с.(п)
Кирилл СТЕПАНЕЦ. Чернобыль – Киев; Наталья
ЧУВИКИНА. Ботанический сад на Зверинце;
Дмитрий ШЛЁНСКИЙ. Сонет Андреевскому спуску.
Сер. «Киевская мозаика», – К.: Варто, 112+112+96 с.(о)

* У підномінації оцінювалося 29 видань

62,65
60,96
32,46
30,46
29,65
24,00
23,46
21,08
16,04
15,46
14,27
13,73
13,15
12,92

Костянтин РОДИК

Справжня критика — це
не «про що» рецензована книжка, картина,
фільм чи вистава. Це
про вербальне чи візуальне висловлювання,
яке сприяє розумінню світу, мистецького
в тому числі. Критика
— це видобування нового знання про людину і соціум на підставі
аналізу дзеркальних відображень, котрими і є
будь-які художні твори.
Простіше, критика — це
не довільні поради, що
почитати (подивитися,
послухати), а доволі
суворі правила дорожнього руху мистецькими
шляхами.
Найвправніші з таких дорожніх карт самі ставали ужитковим мистецтвом. Згадаймо
глобуси — «критику» міфологічної світобудови, — котрі
попервах прикрашали кабінети мислителів, а тоді перекочували до віталень міщаншляхтичів. Це унаочнює чи не
головний чинник ефективної
критики — бути зрозумілою не
лише академічним затворникам. Інакше кажучи, всілякі гуманітарні-знавства мусять бути
популярними.
Для західної гуманітаристики це давнє правило. Згадаймо дві вабливі книжки
британської мистецтвознавиці Кетрін Інґрем про Воргола і
Далі (Л.: Видавництво Старого
Лева, 2016; 2017) — просто й
водночас інформаційно-насичено. В українській художній
критиці такі приклади є, радше, винятками, а проте ті нечисленні зблиски, буває, перевершують імпортні зразки.
Як-от коментарі Діани Клочко,
що становлять основу книжки
«Енеїда Базилевича» (К.: Артбук).
На звороті обкладинки —
лише два рядки зі спогадів директора видавництва «Дніпро»
Олександра Бандури, який і випустив Котляревського з тими
славетними ілюстраціями: «Ви
вже бачили «Енеїду» Базилевича» — так запитували одне одного люди в ті часи». Дуже ємна
характеристика, адже вихід тієї
книжки (1968) — подія не так
мистецького й навіть не лише
культурологічного мірила. То
була, вважай, наступна сходинка української самоідентифікації в координатах козацького міфу. Будь-які «будівельні
роботи» на цьому майданчику радянська влада суворо заборонила з кінця 1920-х років.
Пізніше, під час короткої хрущовської «відлиги», устигла
вийти хіба резонансна книжка Івана Шаповала «В пошуках
скарбів» (1963), що повернула
українцям Дмитра Яворницького. Д.Клочко значить про публікацію «Енеїди» з ілюстраціями
А. Базилевича: «Певною мірою
книга стала протодисидентським висловлюванням про часи
козацьких звитяг і вольнощів,

хоча жодних опозицій з владним дискурсом у ній не було».
Так, Анатолій Базилевич не
дав цензорам жодної зачіпки. А
можна припустити — переграв
їх: скористався ідеологічною
ейфорією від запровадження
у 1965-му «дня перемоги» —
зобразив римлян подібними
до нацистів. Вийшло так, ніби
Котляревський, «наша людина», провістив «велику перемогу над фашизмом». Принаймні, Д. Клочко тримається
цієї версії: саме народження міфу про «велику перемогу
радянського народу» дало художникові «змогу «протягнути» багато прихованих україноцентричних сенсів». Може — з
огляду на віртуозне користання
прийомом подівійного-потрійного цитування, – А. Базилевич
направду малював не так «німців», як «москалів»? У розміщених у книжці спогадах сина
художника жодних натяків на
те немає, та й навряд чи Анатолій Дмитрович довірив хлопцеві такого небезпечного секрета. Але, пригадую, як двадцять
років тому Валерій Шевчук виголосив у письменницькому історичному клубі «Літописець»
доповідь-гіпотезу про нібито по-масонському приховану
Котляревським такої собі «дорожньої карти» виходу України
з колоніального статусу; і латиняни «Енеїди» виглядали у цьому сценарії саме росіянами-імперцями.
Справді загадкова «Енеїда» детонувала в ілюстраціях
Анатолія Базилевича так само
приховано-поліфонічно. Й Діана Клочко вправно реставрує палімпсести Базилевичевих смислів. Наприклад, як так
сталося, що у країні, де «сексу не було», випустили книжку
з відверто еротичними малюнками? Та ще й на тлі жорсткої
заборони за рік до того ілюстрацій Георгія Малакова до «Декамерона»? «Надзвичайно висока концентрація оголеної
натури обох статей у «Енеїді»,
яку не перевершило жодне інше
видання радянської епохи, базувалась на класицистичних
зразках, легалізованих перебуванням у експозиціях музеїв»,
— пояснює дослідниця.
Так, А.Базилевич міцно
прив’язався до античної естетики. Й не лише тому, що на
ній уґрунтовано поему Котляревського — приміром, у першому ілюстрованому виданні
1912 року художник Порфирій Мартинович геть зігнорував антику, поклавши «Енеїду»
на ноти українського етнографічного стилю. Радянська
ідеологія ставилася до греко-

латинської старовини поблажливо — і то дійсно була шпарина, аби дурити цензуру. Більш
за те: Базилевич звів свої ілюстрації до чи не головного візуального знаменника класичного мистецтва («силуетність є
однією з чільних характеристик давньогрецької кераміки,
де оголеність тіла і динаміка
драперій поєднані в ідеальних пропорціях») — і саме цим
обеззброїв офіційних цнотливців. Авжеж: що тут заперечиш,
коли жести, пози і дрес-код
його персонажів виразно відлунюють у картинках зі шкільних підручників історії?
Анатолій Базилевич майстерно володів техніками інтертекстуальності, коли і слова такого ще не було; робив
стильові мікси не згірш від управного постмодерніста. І так
само невловно підсміювався:
Д. Клочко помічає, що художник в одній картинці вводить
пряму алюзію на «люк до давньоримської клоаки, який став
популярним завдяки фільму 1953 року «Римські канікули», від чого сценка (звісно, для «посвячених») набуває
подвійного гумористичного
акценту». Базилевич зухвало атакував на полі суперника,
користаючи з його уподобань;
диктаторське мистецтво завжди й усюди полюбляє мавпувати класицистичні зразки — і
він «поєднує композиційні елементи класицизму і соцреалізму». Від таких зударів утворювалися комічні протяги, з якими
чиновники не знали, що робити. А колеги-митці одразу взялися розширювати ті шпарини: «По тріумфальному виході
книги його знахідки використають у відповідних сценах боїв
і шикувань, зокрема і у фільмах «Пропала грамота» (1972),
«Вавилон ХХ» (1978), «Вогнем
і мечем» (1999)».
Діана Клочко, аналізуючи
архів підготовчих робіт ілюстратора, заглибилася до рівня прихованих намірів і тим
самим створила чудовий навігатор «Енеїдою» Базилевича.
Ось, до прикладу, вона пише
про Юнону, богиню шлюбу, яку
художник «зображує спотвореним і зістареним варіантом Венери... надає їй рис гоголівських сільських кумась, завжди
готових сваритись, уперши руки
в боки, і шкодити усіма можливими способами». А тут — про
Меркурія, на голові котрого
«солом’яний бриль пасічника,
який виглядає як німб». Або
про відьом, що мають «риси
сільських бабць, які допомагають онукам пройти своєрідну ініціацію». А Базилевичеву інтерпретацію взаємин Енея
з Дідоною розшифровує як
«справжню «статеву війну».
Після 1968 року «Енеїда» в
малюнках Базилевича перевидавалася півтора десятка разів
з різними графічними варіанта-

