Спочатку відібрали Мову..

Він же ж не гумовий!

Підприємство
«Електронмаш»
намагаються
знищити
за класичною
схемою

У Києві зафіксовано черговий
пік будівельного буму: житла
здають більше, коштує воно
дорожче. Влада тим часом
хоче вивести з тіні ринок
оренди

» стор. 6—7

» стор. 5

Вівторок, 31 липня 2018 року

Тетяна Сидоренко: Повістю
вирівнюю історичну правду
Авторка книжки «Ольга. Дружина Пікассо»
— про уродженку Ніжина, яка була
музою відомого іспансько-французького
художника Пабло Пікассо
» стор. 10—11

№ 81 (5397)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,761 грн
1 € = 31,110 грн
1 рос. руб. = 0,424 грн

Короїди й лісожери
Хто небезпечніший для українських лісів:
жуки чи зажерливі ділки?

❙ Доки закон зажерливості переважатиме закони моральні, жодне дерево в Україні не почуватиметься в безпеці.
❙ Фото з сайта galagov.tv.

» стор.
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ІнФорУМ

«Готова приєднатися до рішення ЄСПЛ, а також особисто від себе
попросити Олега Сенцова припинити вбивче голодування, заради
збереження життя!»

■ ПІДТРИМКА

Небайдуже
нікому
Сім’я політв’язня Кремля Олега
Сенцова отримає благодійну
допомогу від українців Австралії
Ірина КИРПА
Збір коштів відбувся за ініціативою української
громади штату Вікторія та пройшов відразу в двох
найпопулярніших українських осередках — Українському народному домі (Ессендон) та українській суботній школі, що носить ім’я Лесі Українки,
у передмісті Нобл Парк. Люди зібрали майже дві
тисячі доларів.
Активісти міжнародної акції підтримки
політв’язня пообіцяли також вислати до колонії
«Білий Ведмідь», де незаконно утримується український патріот Олег Сенцов, австралійські поштові листівки зі словами підтримки від людей.
— Небайдужі австралійці відгукнулися на заклик популярних у всьому світі представників світу кіно та мистецтва допомогти Олегу Сенцову, —
пояснила ентузіазм сотень мешканців Мельбурна
одна з організаторів акції в Австралії Орися Стефин. — Дуже велике враження на всіх справив
благодійний показ документальної стрічки «Процес: російська держава проти Олега Сенцова».
Перед показом фільму керівники української
громади проінформували відвідувачів про ситуацію з українськими політв’язнями, які незаконно утримуються Російською Федерацією. Йшлося, зокрема, про справу режисера Олега Сенцова,
а також про війну на сході України.
Захід організували з метою у черговий раз привернути увагу світової спільноти до важкої долі
українських політв’язнів. Серед глядачів можна
було зустріти як представників української громади штату різних поколінь, так і небайдужих австралійців.
Пізніше відбулася виставка австралійського
фотографа Брюса Вілсона про життя людей у зоні
російсько-українського воєнного конфлікту під
назвою Donbas: Photographs from Ukraine’s Wartorn East та флешмоб на підтримку українського
режисера.
Крім цього, уповноважена німецького уряду
з прав людини та гуманітарної допомоги Бербель
Кофлер закликала владу Росії невідкладно надати медичну допомогу Олегу Сенцову, який голодує
вже 77 днів поспіль.
Правозахисниця підтримала рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 25 липня 2018
року, в якому сказано про те, що Олег Сенцов повинен отримати лікування.
— Я щиро сподіваюся на швидке звільнення
пана Сенцова та його побратима пана Олександра
Кольченка, — заявила омбудсман Німеччини. —
Готова приєднатися до рішення ЄСПЛ, а також особисто від себе попросити Олега Сенцова припинити
вбивче голодування, заради збереження життя!
Нагадаємо, що український режисер оголосив безстрокове голодування ще 14 травня 2018
року та вимагає звільнити всіх незаконно взятих
під варту політв’язнів Кремля. Сам Олег Сенцов
був затриманий співробітниками ФСБ ще у травні
2014 за сфабрикованою справою про тероризм.
У матеріалах слідства його назвали лідером диверсійно-терористичної групи, що дало підставу
для винесення надзвичайно суворого вироку. У
серпні 2015 року Сенцов був засуджений до 20
років позбавлення волі з відбуванням терміну покарання в колонії суворого режиму. Мешканця
окупованого Криму незаконно етапували до виправної колонії «Білий ведмідь», що у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).
Відомо, що на території Російської Федерації, а
також в окупованому Криму незаконно утримують
у неволі близько 70 українських політв’язнів. Переговори між двома країнами з приводу обміну
ув’язненими свідомо гальмують представники
країни-агресора. Серед осіб, яких планують випустити на свободу, крім Олега Сенцова та Олександра Кольченка, фігурують журналіст Укрінформу
Роман Сущенко, син українського чиновника 19річний Олег Гриб, Станіслав Клих, кримчани Володимир Балух, Олексій Чирній та Олександр Костенко. ■

Бербель Кофлер
уповноважена з прав людини та гуманітарної
допомоги уряду Німеччини

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
У неділю на фронті ворог 30 разів
відкривав вогонь по позиціях наших
військ, щоправда, заборонене Мінськими домовленостями озброєння не
застосовували.
Російські окупаційні війська
вели прицільний вогонь, в основному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї по
захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського,
Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного.
У ході бойових дій 29 липня один
військовослужбовець Об’єднаних
сил отримав поранення. А ось у попередні дні (упродовж 27-28 липня),
на жаль, без втрат не обійшлося: загинуло троє українських воїнів, ще
двох було поранено.
За даними розвідки, за ці останні три дні окупанти також заплатили дорогу ціну: шістьох ворогів було
знищено, а 13 — поранено.
Нагадаємо, що впродовж червня цього року Україна втратила 16
своїх захисників, які загинули на
передовій, захищаючи нас із вами:
наймолодшому з героїв було 20, а
найстаршому — 57 років.
Додамо, що військові сапери однієї з бригад ЗСУ, що входять до
складу Об’єднаних сил, знищили