ми та у щоразу новому дизайні.
Такого ілюстративного феномену в українському книговиданні
більше немає — здається, навіть серед Шевченкових творів.
Славних попередників не бракувало, й вони згадані на початку
рецензованої книжки. 1919 року
Георгій Нарбут подав «надзвичайно модерний», як значить
Д.Клочко, малюнок на конкурс
до ювілейного видання Котляревського. Завершити роботу
не судилося — це єдина ілюстрація, що її графік устиг зробити перед фатальним нападом
тифу. А.Базилевич неабияк поціновував той Нарбутів аркуш;
він із ним змагався-відштовхувався: «Еней схожий не на елегантного лицаря з відомої ілюстрації Нарбута, а на супермена,
який завжди перебуває у русі»,
— читаємо в коментарях.
1931-го «Енеїду» ілюструє
невдовзі по тому репресований
Іван Падалка — експресивними дереворитами в дусі староукраїнської лубочної картинки.
1937-го виходить подарункова «Енеїда» колекційним, вважай, як на ті часи накладом —
3 тисячі копій. На читацьку втіху
ті раритетні малюнки Михайла
Дерегуса відтворені вже в наші
часи у книжці «Вергілієва Енеїда» (К.: Майстерня Білецьких,
2006), й можемо розкошувати
імпресіоністськими акварелями та прозорими літографіями.
На відміну від А.Базилевича,
М.Дерегус демонструє повний іґнор античної стилістики; у його візії Енеєві мандри
Середземномор’ям радше нагадують подорож Подніпров’ям з
вельми відчутним акцентом
«Вечорів на хуторі біля Диканьки».
Д.Клочко кваліфікує Базилевичеву «Енеїду» як «український протокомікс». Повноформатна ж графічна історія
за поемою Котляревського
з’явилася аж сорок років потому: художник-мультиплікатор
Іван Будз зробив понад сімсот
малюнків (К.: Книга, 2008). За
два роки, 2010-го, харківське
видавництво «Ранок» випускає «Енеїду» для дитячої авдиторії — ілюстрації Л.Кириленко
та О.Зеркалій виготовлені в
упізнаваній казковій традиції,
а проте видно, що абстрагуватися від шедевру А.Базилевича
ой як нелегко.
Й нарешті 2011-го виходить «Енеїда» з ілюстраціями
Оксани Тернавської (К.: Видавець Корбуш). Після Базилевича 1968-го — це перше справді розкішне видання: папером,
дизайном, оправою. І художниці вдалося інтерпретувати твір
Котляревського без огляду на
славетного колегу-попередника. Стилістика О.Тернавської —
це світ сучасного фентезійного
кіно, започаткованого «Гаррі
Поттером» та «Володарем перстенів». Козаки тут — не степова голота, а куртуазна старосвітська старшина; Еней — не
суворий супермен, а елегантний мачо. Ювелірне ставлення
художниці до деталей змушує
пригадати жанрові сценки та
натюрморти старих голландців
та суперпопулярні в Російській імперії часів Котляревського «обманки» Фьодора Толстого. Дух Гоголя вчувається у
цих ілюстраціях чи не виразніше, аніж самого Івана Петровича. Словом — «містична
проекція», як пише у післямові
філософ Наталя Кривда. ■

ПРИРОДА
Перше повернення
В Ігоря вдома живе
скалічений лелека. Декілька років тому наприкінці травня у сусідньому селі від сильного вітру впало гніздо.
Люди привезли орнітологу троє малесеньких
пташенят. Двоє виявилися здоровими, їх художник вигодував і вони
відлетіли у вирій. Третє
пташеня, у якого було
поламане крило, виросло, але так і залишилося
жити у його дворі. Після того у Центр кільцювання Києва прийшло
повідомлення з Ізраїлю
(там пересадний пункт
птахів по дорозі до Африки) про те, що «упіймано і відпущено лелеку», закільцьованого
Ігорем Землянських. І
хоча кільцюванням орнітолог займається майже 20 років, і з кільцями він випустив близько
сотні лелеченят, це було
перше повернення...

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ТРАВНЯ 2018
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Лелека журавлю не
рідня
Лелека — один із найбільших птахів України. Чапля (сіра, біла,
руда) — рідня лелеки. А
ось журавель — ні. Люди
часто плутають лелеку і
журавля, говорять, що
до нас прилетіли журавлі. А вони до нас не можуть прилетіти, хіба на
болото, де нелюдяно.
Наш лелека білого кольору з чорними перами
на крилах. Чорний лелека — дуже рідкісний. «На
осінніх прольотах чорні лелеки зрідка трапляються. Найбільше бачив
разом 16 чорних лелек у
польоті. Гніздяться вони
у Прибалтиці і Білорусі.
Чорні і білі лелеки іноді
можуть пастися разом
на луках, а об’єднаних
зграй не утворюють. Це
дуже різні птахи. Білий
лелека майже повністю
з природи перейшов до
людей. Він довірливий.
Чорний, навпаки, — відлюдькуватий».

Птах-тотем
українців
В орнітолога Ігоря Землянських
на Київщині прижився лелека
Лариса ГРОМАДСЬКА

Лелека — культовий птах не лише в Україні. З великою
шаною до нього ставляться у країнах Європи, зокрема у Польщі, а також у Вірменії. У нас із цим птахом
пов’язано багато легенд і казок, повір’їв і вірувань. Чи
справді лелеки мирні і дружелюбні? Як привабити лелеку до своєї хати? Чи приносять вони щастя?.. Про
це та інше ми розмовляли з орнітологом і художником
Ігорем Землянських, який мешкає у селі Вороньків, що
на Київщині.

Птах дуже витривалий
«У неволі прогодувати лелеку не дуже просто, — розповідає він. —
Потрібна річкова риба,
зокрема карасі, мойва,
куряче м’ясо... Щодня
пташеняті треба 500-600
г. Треба годувати стільки, скільки пташеня
з’їсть. Зайвого воно їсти
не буде. Важливо не заморити, давати необхідні продукти, щоб лелека
виріс повноцінним, набрав достатню вагу для
перельоту. Звичайно,
дуже голодні птахи будуть ковтати і хліб, і мішанку, і картоплю варену, і зерно. На цьому
вони можуть і зиму в неволі пережити. Але це не
надто корисно.
Лелека — птах дуже
витривалий, з великим
енергетичним запасом.
У природі вони люблять
їсти хрущів, капустянку, безхребетних, зокрема дощових черв’яків,
коників, павуків, а ще
— жаб, гризунів, невеликих гадюк. Під час польових робіт, коли скошується сіно або зернові,
лелеки поїдають дрібних
птахів, які гніздяться у
траві: перепілок, куріпок, жайворонків, плисок, деркачів».
Висушування боліт,
освоєння луків значно
зменшує кормову базу
для лелек. Іноді лелеки,
щоб прогодуватися у засуху, викидають слабших пташенят із гнізда.
Відбувається природний
відбір через голод.

Африканські племена
полюють на лелек
Лелека дуже помітний, наближений до людини, тому надто довірливий. Природних ворогів у нього немає. На
розкішному гнізді можуть оселятися горобці
і синички. Лелека завжди захистить їх від хижаків. Якщо у нас лелека — птах-тотем, то
в Африці племена полюють на лелек і просто їдять. Кільця і кольорові мітки орнітологів
стають своєрідними трофеями і є великою цін-

Повір’я і міфи

❙ Ігор Землянських про лелек знає все.
❙ Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.
Гніздо може важити
до півтони
ністю для африканських народів. Саме через це лелек повертається додому значно менше.
Проте, за багаторічними
спостереженнями, кількість лелек у природі є
стабільною.
У лелек своя мова.
Стукотом дзьоба птахи
спілкуються між собою,
вітаються,
лякають,
висловлюють радість
чи гнів. Живуть лелеки
довго, кілька десятків
років. Дорослий лелека важить близько 4 кг,
заввишки майже метр.
Розмах крил — до двох
метрів. Сплять лелеки
стоячи на електричних
опорах, дахах будинків, високих сухих деревах, на високих місцях, де вільно можна
розкрити крила для польоту.
Міцного сну, як і
більшість птахів, лелека
не має, сон у них фрагментарний. Відрізнити самця і самку досить
непросто навіть орнітологам. Птахи різняться
поведінкою, забарвлення ж мають однакове. На
зиму лелеки відлітають
у Південну і ПівденноЗахідну Африку.
Трапляється, що через якісь природні вади
птах не може подолати
далеку відстань і гине
по дорозі. Причиною загибелі і травм бувають
електричні дроти, іноді
природні умови...
У теплих країнах
птахи не гніздуються, а
просто харчуються, живуть у природі і чекають
весни, щоб знову повернутися на батьківщину.

Сімейні стосунки дуже
складні
«Статева зрілість у
лелек наступає на четвертому-п’ятому році.
Нестатевозрілі птахи
обов’язково намагаються будувати фальшиве
гніздо, яке має репутаційну задачу, є своєрідним тренуванням. Вони
залицяються, вчаться на
майбутнє будувати своє
житло. Чи формуються
пари саме тоді — питання спірне.

Гнізда лелеки починають будувати відразу
після прильоту, у березні. Це триває близько місяця. І якщо інші птахи
збудували гніздо, кладуть яйця, висиджують
і вигодовують пташенят,
то лелеки весь час добудовують гніздо. Напевне, це
пов’язано з тим, що малята довго перебувають у
гнізді, де багато рідкого
посліду. Лелеки постійно носять сухе сіно, траву, папір, сміття, ганчірки, неначе підстеляють
своїм дітям сухі пелюш-

Як привабити лелеку?
Говорять, що лелека
приносить щастя і не селиться поблизу будинку,
де немає гармонії. Ігор
Землянських це заперечує, він запевняє, що
птахи не селяться тільки
тоді, коли гніздо не сподобалося або ще нестатевозрілі. «Людині іноді
здається, що умови ідеальні, а птахи не оселилися. Чим це викликано,
зрозуміти часто складно.
Гніздо має бути не менше
1 метра у діаметрі. Опора і
основа мають бути міцними. Можна зварити колесо з арматури. Найкраще

У лелек дуже складні сімейні стосунки. Часті зради. Конкуренція
за гнізда, за самок. Хтось когось відбиває.
Звичайно, лелеки намагаються зберігати все
життя одну пару. Але
часто з’являється третій,
у котрого гніздо знищене
або загинув партнер. Загалом шлюбне життя лелек неймовірно ускладнене, різноманітне і, часом, драматичне, порівняно з іншими нашими
птахами, — розповідає
Ігор Землянських. — У
лелек дуже складні сімейні стосунки. Часті
зради. Конкуренція за
гнізда, за самок. Хтось
когось відбиває. Буває,
що самцеві щось не подобається і він прилітає
і викидає яйця з гнізда. Рідше трапляються
жорстокі бійки, навіть
до крові, а то й до загибелі».
Навесні до гнізда першим повертається самець, який ночує там і
чекає самку. Саме самка
вибирає собі партнера.

ки. Гніздо іноді важить
декілька сотень кілограмів. Пташиний послід
цементує гілки та інший
будівельний матеріал, і
гніздо стає твердим, як
втоптана земля або міцна
деревина.
Зазвичай, наприкінці травня самка висиджує від 2 до 5 пташенят.
«У більшості пар, за багато років спостережень,
— говорить орнітолог, —
стабільна чисельність потомства. У гнізді лелеченята залишаються до середини (кінця) липня.
Лелеки — хороші батьки,
вони почергово годують
пташенят. Після вильоту молодняк збивається
у власні зграї, а дорослі,
до відльоту у теплі краї,
залишаються при гніздах. Молоді птахи люблять разом кружляти у
теплих потоках повітря.
Вони швидко стають самостійними, самі шукають собі поживу».

закласти основу для гнізда снопами із гілочок. Це
підвищує шанси на поселення у вашому гнізді.
Потім снопики краще полити крейдою чи вапном,
щоб нагадувало послід.
Мінімальна висота над
землею — 5 метрів, хоча
іноді вони оселяються і
значно нижче. Лелеки
добре витримують спеку
і дощі. Від сонця дорослі птахи можуть ставати
у гнізді, створюючи тінь
для пташенят. Іноді зволожують собі груди водою, щоб створити кращі
умови для малечі».
Лелеки не люблять великої річки, пісків, тому
рідко селяться уздовж
Дніпра. Вони шукають
трав’яні простори, щоб
неподалік були болота,
озера. Буває, що білий лелека влаштовує колонії:
птахи будують гнізда неподалік одне від одного і
там прекрасно миряться.