Наші сапери
не помилились
Окупанти використовують міни, заборонені
міжнародними конвенціями
14 протипіхотних мін ПМН-2, які
були виявлені біля однієї з позицій
у смузі оборони бригади. Ще 36 мін
було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали. За процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали
представники української сторони
Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін i наглядачі з місії ОБСЄ в
Україні.
Ворожа міна є забороненою міжнародними конвенціями як антигуманна. Під час її спрацювання відбувається сильне ураження нижніх
кінцівок людини, що спричиняє
сильне каліцтво.
Ворог установив свої вибухові

пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це
місце. Міни встановили в лісосмузі
ромбами по чотири одиниці, а п’яту
ставили перед умовною фігурою,
щоб заплутати саперів i збільшити
ризик підриву. Під час проведення
розмінування жоден сапер не постраждав.
Усі знайдені боєприпаси були
1987 року виробництва. У ЗСУ вони
не використовуються й потрапили в
Україну з території РФ.
Загалом у районі проведення
операції часто фіксують заборонені
ворожі вибухові пристрої. Їхніми
жертвами стають як наші військовослужбовці, так і мирні мешканці
населених пунктів Донецької та Луганської областей. ■

■ КОЛЕСА

Був собі у Києві трамвай
Столиця отримала новенькі львівські вагони
Петро ЛУКІЯНЧУК
Учора львівське підприємство
«Електротранс» відправило до столиці два трамвайнi вагони. А загалом до Києва з
міста Лева останнім часом транспортували аж
сім одиниць цього виду
громадського транспорту.
Фахівці разом із представниками заводу-виробника вже завершили
все необхідне для оформлення рухомого складу й розпочали випробування на лінії швидкісного трамвая. З п’яти раніше отриманих — чотири
вагони вже працюють
на маршрутах, іще один
проходить обкатку та незабаром курсуватиме столицею.
Ще 26 червня 2017
року українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» (м. Львів), що
входить до складу корпорації «Електрон», виграло тендер на поставку
комунальному підприємству «Київпастранс»
семи трамвайних вагонів
iз низьким рівнем підлоги на суму 301 мільйон
гривень. Про це заздалегідь повідомлялося на
сайті електронної системи публічних закупівель
Prozorro. У тендері брали участь дві компанії –
«Електронтранс» і «Торговий дім УКВЗ-Україна». Найнижчу ціну
запропонував
«Електронтранс».

вайні вагони пройдуть
обкатку та кінцеву здачу. Окрім того, КП «Київпастранс» встановить перед випуском на лінію
своє обладнання, зокрема систему електронного квитка. ■

■ ДО РЕЧІ
Із Німеччини —
у Львів

❙ Для столиці сім трамваїв — за 301 млн. грн.
Три роки тому Київ також придбав у львівської
компанії сім трамваїв.
Новенькі трамваї надзвичайно зручні та комфортні, з низькою підлогою, завдовжки 30,2
метра і розраховані на
60 місць. Вони обладнані
кондиціонерами в салоні

та кабіні, системою відеонагляду, інформаційною
системою, маршрутними
покажчиками, звуковим
інформатором, а також
пристосовані для пасажирів з особливими потребами. Гарантійний строк
становить два роки. Протягом місяця нові трам-

Натомість Львів отримав
шість уживаних трамваїв із
Берліна. Це перша партія з
чотирьох, що мають прибути до кінця цього року. Трамваї обов’язково мають пройти процедуру розмитнення, наразі їх адаптують під
львівські рейки. У «Львівелектротрансі» обіцяють, що
вони прослужать щонайменше ще 15 років.

ІнФорУМ
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■ ЄДИНІ ДУХОМ

«Такої хресної ходи Україна ще не знала»
1030-річчя хрещення Руси в Києві відсвяткували до 150 тисяч вірян
Інна СТЕПАНЧУК
З нагоди 1030-ї річниці хрещення
Руси-України у Києві відбулася наймасштабніша Хресна хода в історії незалежної України. За різними оцінками в центрі Києва в суботу, 29 липня, на
молитву зібралося від 65 до 150 тисяч
або й більше віруючих — колона розтягнулася на сотні метрів. Дотепер так багато патріотично налаштованих громадян, які моляться за перемогу правди і
мир в Україні, збирав лише Майдан під
час Революції гідності, наголошують у
репортажі на сайті УПЦ КП. «Панував
Дух Майдану. Але, щоб Його відчути,
потрібно було бути там», — пишуть користувачі соцмереж.
Здавалося, навіть у небесній канцелярії сприяють цьому масштабному дійству в Києві. Після затяжних
дощових тижнів хмари над Києвом
розійшлися. Після завершення Божественної літургії у Володимирському соборi, під «спів» дзвонів у напрямку Володимирської гірки вирушили тисячі
людей. На півдорозі до вірян приєднався Президент України Петро Порошенко разом iз дружиною. Поряд ішли
представники уряду, архіпастирі, духовенство, віряни, воїни та ветерани АТО,
відомі політичні й громадські діячі.
Вперше разом iз духовенством і вірянами Київського патріархату вулицями Києва йшли архієреї та духовенство
Української автокефальної православної церкви на чолі з Предстоятелем Блаженнійшим митрополитом Макарієм.
Це важливий символічний крок до Помісної церкви, УАПЦ проводила й влас-

цію Вселенського Патріарха Варфоломія, який має твердий намір дати
українській Церкві Томос про автокефалію нашої Церкви. Що це означає? Це означає не тільки те, що в Україні буде, обов’язково, одна Українська православна церква. Не буде багато
українських Церков, а буде одна, визнана, яка ввійде в молитовне спілкування з усіма православними церквами, і це наша дуже важлива перемога,
бо ми до цієї перемоги йшли десятиліттями. Другий висновок із цiєї Хресної
ходи такий, що перемога наша на сході
забезпечена. Чому забезпечена? Тому
що український народ уже об’єднався,
а якщо український народ об’єднався,
то його агресор північний перемогти
не зможе. І тому ми цiєю хресною ходою святкуємо дві перемоги: створення Єдиної в Україні Православної церкви, правдивої української, і друга —
перемога над нашим зовнішнім ворогом». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...