Існує досить чимало
міфів про лелеку. Вважається, що до вирію лелеки літають одвідати
наших предків і поспілкувалися з богами; а навесні несуть нам від них
гарну звістку про розквіт
природи і відновлення
життя.
У давнину за поведінкою бусола люди вчилися спостерігати за погодою. Вважалося, що в
селі, де поселиться багато лелек, буде гарний
урожай, не буде посухи.
У народі кажуть, що
лелека може помститися
тому, хто зруйнував його
гніздо. Але це не так, запевняє орнітолог. Ця легенда прийшла з часів,
коли в Україні хати були
під солом’яним дахом.
Тоді багато птахів селилися на покрівлі. Лелека, будуючи гніздо, випадково міг принести на
дах тліючу гілку від багаття. Звичайно, хата
запалає миттєво. Та ще
й коли хтось зруйнував
гніздо, а птах хоче повернутися на місце, де жив
минулого року. Лелека
не може свідомо спалити
хату. Він взагалі ніколи не мстить людині. Він
навіть дозволяє орнітологам дістатися до гнізда, щоб закільцювати
пташенят. І якщо великі
сови, чайки-мартини можуть захищати своїх малят, відганяти прибульців, то лелеки просто терпляче літають поряд.
Здавна вірили, що у
дім, де оселиться лелека,
прийде здоров’я, злагода
і достаток, а в родині народиться багато дітей. Вірили, що пернаті зберігають обійстя від грому та
блискавки. А ще говорять, що бусол добре розуміє людську мову, має
повадки і почуття такі ж,
як у людини.
За словами Ігоря Землянських, легенди про
лелек значно перебільшені і не мають під собою наукового обґрунтування. Та все ж лелека
для нас — справді святий птах! ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий
етап. 31-й тур.
Поєдинки за 1-6-те місця
«Шахтар» — «Верес» — 1:0
Гол: Марлос, 5 (пен.)
Харків, стадіон «Металіст», 4660 глядачів
«Зоря» — «Динамо» — 0:1
Гол: Вербич, 67
Запоріжжя, «Славутич-арена», 6250 глядачів
«Маріуполь» — «Ворскла» — 1:1
Голи: Тищенко, 52 — Коломоєць, 30
Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 2670 глядачів
Поєдинки за 7-12-те місця
«Зірка» — «Карпати» — 1:1
Голи: Петров, 38 — Карраскаль, 45 (пен.)
Вилучення: Лобай, 87 («К»)
Кропивницький, стадіон «Зірка», 3410 глядачів
«Сталь» — «Олександрія» — 1:2
Голи: Мисик, 90+1 (пен.) — Бацула, 75; Цуріков, 78
Київ, «Оболонь-арена», 450 глядачів
«Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0
Голи: Люлька, 89 (у свої ворота)
Київ, стадіон «Динамо», 490 глядачів

Отруєння не подіяло
У нинішньому сезоні
«Шахтар» виграв
усі можливі трофеї
на внутрішній арені
Григорій ХАТА
Ніякого дива не сталося. У передостанньому матчі ЧУ-2017/2018 — у грі
проти «Вереса» — «Шахтар» очок не
втратив, відтак через кілька днів після
здобуття Кубка України «гірники» достроково оформили своє 11-те за ліком
чемпіонство, зробивши так званий «золотий» «дубль». Якщо згадати ще й про
перемогу «помаранчево-чорних» на старті сезону в Суперкубку країни, то виходить, що на внутрішній арені колектив
Паулу Фонсеки виграв усі можливі трофеї, залишивши свого головного опонента з порожніми руками.
«Я безмежно щасливий! Це перемога
нашого президента, наших уболівальників, усіх, хто працює в клубі», — заявив
португальський наставник «Шахтаря».
Щоправда, в день виграшу «гірниками»
свого 11-го чемпіонства Фонсека був змушений говорити про те, що «якась команда хотіла зробити так, щоб його команда
не змогла достроково оформити перемогу
в чемпіонаті».
Причина такої «гострої» заяви — загадкова історія з отруєнням дев’яти футболістів «Вереса», через що поєдинок рівненського клубу проти донеччан у Харкові міг не відбутися.
Прибувши начебто в некондиційному стані на гру до Харкова, у «Вересі»
звернулися до УПЛ з офіційним проханням перенести на інший день поєдинок
проти «гірників». І хоча необхідної згоди від прем’єр-ліги отримати не вдалося,
в клубі вирішили не залишатися в Харкові й вирушили назад, далекою дорогою
автобусом на базу, котра розташована у
Винниках під Львовом.
За добу до календарного поєдинку
«Шахтар» — «Верес» дії керівництва
рівненського клубу мало хто міг збагнути, адже на кону стояла не тільки техніч-

❙ Мінімально перемігши «Верес», «Шахтар» за тур до фінішу виграв 11-й за ліком
❙ чемпіонат України.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
на поразка, а й реноме клубу та його футболістів. Не дивно, що після такого «багатотисячного трансферного кульбіту» у
ЗМІ промайнула інформація про готовність окремих футболістів «Вереса» до
розірвання контрактів.
Проте якимось чином ситуацію вдалося залагодити — в екстреному порядку «Вересу» організували трансфер літаком зі Львова до Харкова, тож його
матч iз «Шахтарем» відбувся за планом.
Інша справа, що після такої таємничої
круговерті можливостей посперечатися з «гірниками» за очки у «Вереса» не
було. «Одна команда намагається зробити з чемпіонату цирк. Сьогодні вони
знайшли для цього клоунів, але «Шахтар» не дав їм шансу. Це була просто клоунська витівка. Утім «Шахтар» показав,
що матчі виграються на полі. На щастя,
ми чемпіони!» — в історії з отруєнням
футболістів команди суперника Фонсека
побачив витівки «третіх сил». Щоправда, не все так однозначно. Як, власне, й
сама історія потрапляння «Вереса» до
прем’єр-ліги.
Нагадаємо, що влітку минулого року,

згідно з регламентом першої ліги, на
старт поточного розіграшу прем’єр-ліги
мала вийти чернігівська «Десна», але
проблеми з фінансовою бухгалтерією,
котру в її звітних документах побачили
в Атестаційному комітеті ФФУ, не дозволили їй цього зробити. Замість колективу з Чернігова до УПЛ, так би мовити,
поза конкурсом зайшов «Верес» iз Рівного, власники котрого надали контролюючому органу більш переконливі гарантії
своєї фінансової спроможності. Але, як
виявилося, «Верес» — це команда з проблемами, котрі мають доволі серйозних
характер.
Що говорити, коли клуб, який до останнього моменту претендував на місце
в єврокубках, не має на сьогодні ні свого стадіону, ні прописки в рідному місті.
До того ж, подейкують, що рівненський
колектив через існуючі фінансові негаразди може не вийти на старт наступного
ЧУ. Але наразі в зоні вильоту перебувають зовсім інші команди, котрі вже в останньому турі з’ясують, кому грати перехідні матчі, а хто напряму потрапить до
першої ліги. ■

Турнірна таблиця:
I
В Н П
М О
1. «Шахтар»
31 24 3 4 70-22 75
2. «Динамо»
31 21 7 3 62-24 70
3. «Ворскла»
31 13 7 11 35-35 46
4. «Зоря»
31 11 10 10 44-42 43
5. «Маріуполь»
31 10 8 13 37-40 38
6. «Верес»
31 7 13 11 27-29 34
I
В Н П
М О
7. «Олександрія» 31 9 15 7 30-27 42
8. «Олімпік»
31 9 9 13 29-36 36
9. «Карпати»
31 7 13 11 25-45 34
10. «Зірка»
31 7 10 14 22-39 31
11. «Сталь»
31 6 8 17 23-41 26
12. «Чорноморець» 31 5 11 15 25-49 26
Бомбардири: Феррейра — 21, Марлос (обидва — «Шахтар») — 17, Циганков («Динамо»)
— 13.
***
Перша ліга. 33-й тур. «Оболонь-Бровар»
— «Авангард» — 1:1, «Нафтовик» — «Черкаський Дніпро» — 2:1, «Суми» — «Арсенал»
— 0:1, «Миколаїв» — «Балкани» — 0:1, «Інгулець» — «Десна» — 1:3, «Геліос» — «ГірникСпорт» — 1:3, «Волинь» — «Рух» — 2:1, «Полтава» — «Колос» — 1:1.
Поєдинок «Кремінь» — «Жемчужина» — не
відбувся.
Лідери: «Арсенал», «Полтава» — 72, «Десна» — 68, «Інгулець» — 66, «Колос» — 61,
«Гірник-Спорт» — 50.
Бомбардир: Акименко («Інгулець») — 25.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Цьогорічний переможець АПЛ —
«Манчестер Сіті» — у двох останніх матчах
чемпіонату обіграв «Брайтон» і «Саутгемптон» та встановив рекорд за набраними очками за сезон. У поєдинку з «чайками» 76
хвилин зіграв український легіонер «синіх»
Олександр Зінченко.
Загалом же в активі 21-річного півзахисника 14 матчів за рік (8 — у Прем’єр-лізі,
4 — у Кубку Ліги, по 1 — у Кубку Англії та
Лізі чемпіонів).
Продовжує вражати вінгер «Ліверпуля»
Мохамед Салах, який із 32 голами встановив
новий рекорд результативності за 38 турів.
Прем’єр-ліга. Перенесені матчі
31-го туру. «Суонсі» — «Саутгемптон»
— 0:1, «Лестер» — «Арсенал» — 3:1 (Іхеаначо, 14; Варді, 76 (пен.); Марез, 90 — Обамейянг, 53), «Манчестер Сіті» — «Брайтон» — 3:1 (Даніло, 16; Бернарду Сілва,
35; Фернандіньйо, 72 — Уллоа, 21; Зінченко («МС») — до 76 хв.), «Тоттенхем» —
«Ньюкасл» — 1:0 (Г. Кейн, 51), «Вест Хем»
— «Манчестер Юнайтед» — 0:0.
Перенесений матч 35-го туру. «Челсі» — «Хаддерсфілд» — 1:1 (Маркос Алонсо, 62 — Депуатр, 50).
38-й тур. «Бернлі» — «Борнмут» —
1:2, «Крістал Пелас» — «Вест Бромвіч»
— 2:0, «Хаддерсфілд» — «Арсенал» —
0:1, «Ліверпуль» — «Брайтон» — 4:0 (Салах, 26; Ловрен, 40; Соланке, 53; Робертсон, 85), «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:0, «Ньюкасл» — «Челсі» —
3:0, «Саутгемптон» — «Манчестер Сіті»

— 0:1 (Габріел Жезус, 90+4), «Суонсі» —
«Сток Сіті» — 1:2, «Тоттенхем» — «Лестер — 5:4 (Г. Кейн, 7, 76; Ламела, 49, 61;
Фукс, 53 (у свої ворота) — Варді, 4, 74; Марез, 17; Іхеаначо, 48), «Вест Хем» — «Евертон» — 3:1.
Підсумкове турнірне становище: «Манчестер Сіті» — 100, «Манчестер
Юнайтед» — 81, «Тоттенхем» — 77, «Ліверпуль» — 75, «Челсі» — 70, «Арсенал»
— 63, «Бернлі» — 54.
Бомбардири: Салах («Ліверпуль»)
— 32, Г. Кейн («Тоттенхем») — 30, Агуеро
(«Манчестер Сіті») — 21.

«Хетафе» — «Атлетико» — 0:1 (Коке, 9),
«Алавес» — «Атлетик» — 3:1, «Бетіс» —
«Севілья» — 2:2, «Депортиво» — «Вільярреал» — 2:4, «Реал Мадрид» — «Сельта» — 6:0 (Бейл, 13, 30; Іско, 32; Хакімі, 52;
Серхіо Гомес, 74 (у свої ворота); Кроос, 81),
«Еспаньйол» — «Малага» — 4:1, «Леванте» — «Барселона» — 5:4 (Е. Боатенг, 9,
31, 50; Барді, 46, 56 — Коутіньйо, 38, 59, 64;
Л. Суарес, 71 (пен.)).
Лідери: «Барселона» — 90, «Атлетико»
— 78, «Реал Мадрид» — 75, «Валенсія» —
70, «Вільярреал», «Бетіс» — 60.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 34.

Іспанія
Каталонська «Барселона» все ж не
змогла завершити чемпіонат без поразок
— у передостанньому матчі «синьо-гранатові» без Ліонеля Мессі поступились «Леванте». Підопічні Ернесто Вальверде програвали 1:5, але зуміли скоротити відставання до мінімуму.
У боротьбі за «срібло» фаворитом залишається «Атлетико», яке за тур до фінішу випереджає мадридський «Реал» на 3
бали.
Прімера. Перенесені матчі 34-го
туру. «Барселона» — «Вільярреал» —
5:1 (Коутіньйо, 11; Пауліньйо, 16; Мессі,
45; У. Дембеле, 87, 90+3 — Сансоне, 54),
«Севілья» — «Реал Мадрид» — 3:2 (БенЄдер, 26; Лаюн, 45; Серхіо Рамос, 84 (у свої
ворота) — Борха Майораль, 87; Серхіо Рамос, 90+5 (пен.)).
37-й тур. «Реал Сосьєдад» — «Леганес» — 3:2, «Жирона» — «Валенсія» —
0:1, «Ейбар» — «Лас-Пальмас» — 1:0,