❙ «Ріка перемоги. Справжня хода за Незалежність».
ну ходу з нагоди 1030-річчя хрещення
кількома днями раніше.
«Хода була неймовірна. Море людей, кожні 50 метрів вигуки «Слава
Україні!», «Слава нації!», «Україна понад усе». І громогласні відповіді неслися з усіх сторін. «Героям слава!» «Слава
Ісусу Христу!» «Навіки слава!» Людей
було як на Майдані. І всюди українські прапори. І молитви та благословіння мовою. Це найбільша хресна хода за
десятки років. Нас було набагато більше, ніж на путінському збіговиську.
Це було грандіозне дійство. Ріка пере-

моги. Справжня хода за Незалежність.
Справжнє свято», — так описав у «Фейсбуці» свої враження волонтер Мирослав
Гай.
«Багато разів по Володимирській
вулиці проходила хресна хода, але такої хресної ходи Україна ще не знала, — зазначив у своєму слові Святійший Патріарх Філарет. — Про що це
свідчить? Це свідчить про те, що український народ єднається, як у цілому український народ, так єднається й українське Православ’я. Тому ми
на святкуванні цьому бачимо делега-

Напередодні, в п’ятницю, свою хресну ходу
влаштувала УПЦ Московського патріархату.
Її організатори нарахували майже 250 тисяч
учасників, тоді як поліція — лише 20 тисяч.
Згодом журналістам удалося дізнатися, що
«масовку» МП зібрав за гроші: кореспонденту
«Прямого» канала вдалося відзняти кадри, як
одній із груп людей, які брали участь у хресній
ході, роздають по 200 гривень біля станції метро «Арсенальна». Коли ж помітили камеру —
люди розбіглися. На запитання журналіста відповіли, що нічого не отримували, або відмовчувалися.
Основна частина учасників цієї ходи — жіночки пенсійного віку, в той час як на суботній
ході від УПЦ КП було надзвичайно багато молоді. Очолював п’ятничну колону Блаженнійший
митрополит Онуфрій. Поряд крокували народні
депутати Євген Мураєв, Михайло Добкін, Вадим
Новинський та Нестор Шуфрич — вірні рупори
Кремля в Україні та щедрі жертводавці УПЦ МП.

■ ВІН ЖЕ ПАМ’ЯТНИК!

■ ПІСЛЯ ПОТОПУ

Фантастика
буднів

Велика вода — велика біда

У Тернополі може
з’явитися
герой «Зоряних
воєн»
❙ Симпатичний Майстер Йода.
Світлана МИЧКО
Навесні цього року в
Єдиній системі місцевих
петицій з’явилася така, що
дуже навіть повеселила тернополян. Автор Сергій Кутузов написав там наступне:
«Одним із переможців проектів громадського бюджету
2017 року став «Пам’ятник
учителю». Оскільки проекту даного пам’ятника досі
немає, пропоную встановити в Тернополі пам’ятник
всесвітньо відомому вчителю — Майстру Йоді (герой
широковідомої фантастичної кіносаги «Зоряні війни». — Авт.)». Всерйоз ту
петицію сприйняв хтось навряд чи, однак у належні
строки вона набрала навіть
більше, ніж 300 голосів, необхідних для того, щоб бути
розглянутою виконавчим
комітетом міськради.
На липневому засіданні виконкому ідею змушені
були обговорити. І хоч далеко не всі його члени виявилися симпатиками фантастичної істоти, частина всетаки не мала нічого проти.
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Персонаж, мовляв, популярний і позитивний, а місту потрібні нові оригінальні
туристичні атракції. Відтак
міському управлінню культури і мистецтв спільно з
комунальним підприємством «Об’єднання парків»
було дано вказівку підшукати для Майстра Йоди підходяще місце. І хоча з приводу
встановлення в місті такого пам’ятника ще заплановані громадські слухання,
наразі схоже на те, що персонаж вигаданої галактики
в тематичній зоні одного з
тернопільських парків таки
з’явиться. І, можливо, в
перспективі — навіть у компанії з іншими героями «Зоряних воєн». У соцмережах
із цього приводу хтось із
тернополян плюється, хтось
— сміється, а хтось по-філософськи запитує: «Чому б і
ні?», нагадуючи, що скульптури бридкого і водночас
чарівного Йоди вже красуються і в австралійському Квінсленді, і на одній з
алей Київського національного ботанічного саду. ■

Люди самотужки ліквідовують наслідки зливи,
яка «викопала» на дорозі глибокі ями
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У черкаському селі Сунки,
де злива, виривши кількаметрові ями, розмила два кілометри дороги по вулиці Софії Русової, що на межі з сусідніми
Залевками, люди власними
силами продовжують ліквідовувати наслідки негоди.
Як розповідає «Україні молодій» депутат Смілянської
районної ради Сергій Тимофієв, дякуючи приватному підприємцю Юрію Яблонському,
який надав техніку, вже вдалося зарівняти глибокі рівчаки: «Розпочали працювати о 8й годині, трудилися, допоки не
стала закінчуватися солярка.
Дуже велике навантаження на
техніку і людей. 9 годин працювали без обіду».
«Тепер чекаємо грейдер,
аби розрівняти розбиту вулицю. Районна рада обіцяла кошти на солярку. А щоб засипати
той шлях щебенем, треба приблизно 500 тисяч гривень», —
додає сільський голова Сунок
Володимир Дорошенко.
Але, наголошує, як не важко — в селі розраховують лише
на свої сили. Оскільки на вулиці Софії Русової злива відгородила від села шість родин і треба зробити все можливе якомога швидше, аби той шлях став
проїзним.
Клопотів нині багато, під-

❙ До зливи в Сунках тут була дорога.
❙ Фото із ФБ.
креслює сільський голова, у
людей хати та льохи попідмивало водою, городи замулило,
а на Центральній вулиці впало
дерево. Це добре, що ніхто не
постраждав. Тож роботи у сільської ради вистачає.
«Завтра будемо копати
канаву, аби відвести воду з
поля», — ділиться планами і
Сергій Тимофієв. І додає, нині
аграрії обробляють поля з порушеннями і це призводить до
розгону води. А закону, який
би контролював дії сільгоспвиробників, немає. Тому ферме-

ри садять культури не впоперек схилу, а як їм заманеться,
а ще не створюють водовідвідних каналів. Тож після зливи
річка й текла селом, змиваючи
все на своєму шляху.
За словами сільського голови Володимира Дорошенка,
захисні дамби в Сунках робити треба терміново, як це було
тут майже 30 років тому завдяки державній програмі. Водночас у районі запевняють,
що вирішуватимуть цю болючу проблему гуртом — влада і
сільгоспвиробники. ■