Італія
Розписавши «суху» нічию з «Ромою»,
«Ювентус» виграв сьоме поспіль «скудетто». Перед цим туринці здобули четвертий
поспіль Кубок.
«Вовки» ж після поразки «Інтера» забронювали собі місце у зоні ЛЧ та є головним
претендентом на «бронзу». «Срібло» — у
«Наполі».
Удруге поспіль зіграє у Лізі Європи «Мілан» — «россо-нері» не змогли
нав’язати боротьбу фаворитам.
Кубок. Фінал. «Ювентус» — «Мілан»
— 4:0 (Бенатія, 56, 64; Дуглас Коста, 61;
Калініч, 76 (у свої ворота)).
Серія А. 37-й тур. «Беневенто» —
«Дженоа» — 1:0, «Інтер» — «Сассуоло»
— 1:2, «Болонья» — «К’єво» — 1:2, «Кротоне» — «Лаціо» — 2:2 (Сімі, 29; Чеккеріні, 61 — Луліч, 16 (пен.); МілінковічСавіч, 84), «Фіорентина» — «Кальярі»
— 0:1, «Торіно» — «СПАЛ» — 1:1, «Ве-

рона» — «Удінезе» — 0:1, «Аталанта» —
«Мілан» — 1:1 (Масьєлло, 90+2 — Кессі,
60), «Рома» — «Ювентус» — 0:0, «Сампдорія» — «Наполі» — 0:2 (Мілік, 72; Альбіоль, 81).
Лідери: «Ювентус» — 92, «Наполі»
— 88, «Рома» — 74, «Лаціо» — 72, «Інтер» — 69, «Мілан» — 61.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») —
29.

Лейпциг» — 2:6, «Фрайбург» — «Аугсбург» — 2:0, «Вольфсбург» — «Кельн»
— 4:1.
Підсумкове турнірне становище:
«Баварія» — 84, «Шальке» — 63, «Хоффенхайм», «Боруссія» (Д), «Байєр» — 55,
«РБ Лейпциг» — 53, «Штутгарт» — 51.
Бомбардири: Левандовський («Баварія») — 29, Петерсен («Фрайбург») —
15, Ут («Хоффенхайм») — 14.

Німеччина

Франція

В останньому матчі Бундесліги серед
українців грав лише хавбек «Шальке» Євген Коноплянка. Півзахисник «кобальтових»
вийшов у основі та допоміг команді обіграти «Айнтрахт». Усього на рахунку Євгена 27
поєдинків у чемпіонаті, 4 голи та 4 асисти.
Не надто вдалою вийшла друга половина сезону у нападника дортмундської
«Боруссії» Андрія Ярмоленка. Екс-капітан
«Динамо» до кінця січня забив 6 голів та
віддав 6 передач у 24 матчах у всіх турнірах, але після травми провів на полі лише
25 хвилин у двох поєдинках.
Рік без ігрової практики провів Владлен Юрченко, який по завершенню контракту покидає «Байєр».
Перша Бундесліга. 34-й тур. «Хоффенхайм» — «Боруссія» (Д) — 3:1 (Крамаріч, 26; Салаї, 63; Кадержабек, 74 —
Ройс, 58), «Байєр» — «Ганновер» — 3:2,
«Баварія» — «Штутгарт» — 1:4 (Толіссо,
21 — Гінчек, 5, 55; Доніс, 42; Аколо, 52),
«Шальке» — «Айнтрахт» — 1:0 (Бургшталлер, 26; Коноплянка («Ш») — до 57 хв.),
«Майнц» — «Вердер» — 1:2, «Гамбург»
— «Боруссія» (М) — 2:1, «Герта» — «РБ

«ПСЖ» здобув усі три трофеї на внутрішній арені, обігравши у фіналі Кубка представника третього дивізіону «Ле-Ерб’є». У
чемпіонаті ж парижани програли «Ренну»,
який бореться за Лігу Європи.
Після осічок «Ліона» і «Марселя» на
друге місце вийшла команда «Монако».
Кубок. Фінал. «Ле-Ерб’є» — «ПСЖ»
— 0:2 (Ло Чельсо, 26; Кавані, 74 (пен.)).
Ліга 1. 37-й тур. «Генгам» — «Марсель» — 3:3 (Граньє, 42, 52 (пен.); Бріан,
70 — Жермен, 2; Товен, 14, 81), «Ам’єн»
— «Мец» — 2:0, «Анже» — «Нант» — 0:2,
«Бордо» — «Тулуза» — 4:2, «Лілль» —
«Діжон» — 2:1, «Монако» — «Сент-Етьєн» — 1:0 (Фабіньйо, 90 (пен.)), «Монпельє» — «Труа» — 1:1, «Ніцца» — «Кан»
— 4:1, «ПСЖ» — «Ренн» — 0:2, «Страсбур» — «Ліон» — 3:2 (Баокен, 22; Да Кошта, 89; Льєнар, 90+4 — Фекір, 49 (пен.); Ауа,
73).
Лідери: «ПСЖ» — 92, «Монако» —
77, «Ліон» — 75, «Марсель» — 74, «Ренн»
— 57, «Ніцца» — 54.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 28.
■
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«Коли я виходив на останні раунди, мій батько та тренер сказав мені,
що потрібно пробивати по корпусу».

Василь Ломаченко
український боксер-професіонал
Григорій ХАТА
Той, хто в ніч з
п’ятниці на суботу вирішив проміняти нічний
сон на перегляд титульного бою за участі Василя
Ломаченка та Хорхе Лінареса, точно не пошкодував через недоспані години. І нехай цей проміжок часу аж ніяк не був
схожим на приємну мить
умиротворення, адже боксери тримали в напрузі
глядачів упродовж усього протистояння, в підсумку, вийшла справжня боксерська вистава, в
якій роль головного героя-переможця дісталася
українському бійцю.
Попри те, що в шостому раунді Ломаченко
вперше в професіональній
кар’єрі опинився в нокдауні, у Василя знайшлися
сили для того, аби переписати історію й за рекордно
короткий час — у 12-му
поєдинку на профі-ринзі
— стати триразовим чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.
Вирішальним для підсумку цього титульного двобою стала потужна комбінація, проведена
українцем у десятому раунді. Після серії ударів,
останній з яких прийшовся в область печінки Лінареса, суперник Ломаченка опустився на коліно й
більше не зміг продовжити поєдинок.
Напередодні бою, в
якому розігрувався пояс
чемпіона світу за версією
WBA у легкій вазі, його
вже попередній власник,
Лінарес, обіцяв, що на
відміну від попередніх
опонентів українського
боксера, котрі, викида-

■ БОКС

Проти ЛОМАченка нема прийома
Василь Ломаченко в рекордно
короткий термін виграв свій третій
чемпіонський пояс на профі-ринзі

❙ Пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі —
❙ третій у профі-кар’єрі Василя Ломаченка.
❙ Фото з сайта xsport.ua.

❙ У протистоянні Ломаченка та Хорхе Лінареса все вирішив один точний удар.
❙ Фото з сайта obozrevatel.com.

ючи на ринг білий рушник, достроково припиняли протистояння, він
не здасться. Звісно, капітуляція Лінареса не була
настільки безапеляційною, проте вистояти до
фінального гонгу 32-річному венесуельцю все ж
не вдалося.
А скільки було радості у керівника промоутерської компанії «Голден бой промоушенс»,
легендарного в минулому боксера Оскара Де Ла
Хої, коли його підопічний
прямим ударом без зама-

ками. Цілком імовірно,
що за інших умов рефері
в ринзі довелося б винести інше рішення щодо
переможця. Утім завершення поєдинку пройшло за абсолютно іншим
сценарієм, в якому Василь не змусив нікого
сумніватися в своїй боксерській величі. «Великий бій для обох воїнів.
Мої вітання Ломаченку»,
— застосовуючи дипломатичну форму мови, Оскар Де Ла Хоя був змушений визнати силу українського чемпіона. Не

ху відправив Ломаченка в
нокдаун!
Слід визнати, що у Лінареса було доволі багато
шансів відстояти свій титул у бою з нашим співвітчизником. Переважаючи
українця у зрості та розмаху рук, він завдав опоненту, котрий ще зовсім недавно змагався в нижчій ваговій категорії,
доволі багато влучних
ударів. Мабуть, невипадково, до моменту нокауту
Лінареса, в записках одного з трьох суддів венесуелець лідирував за оч-

залишив без компліментів свого суперника й Супер-Вася, виказавши Лінаресу велику подяку за
прекрасний бій.
Промоутер українця Боб Арум уже назвав
дату наступного бою Ломаченка, заявивши, що
він відбудеться 25 серпня в Лос-Анджелесі. Утім
яким буде статус цього протистояння, наразі
сказати важко. Попри
те, що Ломаченко щосили прагнутиме об’єднати
всі чемпіонські пояси в
одному дивізіоні, за сло-

вами Арума, перемовини
щодо об’єднавчого бою в
легкій вазі можуть тривати до чотирьох років.
Проте, як свідчить
Ломаченко, після того
як він опинився в нокдауні, бажаючих зустрітися з ним у ринзі має значно побільшати. «Усі побачили, що я теж людина і
також буваю в нокдауні.
Думаю, я полегшив роботу своїй промоутерській
компанії в плані пошуку
майбутніх суперників»,
— не без жарту відзначив
український чемпіон. ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Єдине ціле
Уперше в сезоні пілотам «Мерседеса» вдався
переможний «дубль»
Григорій ХАТА
Старт «Мерседеса» — багаторічного домінатора в Кубку
конструкторів — у нинішньому
чемпіонаті вийшов не надто переконливим. Традиційно стрімкі
у кваліфікаціях, у чотирьох перших Гран-прі пілоти німецької
стайні виграли лише одну «поулпозишн». Однак на Гран-прі Іспанії все пройшло за сценарієм
попередніх років, коли обидва
боліди «Мерседеса», маючи значну перевагу над конкурентами,
показали найкращий час не тільки в кваліфікації, а й зробили переможний дубль у гонці.
Про нові можливості «Мерса»
стало зрозуміло під час суботньої
програми уїк-енду, коли у вирішальний момент кваліфікації,
ведучи боротьбу з «Феррарі» за
«поул-позишн», чинний чемпіон
світу Льюїс Хемілтон установив
рекорд траси. Зі сподіваннями на
тріумфальний успіх британець
розпочав і недільні перегони. Знаючи про труднощі з виконанням

обгонів на автодромі в Барселоні,
в «Мерседесі» зробили все можливе, аби їхній лідер залишився на
чолі пелетону після старту гонки.
Основний конкурент Хемілтона в боротьбі за чемпіонську корону — Себастьян Феттель iз «Феррарі» — за рахунок кращої траєкторії в першому повороті зумів
розірвати тандем «Мерсів», утім,
як виявилося, подібної агресивності червоному боліду вистачило не надовго.
Власне, до моменту заїзду на
свій другий у гонці піт-стоп Феттель ішов другим, утім після повторної заміни гуми «Феррарі»
німця виїхав на трасу лише четвертим. Хемілтон, його партнер
по «Мерседесу» Боттас, юний талант iз «Ред булл» Макс Ферстаппен — усі вони аж ніяк не мали
наміру поступатися своїми позиціями на подіумі лідеру «Скудерії» й, у підсумку, зробили все,
аби Себ залишився без «призів» у
третій гонці поспіль. «Усе пішло
неправильно», — визнав керівник

❙ На Гран-прі Іспанії в «Мерседесі»
❙ відсвяткували подвійний успіх.
❙ Фото з сайта motorsport.com.
«Скудерії» Мауріціо Аррівабене.
Водночас Хемілтон у Барселоні продовжив свою переможну серію, котра розпочалася два
тижні тому в Азербайджані.
«Сьогодні ми з машиною були
єдиним цілим. Ми й надалі продовжимо виступати в атакувальному стилі, щоб здобувати якомога більше переможних дублів»,
— відзначив Хемілтон, перевага
котрого в загальному заліку пілотів над Феттелем збільшилася
до 18 очок. ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. 5-й етап. Гран-прі Іспанії. Залікова десятка:
1. Хемілтон («Мерседес») — 1:35.29,972. 2. Боттас («Мерседес») —
відставання 20,593 сек. 3. Ферстаппен («Ред Булл») — +26,873. 4. Феттель («Феррарі») — +27,584. 5. Рікк’ярдо («Ред булл») — +50,058. 6.
Магнуссен («Хаас»). 7. Сайнс («Рено»). 8. Алонсо («Макларен») — 1
коло. 9. Перес («Форс Індія»). 10. Леклер («Заубер») — 2 кола.
Особистий залік: 1. Хемілтон — 95. 2. Феттель — 78. 3. Боттас —
58. 4. Райкконен («Феррарі») — 48. 5. Рікк’ярдо — 47. 6. Ферстаппен —
33. 7. Алонсо — 32. 8. Хюлькенберг («Рено») — 22. 9. Магнуссен — 19.
10. Сайнс — 19...
Кубок конструкторів: 1. «Мерседес» — 153. 2. «Феррарі» — 126.
3. «Ред булл» — 80. 4. «Рено» — 41. 5. «Макларен» — 40. 6. «Хаас»
— 19. 7. «Форс Індія» — 18. 8. «Торо Россо» — 13. 9. «Заубер» — 11.
10. «Уїльямс» — 4.
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«Набирайте обертів у польоті до нових мрій!»
Радить не опускати рук Любов Свіріденко, яка пересувається на візку і може долати відстані
з Чернівців до Чернігова