4

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 ЛИПНЯ 2018

■ ВАРВАРСТВО

Оксана СОВА

Минулого тижня масове нищення лісових насаджень в Україні привернуло увагу одразу з кількох причин. Найактуальніша для пересічного
українця, від Києва до Карпат, — спровоковані зливами потопи. Хижацьке вирубування смерек на Івано-Франківщині та в Закарпатті, дубів
на Поліссі, змішаних лісів і паркових угідь довкола та всередині столиці
з кожним роком чіпляє за живе все більше людей. І змушує вдаватися
до актів громадянської непокори не лише на словах. Бо втоплене на
міському перехресті авто, залита повінню хата чи змитий гірським потоком хлів — це вже не абстрактне «природа — наш дім!», а таки твій
особистий життєвий простір. Резонанс у ЗМІ отримало також розслідування британської неурядової організації Earthsight щодо незаконного
продажу української деревини за кордон. Цю новину більше обговорювали «зелені» теоретики та позавладні політики. І все ж черговий міжнародний скандал, схоже, активізував державних функціонерів, змусив
демонструвати, якими реальними діями можна ті ліси зберегти.

Скандал інспіровано?..
Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів
України Володимир Бондар
тему розслідування британською неурядовою організацією
Earthsight неконтрольованого
експорту лісу в Європу спробував
загасити контррозслідуванням.
У Держлісагентстві з’ясували,
на підставі яких документів ця
організація оприлюднила своє
звернення. Зі слів Бондаря, оскільки організація розмiщується у Великобританії, зареєстрована в 2015 році і складається
лише з однієї людини – директора (який, на його думку, не є
фахівцем), її дослідження варті довіри лише частково. «Представники Earthsight неофіційно
зв’язувалися з нашими громадськими організаціями, активістами, які надавали їм свої дані.
Хто ці активісти, які дані вони
надавали, нам невідомо, але говорити, що це офіційні дані щодо
вирубки, щодо експорту, сьогодні не можна. Вони не користувалися державними офіційними даними», — вважає заступник голови Державного агентства лісових ресурсів. І зазначає,
що розслідування побудоване на
припущеннях, здогадках та висловлюванні неофіційних осіб,
що суттєвих доказів не надають.
«Мало того, — почали виступати громадські активісти, які говорять, що дані, які в них узяли, перекручені й не відповідають дійсності, сфальсифіковані», — стверджує Бондар. На
його думку, скандал навколо
розслідування був кимось інспірований і комусь безпосередньо вигідний. «Не дивно, що він
спричинив таку реакцію з боку
в тому числі й урядових структур. Але конструктивна реакція
є і, сподіваюся, наші лісогосподарські підприємства зможуть
довести свою невинуватість.
Наскільки мені відомо, всі вони
працювали абсолютно в законній площині, і якщо відбувався
експорт, він був за всіма законами України», — наголошує посадовець. Яку ж саме інформацію намагаються сьогодні спростувати структури держлісагентства?

Короїди й лісожери
Хто небезпечніший для українських лісів: жуки чи зажерливі ділки?

Ліс — для трьох європейських
«горішків»
Власне, згадане розслідування більше покликане колоти очі
не стільки нашим чиновникам,
скільки розташованим у Європі
міжнародним компаніям. Як відомо, в Євросоюзі з 2013 року діє
регламент, який встановлює критерії експорту деревини на ринок
країн ЄС, — EUTR. Він прямо забороняє імпорт дерев, незаконно
отриманих у країні походження,
а ще вимагає від імпортерів проводити юридичні перевірки «з належною обачністю» для мінімізації ризику потрапляння незаконної деревини на внутрішній ринок Союзу. Однак дослідження
Earthsight показує, що цей закон
не працює, і деревина незаконного походження систематично
потрапляє на ринки ЄС. На першому місці серед імпортерів українського дерева, за даними
Earthsight, компанія Egger, другий у світі за обсягами виробник
дерев’яних панелей, її два конкуренти — Kronospan і Swiss-Krono,
а також польська целюлозна
фабрика, яка входить у найбільшу в світі паперову корпорацію
International Paper. Загалом же з
України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини,
ніж iз будь-якої іншої країни світу і більше, ніж iз країн Латинської Америки, Африки і ПівденноСхідної Азії.
За відкритими даними, британська неурядова організація
Earthsight вивчає проблеми незаконної вирубки лісів по всьому світу. Як передає ІнтерфаксУкраїна, протягом останніх двох
років там ретельно досліджували і проблему нелегальних лісозаготівель в Україні. Згідно з висновками Earthsight, під час дії
мораторію на вирубку лісу, в обхід не тільки національного законодавства, а й регламентів і сертифікацій ЄС, український ліс
рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт у країни ЄС зріс на 75 відсотків, перевищивши минулоріч
позначку в 1 мільярд євро. «Наші
дані свiдчать про те, що сотні державних компаній беруть участь у
систематичному, свідомому порушенні широкого кола правил

Оксана СОВА
Доки українських аграріїв продовжують водити на прив’язі дотаційними
«морквинками», американці, навчені
подібними експериментами часів «великої депресії», протестують проти державних подачок. Днями повноважних представників із різних регіонів об’єднало рішення президента Трампа виділити 12
мільярдів доларів допомоги фермерам,
які постраждають від розпочатої ним торгівельної тарифної війни з ЄС, Канадою,
Мексикою та Китаєм. Симптоматично,
що заява викликала різкий осуд не лише
законодавців-демократів, а й багатьох
республіканців, котрі донедавна не вважали за потрібне висловлювати вголос
критику на адресу Білого дому.
Наприклад, як повідомляє сайт
Time.com, республіканський сенатор

❙ Короїди в українських лісах «трудяться» з таким самим ентузіазмом
❙ і азартом, як і вітчизняна торговельно-будівельна мафія.
❙ Фото з сайта kordon.in.ua.
при заготівлі лісу», — йдеться в
дослідженні. Майже дві третини
вирубок порушують встановлені
українським законодавством обмеження. Найчастіше — під надуманим приводом санітарних
рубок. Дослідження 18 лісозаготівельних ділянок у чотирьох
найбільших лісозаготівельних
регіонах України, виконане на
замовлення Earthsight, показало, що від 67 до 78 відсотків рубок
є невиправданими. Якщо цей результат екстраполювати на національний рівень, виходить, що незаконна санітарна вирубка становить 38-44 відсотки від загального
виробництва та експорту лісу. За
даними Earthsight, навіть якщо
лісогосподарські підприємства
продають деревину не напряму,
а, відповідно до закону, на аукціонах, ті часто проходять непрозоро, і велика частина продукції в
результаті потрапляє на «тіньові»
лісопилки, яких, за оцінками дослідників, в Україні вже більше
12 тисяч. Там iз «санітарного»
лісу і виробляють пиломатеріали
на експорт. У такій кількості, що,
за даними дослідження, експорт
пиломатеріалів перевищує їх легальне виробництво в країні на 75
відсотків. І саме на країни Євросоюзу припадає 70 відсотків українського експорту деревини.

Закон і беззаконня
З 1 січня 2017 року діє абсолютна заборона експорту лісу
(мораторій на тверді породи дерева діє ще з 2015 року, в минулому
році його доповнила заборона на
експорт сосни). Скасування цього мораторію, викликавши свого часу великий суспільний резонанс, навіть зникло з переліку
вимог для отримання нової макрофінансової програми Євросо-

юзу — ЄС вирішив задіяти двосторонній механізм вирішення
спорів, прописаний в Угоді про
асоціацію. А у квітні цього року
стало відомо, що дані статистики
України та Європейського Союзу про вивезення лісу-кругляка з
нашої країни після введення мораторію Верховною Радою розходяться в 238 (!) разів.
Президент Порошенко тим
часом ветував прийнятий у ВР
3 липня Закон «Про внесення змін
до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів i запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». Зокрема,
там тимчасово, строком на 8 років
iз дня набрання чинності, забороняється вивезення за межі митної
території України в митному режимі експорту деревини паливної. «Підтримуючи збереження
українських лісів i запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, слід зауважити, що запровадження такої заборони не відповідає міжнародним
зобов’язанням України, взятим
згідно із Протоколом про вступ
України до Світової організації
торгівлі, ратифікованим законом
України від 10 квітня 2008 року.
Відповідно до статті XI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994
року, ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків чи інших
зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися», — йдеться у пропозиціях Президента. Це також не
узгоджується із зобов’язаннями
України за Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС, ратифікованою у вересні 2014 року. Тому
пропонується пункт 2 розділу ІІ

■ МІЖНАРОДНЕ

Дотації — шлях до депресії
«Совдепівські» методи регулювання економіки
обурили американських сенаторів
Рон Джонсон, котрий досі підтримував
Трампа, заявив, що фермерам потрібна
не допомога у «стилі радянської економіки», а реальна торгівля. А виділення
незапланованих $12 мільярдів із бюджету означає або незаконне урізання
фінансування за іншими статтями бюджету (незаконне, оскільки не схвалене
конгресом), або збільшення держборгу
на цю суму.

Республіканський сенатор Бен Сасс
із Небраски, у свою чергу, заявив: «Тарифи і пожежна допомога, які виділяє
ця адміністрація, не «роблять Америку
великою», вони тільки повертають нас
знову в 1929 рік». Як відомо, із введення
в 1929 році високих тарифів на імпорт і
розпочата таким чином торгова війна чи
не зі всім світом, призвела до того, що
в США почалася Велика депресія. Тime

закону виключити, встановивши захисні заходи, спрямовані на
збереження українських лісів, застосування яких відповідатиме
міжнародним зобов’язанням. За
словами заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондаря, патова ситуація склалася через те, що в
закон між першим і другим читанням внесли некоректні поправки.
Щодо заборони експорту дров заступник голови відомства повідомив: «Це питання не тільки власне дров, а й похідної продукції —
щепи, пілетів, дров колотих... Ці
продукти переробки проходять
через дороговартістне обладнання, закуплене за кордоном. Тільки в Закарпатській області більше
500 людей займаються виробництвом і експортом неділової деревини. Тому очевидні речі треба виправити, щоб вони не шкодили українській економіці».

...І про короїда
Минулого тижня фахівці обстежували хвойні насадження
Радчанського та Заліського лісництв. Підтверджено, що переважаючим шкідником соснових насаджень є верхівковий короїд, шестизубий короїд та трахеомікоз. Зі слів науковців, суттєве
збільшення популяції шкідників
зумовлене масовим ослабленням
деревостанів через кліматичні
зміни та порушення водного живлення лісів. Раніше такі шкідники теж були. Але сосни «відбивалися» власною смолою. Наразі ж
напад настільки концентрований
та агресивний, що своїми силами
дерева короїда не подолають: на
одному дереві вже налічують від
5 до 15 тисяч особин. Найчастіше комахи вражають дерева віком від 40 років. На верхівці стовбур дерева повністю синій, трохи
нижче діаметр синього кола менший, а нижня частина ще зовсім
здорова. Тож, якщо аналізувати
зруб лише за пеньком, можна подумати, що зрізали цілком здорове дерево. Науковці прогнозують,
що найближчих кілька років верхівковий короїд природним чином нікуди не зникне, а поширюватиметься ще масштабніше і
вбиватиме ліси цілими масивами.
Тому, може, є смисл переглянути
структуру лісонасаджень на користь дерев, стійкіших до короїда, ніж масово насаджувана за радянської влади сосна? Тим паче
що дослідження українських науковців на тему органічної для
різних типів біоценозу рослинності в Україні давно готові. ■

цитує також республіканського сенатора Боба Коркера з Теннессі, який заявив: «Ви проводите жахливу політику, яка відправляє фермерів у злидні, а
потім ви садите їх фактично на велфер
(американська державна допомога малозабезпеченим. — Ред.), і ми змушені
позичати гроші в інших країнах. Важко повірити, що в конгресі досі не сталося прямого повстання через те, що відбувається».
Сенатори і конгресмени, обрані до американського парламенту, попри політичне протистояння, прагматично оцінюють
ризики, перед якими державу ставлять
популістські рішення найвищих осіб. В
Україні поки що мало політиків, здатних
відмовитися від підсаджування аграріїв
на дотаційний наркотик замість створення об’єктивно сприятливих економічних
умов розвитку економіки. ■