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ТРАВНЯ 2018

Славко ФЕРТ
Після смерті Стіва Джобса найбільшою зіркою у світі високих технологій став інженер, підприємець,
винахідник, інвестор і просто мільярдер Ілон Маск. Він народився
1971 року в Південно-Африканській Республіці в родині винахідників і нестримних шукачів пригод,
тож сповна успадкував від батька
та діда ці якості. Згодом Ілон повернувся на батьківщину своїх предків
— у Канаду, де розпочав свій трудовий шлях прибиральником. Потім
закінчив університет і вже у 28 років
став мільйонером.
На цей час часопис «Форбс» оцінює його статки в 13,9 млрд. доларів. Сьогодні Маск є засновником,
власником, генеральним директором і головним інженером компанії
SpaceX, яка завдяки своїм приватним космічним проектам поступово
набирає тієї ж ваги, що і державна
Національна космічна агенція США
(НАСА). Інша компанія Маска Tesla
є розробником першого електромобіля і тепер вдало просуває свою продукцію на світовому ринку. І подібних проектів у Маска — десятки.
Недарма його вважають найбільшим візіонером сучасності.
Еліту великих учених, винахідників та підприємців вважають зосередженням «сухарів», які непідвладні жіночим чарам. Але це —
не про Ілона, який на цьому добре
знається. Проте намагається тримати своє особисте подалі від сторонніх очей. Якось Маск заявив: «Я радше увіткну собі виделку в руку, ніж
розкажу про приватне життя». Ну й
нехай! Таблоїди й так усе про нього
знають!
Перша дружина, Джастін Маск,
вчилася з Ілоном в одному університеті в Канаді. Вони одружилися в
2000 році, і в сім’ї з’явилося п’ятеро
синів за двоє пологів: спочатку —
близнюки, а потім — трійня. У вересні 2008-го Ілон і Джастін оголосили про розлучення. Перша дружина розповіла про чоловіка подробиці, про які він волів би промовчати.
Зокрема, що він часом, немов термінатор, втуплюється поглядом у щось
і говорить: «Це має стати моїм». А
ще про те, що він зраджував їй з нянечкою, яка доглядала за дітьми.
Невдовзі після першого розлучення стало відомо, що Маск зустрічається з британською акторкою

■ ВІН І ВОНА

Дівчата марсіанина
Які земні «зірки» освітлюють шлях Ілона Маска?
Талулою Райлі. 25 вересня 2010
року вони побралися, але через рік
із хвостиком пара подала на розлучення. Та в липні 2013-го Ілон і Талула вдруге взяли шлюб, правда,
знову ненадовго: 31 грудня 2014-го
Маск подав на розлучення, виплативши дружині цього разу близько
$16 млн., майже вчетверо більше,
ніж першого разу.
Торік в інтерв’ю часопису «Роллінг стоун» Маск визнав: «Ще в дитинстві я сказав собі, що ніколи не
бажатиму бути самотнім». І
надалі розвинув думку, що
йому нестерпно бути в ліжку самому. Навіть попросив журналістку підібрати йому дівчину з її подружок, оскільки він невибагливий до жіночого
товариства. Але ж чи це
так, якщо до цього його партнерками були лише жінки
бездоганної вроди?
Як, наприклад, акторка Ембер Херд. З нею Маск
познайомився ще в 2013
році на зйомках фільму «Мачете вбиває» (він полюбляє
з’являтися в епізодах художніх стрічок). Та в 2015-му вона
вийшла заміж за Джонні Деппа, і вже за рік розлучилася.
У тому ж році журналісти помітили Ілона разом з Ембер.
У квітні 2017-го в «Інстаграмі» пара виклала спільні
фото. Чи обіцяє Маск своїй
дівчині збудувати затишну хатинку на Марсі (з 2016
року він працює над космічною програмою колонізації
червоної планети), невідомо.
Та оскільки якось він заявив,
що «жінки варті 10 годин уваги на тиждень», неважко здогадатися, що всі наступні романи геніального винахідника
будуть нетривалими. Зрештою,
його подруги не почуватимуться
обманутими з огляду на кругленьку суму відступного. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №51
По горизонталі:
1. Міфічний птах, який, за легендою, спалює себе і відроджується з
попелу. 4. Одна з республік Російської Федерації. 9. Товстошкіра африканська тварина. 10. Те, що потрібне
для «царя в голові». 11. Тонка, невидима оболонка, свого роду енергетичне поле навколо фізичного тіла
людини. 12. Основний функціональний елемент легень, через стінку якого здійснюється газообмін. 14. Мама
нареченого чи нареченої для батьків
з іншого боку. 15. «Забіліли ...,забіліли на цілому світі. Опадає листок, як зів’яле чаїне крило. Там, де
ми відбули, там, де наше відтьохкало
літо, — забіліли ..., забіліли... Замело...». (Борис Олійник). 20. Ім’я чайки
з культового роману американського
письменника Ричарда Баха. 22. Володимир Кличко — для Віталія Кличка, а Микита Михалков — для Андрія Кончаловського. 24. Сільськогосподарське знаряддя, на яке, згідно з
Біблією, варто перекувати мечі. 25.
Гора, на якій розіп’яли Ісуса Христа.
26. Сукупність органів, які виконують
певні функції як в організмі, так і в державі. 27. Столиця Туреччини.
По вертикалі:
1. Ім’я героя відомої французької
авантюрної комедії 1952 року. 2. Ексглава Державної фіскальної служби
України, який прославився картатою
ковдрою. 3. Шикування кавалеристів

❙ Ембер Херд.

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень
+22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
14 травня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 15-20 градусiв, у Днiпрi бiля
Києва — 18.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, сильний дощ. Трускавець: уночi +9...+11, удень +17...+19. Моршин: уночi +7...+9,
удень +17...+19.

Кросворд №49
від 8 травня

■ ПРИКОЛИ

16 травня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +24...+26.

у формі квадрата. 5. «Стоїть в селі
Суботові на горі високій ... України:
широка, глибока» (Тарас Шевченко).
6. Українська народна назва сідниць.
7. У султанській Туреччині — солдат
регулярної піхоти, створеної в XIV ст.
із військовополонених, а також християн, обернених у мусульманство. 8.
Ісландський мох, що росте в тундрі.
13. Російська поетка, народжена під
Одесою, що мала прізвище Горенко. 16. Міфічне чудовисько у вигляді
жінки зі зміями замість волосся, від
погляду якої все живе оберталося на
камінь. 17. Комаха, яку українці здавна називають «божою комахою». 18.
Болгарська сліпа провидиця. 19. Столиця Канади. 21. Галасливий великий
натовп. 23. Листяне дерево, символ
Канади.
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Стара панi, обходячи священнослужителя, виходить iз церкви,
пiдбадьорюючи себе словами:
— Тепер я можу бігти.
— Невже до цієї служби ви
були паралізовані і вам так вона
допомогла? — зацiкавився пiп.
— Та ні, просто ви так довго читали свої молитви, що я можу не встигнути на свій автобус.
***
— Іване, що ти робиш?
— Готую їжу.
— А що готуєш?
— Коли почав, начебто був
суп.

***
Маленький хлопчик присутнiй
на суді, де його батьки розлучаються. Суддя запитує:
— Скажи, з ким хочеш жити —
з татом чи мамою?
— Залежить від того, кому
дiстанеться комп’ютер.
***
Святкує 70-річний ювілей адмірал
у відставці. Його жінка водить гостей
по дому, показує обстановку, картини.
Бiля однієї великої фотографії в золотій рамцi зупиняється і каже:
— А це лінкор «Небраска»,
яким я 20 років командувала через
свого чоловiка.
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