ЕКОНОМІКА
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Будівельні крани, які з недавнього часу знову потужно повернулися у столичний міський
ландшафт, показують: масштабна криза галузі завершується. Можливо, тимчасово, а
можливо, ми наближаємося
до чергового піку житлового
будівництва, який мали до кризи 2008 року. Обсяги спорудження нових об’єктів, а також
цінова кон’юнктура цілком дозволяють робити подібні припущення.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 ЛИПНЯ 2018

■ КВАДРАТНИЙ МЕТР

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Він же ж не гумовий!
У Києві зафіксовано черговий пік будівельного буму: житла
здають більше, коштує воно дорожче. Влада тим часом хоче
вивести з тіні ринок оренди

Багато! Але дуже
маленьких...
Торік в Україні було збудовано і здано в експлуатацію
рекордну кількість квартир
— 126 610. Це новий рекорд,
адже подібної кількості житла в Україні не було здано,
починаючи ще з радянських
часів, тобто із 1990-х років.
Ложка дьогтю — площа
цих квартир суттєво скорочується. На противагу тенденції першої половини 2000
років, коли трендом продажу
ставали апартаменти класу
люкс, а однокімнатну квартиру менше 60 квадратних
метрів треба було пошукати, сьогоднішній покупець
готовий розкошелитися на
невеличкі квартири. За статистикою, якщо в 2010 році
метраж середньої в Україні
квартири становив 118,9 кв.
м, то в 2016-му вже був 87,2
кв. м, а в 2017-му зменшився
до 78,6 кв. м.
Таким чином, замість просторих одно- і двокімнатних
під сто метрів загальної площі, як було до 2008 року, у
ходу — однокімнатні до 30
метрів, а також нова пропозиція на ринку: смарт-квартири.
Загальна площа такого
житла може становити від
18 квадратних метрів. Тобто,
ціла квартира поміщається
на стандартній площі однієї
кімнати. Купують їх для студентів, самотніх власників,
але найчастіше — для здавання в оренду...
Причиною перепрофілювання уподобань наших співвітчизників із великих квартир на маленькі експерти називають зниження загального
рівня доходів, а також суттєве зростання вартості комунальних послуг.

Квартира за собівартістю
Минулий рік був напрочуд
сприятливим для покупців
нерухомості. Аналітики ринку зазначали: ціни на житло
вже наблизилися до критично низького рівня, а деякі забудовники продавали свій товар практично за собівартістю.
Сьогодні ціни також залишаються низькими, але можна помітити, що подорожчання стартувало. За даними Державної служби статистики,
у першому півріччі нинішнього року однокімнатні квартири подорожчали на 6%. Сказане стосується як первинного, так і вторинного ринків.
Ріелтори пояснюють: йдеться про порівняно нове житло на вторинному ринку, здане два-три роки тому. Старі ж
квартири, хрущовки, панельки тощо, здані ще у радянський період, навпаки, дешевшають. Так, на околицях столиці однокімнатні «гостинки» можна придбати за 16-17
тисяч доларів, а двокімнатну
— за 25 тисяч.

5

Щедрість
«народного МВФ»
Українські заробітчани, яких
так мріє повернути додому нинішня влада, виявилися одним із найпотужніших донорів вітчизняної
економіки та одним із найпотужніших джерел надходження валюти
до нашої держави. Так, за даними
Національного банку України, обсяг валютних переказів в Україну
через платіжні системи в I півріччі
склав в еквіваленті 1,2 млрд. доларів. Водночас з України було виведено 140 млн. доларів. Таким
чином, ми залишаємося у чистому
плюсі в розмірі понад 1 млрд. доларів.
За підсумками січня-вересня 2017 року цей показник становив 1,747 млрд. доларів, що означає: нинішній піврічний показник
приблизно відповідає минулорічній вартості за січень-червень. За
підсумками 2018 року НБУ очікує
надходження до України близько
10 млрд. доларів від українських
заробітчан — як офіційними, так і
неофіційними каналами.

■ СТАТУС-КВО
Привид траншу

❙ Столичні новобудови залишаються ще рекордно дешевими, але невдовзі ситуація може змінитися.
За словами ріелторів, сьогоднішній ринок — ринок покупця, а не продавця, як це
було у час пікового зростання. На одного охочого придбати житло припадає кілька продавців, і якщо він, реальний покупець, скаже, що
готовий купувати, але на 2025% дешевше від вказаної
ціни, продавець зазвичай погоджується.

Старе дешевшає,
нове дорожчає
Надалі, як вважають
ріелтори, старе житло продовжуватиме дешевшати.
А от нове, навпаки, дорожчатиме. Приблизно на 10%
щороку. Якщо, звичайно,
у процес не втрутяться сторонні фактори: падіння економіки, посилення конфронтації на сході держави,
інші форс-мажори. За даними профільних інтернет-ресурсів, середня ціна первинної нерухомості у Києві станом на червень 2018 року
становила 846 доларів за
квадратний метр.
У розрізі ж житла в залежності від його площі цей показник виглядає так: середня вартість квадратного метра однокімнатної нової столичної квартири становить
871 долар, двокімнатної —
795 доларів, трикімнатної —
876 доларів, а чотирикімнатної — 1267 доларів. За один
місяць однокімнатні квартири подорожчали на 1,04%, а
двокімнатні — на 2,6%.
Цікаво, що за перше
півріччя нинішнього року
кількість зданих в експлуатацію квартир, у порівнянні
з 2017 роком, зменшилася на
7,2%. Що, на думку експертів, спонукає ціни до подальшого, втім, доволі повільного
зростання.
Показово виглядає також розкладка введеної в експлуатацію житлової неру-

хомості. Так, усього за період із січня по червень 2018
було здано під ключ 4166 нових київських квартир. 2094
із них — однокімнатні, 1194
— двокімнатні, 750 трикімнатних, 96 квартир, що містять чотири кімнати, і всього лише 32 п’ятикімнатних.
Середній розмір однокімнатної квартири становить 44
квадратних метри, двокімнатної — 67,8 метрів, трикімнатної — 90,5 метрів, чотирикімнатної — 132 метри,
п’ятикімнатної — 285,5 кв. м.
При цьому абсолютним лідером продажів стала дешева
нерухомість — до 30 тис. доларів. Саме з такими параметрами останніми місяцями
працювали ріелтори, а кількість таких заявок наближалася до 70%. На другому місці щодо запитів — житло від
30 до 50 тисяч доларів, попит
же на так звану елітну нерухомість, що коштує понад 70
тисяч «зелених», залишався
доволі низьким.

«Тінь» і квартирне питання
Як розповідають аналітики та пересічні ріелтори,
значну частину нового житла покупці купують не для
себе, а для здавання в оренду. За останні півроку вартість помісячної оренди житла у Києві суттєво зросла.
Понад це, зростання продовжується навіть влітку, хоча
у цей час на ринку традиційно спостерігалося затишшя,
пов’язане з «мертвим сезоном». Традиційно ж «золотий» для ріелторів вересень,
як сподіваються власники
квадратних метрів, принесе
нове зростання цін.
Економісти пов’язують
таку ситуацію на ринку з загальним зростанням зарплат,
зростанням економіки та
підвищенням
мінімалки.
Тим часом, восени минулого
року Київ посів друге місце в

десятці міст світу, де оренда
квартири коштує більше двох
місячних зарплат. На першому місці цього рейтингу, укладеного агентством «Блумберг» на основі даних статистичного сервісу Numbeo, до
речі, опинилася столиця «інфляційної» Венесуели — місто Каракас.
До першої десятки рейтингу також увійшли в’єтнамський Ханой, індійське
Мумбаї, колумбійська Богота, Москва, бразильське Ріоде-Жанейро, столиця Китаю
Пекін і одне з його найбільших міст Шанхай.
Тим часом українські чиновники стверджують: 70
відсотків вітчизняного ринку нерухомості перебуває
в «тіні». «Сьогодні більше
70% такого житла перебуває
в тіні, ринок не контролюється. При цьому його врегулювання зможе у більшій мірі
вирішити житлову проблему
багатьох українців», — написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе
на своїй сторінці у «Фейсбуці».
Тому профільне міністерство готує законопроект, який
дозволить створити дієвий
ринок орендного житла в Україні. За словами Парцхаладзе, у законопроекті закріплять, зокрема, умови найму та питання захисту інтересів орендарів. Наприклад,
у Мінрегіоні хочуть вирішити, яким має бути мінімальний та максимальний терміни договору оренди, якими
повинні бути умови дострокового розірвання договору,
а також вирішать, чи потрібно встановлювати вимоги для
орендарів.
«Ми вже зібрали досить
багато питань, що вимагають
рішення, ми його розбили по
блоках», — написав чиновник. ■

Попри всю неузгодженість із
Міжнародним валютним фондом,
українська влада сподівається вже
у вересні отримати черговий транш
кредиту «стенд-бай». Принаймні вітчизняні чиновники дуже на це
сподіваються.
За словами в.о. міністра фінансів Оксани Макарової, її відомство не планує цьогоріч виходити зі змінами до бюджету. «Хіба
що мова піде про якісь екстраординарні заходи», — сказала в.о.
міністра, зазначивши, що Мінфін знайшов спільну точку зору з
Міжнародним валютним фондом у
бюджетних питаннях із низки позицій. Однак переговори в цьому
напрямку тривають, оскільки частина питань потребує «корекційних
заходів».
«...Але, я думаю, їх буде досить
провести на рівні Міністерства фінансів або Кабінету Міністрів»,
— пояснила Макарова. Таким чином, голова фінансового відомства фактично заявила, що проблем
із дотриманням граничного дефіциту державного бюджету не буде,
хоча саме ця вимога є однією з головних у діалозі з МВФ.
Нова в.о. очільниця Мінфіну
продовжує сподіватися на швидке
відновлення фінансування з боку
МВФ, оскільки, за її словами, перемовини за рештою питань бюджету та цін на газ йдуть конструктивно.

■ ФІНАНСИ
«Приват» почав
заробляти
Державний «Приватбанк», який
упродовж останнього року постійно перебуває в епіцентрі фінансових скандалів, пов’язаних із ексвласником Ігорем Коломойським,
несподівано перейшов від збитків до отримання прибутку. Так,
за підсумками діяльності в січнічервні 2018 року «Приват» одержав 6,926 мільярда гривень чистого прибутку проти 2,908 мільярда
гривень чистого збитку за аналогічний період 2017 року.
Чистий процентний дохід зріс
на 528 млн. грн., що становить
16%, чистий комісійний дохід зріс
на 505 млн. грн., або 15%. Регулятивний капітал Приватбанку на
1 липня 2018 року становив 20,5
млрд. грн., норматив достатності
регулятивного капіталу — 18,39%
(при нормі не менше 10%), миттєвої ліквідності — 38,37% (при
нормі не менше 30%).
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ЕКОНОМІКА

■ РЕЙДЕРСТВО
Олексій МИКИТЕНКО,
письменник і журналіст

Орієнтир на руйнацію та безперспективний розвиток інформаційного простору України — такий вибір нерозважливо втілює в життя Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, необґрунтовано самовільно позбавивши трудовий колектив підприємства власності 64 675 тис. грн., за
рахунок якої існуюча державна частка статутного капіталу з 43 118 тис. грн.
була збільшена до 108 183 тис. грн., й безпідставно звинувативши генерального директора флагмана виробництва комп’ютерної техніки Державного підприємства «Електронмаш», яке на даний момент підпорядковане
тому ж таки міністерству, в низці зловживань владою та службовим становищем, заодно без довгих роздумів і зволікань звільнивши його з займаної
посади, що, в свою чергу, викликало справедливе обурення трудівників та
дощенту зруйнувало творчу атмосферу їхньої багаторічної співпраці, воднораз перетворивши її в постійне невдоволення та суцільний бедлам.
І це в той час, коли жителі планети перебувають на гребені хвилі третьої
світової революції — інформаційної (перша, до речі, сільськогосподарська,
друга — науково-технічна), яка й визначить найближчим часом долю не
лише окремих країн, а й людства в цілому. А ще обов’язково варто зазначити, що її основу складає суцільна комп’ютеризація як виробництва,
так і всього нашого життя, для чого з ініціативи провідних науковців та за
підтримки республіканського уряду завбачливо й було створено свого часу
ДП «Електронмаш».

❙ Виробниче об’єднання «Електронмаш» опинилося у сфері чиїхось інтересів.

«Дніпро», з якого все почалося
Аж дивно неабияк, що до такого безуму докотилися. Адже саме Україна та
Київ зокрема наприкінці 40-х років минулого століття дали старт розвитку кібернетики, про яку заборонялося навіть
згадувати в тодішньому Радянському
Союзі. На 1947 рік припадає виникнення в стінах АН України лабораторії моделювання й обчислювальної техніки,
через три роки в якій під керівництвом
академіка Сергія Лебедєва було створено першу в Європі малу електронну машину «МЭСМ» на електронних лампах.
До того ж ця лабораторія стала базою
для Обчислювального центру АН України, що згодом був реорганізований в
Інститут кібернетики, яким упродовж
двох десятиліть керував провідний український вчений у галузі математики,
кібернетики, обчислювальної техніки та
систем управління академік СРСР і віцепрезидент АН України Віктор Глушков.
Саме Віктор Михайлович виступив з
ідеєю створення універсальної управляючої машини на базі напівпровідникових елементів, що значно здешевлювало
її масове виробництво. З цим складним
завданням досить успішно впоралися
молоді спеціалісти, що прийшли в Інститут кібернетики з Київського політехнічного інституту.
У надзвичайно стислі терміни ними
була створена управляюча машина широкого призначення (УМШП), яка отримала назву «Дніпро». Серійне її виробництво потребувало значних виробничих
площ і потужностей. Тому одночасно з
розробкою УМШП «Дніпро» на виділених розпорядженням голови виконавчого комітету Києво-Святошинської
районної ради 12 га землі радгоспу «Совки» всього за два роки споруджується
також Київський завод електронних обчислювальних і керуючих машин (завод
ВУМ) — головне підприємство створеного в подальшому Київського виробничого об’єднання «Електронмаш». Ще принагідно варто додати, що в 1993 році ВО
«Електронмаш» стало науково-виробничим об’єднанням «Електронмаш», а
в 1998 році Київський завод електронних і керуючих машин перейменовано
на Державне науково-виробниче підприємство «Електронмаш».
Узагалі історія Київського ДП «Електронмаш» починається з 1 січня 1965
року, фактично зі створення заводу ВУМ.
Тоді як насправді останній лише у березні того ж року розпочав випускати готову продукцію. А ще історія підприємства мимовільно поділена на дві частини.
Перша з них займає період 1965—1989
років, а друга — з 1990 року і донині. Тож
перші 25 років виробничої діяльності
об’єднання припали на період планової
економіки колишнього Радянського Союзу, коли «згори» спускалися планові
завдання щодо виробництва засобів обчислювальної техніки, а постачання по
кооперації матеріалів і комплектуючих
здійснювалося понад 700 підприємствами тодішньої країни. Тому проблем із
цим, як і з відвантаженням готової продукції, практично не виникало. Морока
виникала хіба що з виробництвом про-

❙ Віктор Мова.
❙ Фото з сайта biz.censor.net.ua.
дукції понад замовлення, для чого, в
свою чергу, в усіх постачальників необхідно було «вибити» понадпланову комплектацію. Але й ці питання навчилися
залагоджувати. Адже вони прагли постійно розвиватися та нарощувати виробничі потужності. Тим більше що неабияк
вражали й фінансово-економічні показники розвитку підприємства, які постійно зростали.

Прибуток є власністю
трудового колективу
Останнє не могло залишитися непоміченим, у тому числі й на найвищому
урядовому рівні тодішнього Радянського Союзу. Зокрема, постановою Ради
Міністрів СРСР № 964 від 14.08.1986 р.
(Наказ Міністерства приладобудування засобів автоматизації та систем Управління СРСР № 420 від 29.08. 1986 р.)
Київське виробниче об’єднання «Електронмаш» (правонаступником якого стане вже вище згадуваний ДНВП «Електронмаш») з 1 січня 1987 року було
переведено на повний господарський
розрахунок. До того ж дещо пізніше

Спочатку
Мову…
Підприємство «Електронмаш» намагаються знищити
за класичною схемою
тріщить по швах та що її треба якось стимулювати. Ось тільки питання: чи не запізно кинулися її рятувати? Але хоч як
би там було, а зазначені правові норми
трудівники КВО «Електронмаш» прийняли схвально і вони були зафіксовані
в усіх наявних статутах підприємства.
Зокрема, в Статуті Київського заводу
електронних обчислювальних та управляючих машин у редакції від 20.11.
1991 р. в пункті 4.2 зазначено, що «частина чистого прибутку, після сплати податків, відповідно до законодавства України передається у власність трудового
колективу підприємства, розподіляється і використовується згідно з рішенням
конференції трудового колективу». А
вже в Статуті даного ж підприємства в
редакції від 30.06. 1993 р. в пункті 7.2
зазначено, що «чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них
витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску, передбачених законодавством України податків та інших платежів по бюджету,

Пошук нових напрямків діяльності та створення нових виробів уже
невдовзі дав позитивні результати. Тож підприємство повсякдень
міцно й надійно ставало на ноги.
листом заступника міністра приладобудування засобів автоматизації та систем Управління СРСР Смірнова Є.Б. від
10.03. 1988 р. № ЕС-50/1944 було поінформовано КВО «Електронмаш», що задля експерименту, з огляду на підвищення продуктивності праці, надано дозвіл
закріпляти, у відповідності з трудовим
внеском, кожному працівнику частку
прибутку, використану на поповнення основних фондів із наступним нарахуванням доходу. Дозвіл на самостійне
визначення порядку закріплення частки вартості основних фондів було надано заступником міністра радіопромисловості СРСР. Із цих урядових рішень без
зайвих пояснень видно: вже всі добре розуміли, що економіка тодішньої країни
не справляється зі своїми завданнями,

відрахувань в інноваційний фонд, фонд
конверсії та інші фонди, обумовлені законодавством та постановами уряду
України, є власністю трудового колективу». Згідно з актом оцінки вартості
цілісного майнового комплексу, затвердженого Фондом державного майна України в 1994 році, комісією з приватизації, утвореної згідно з наказом ФДМУ,
встановлено, що вартість майна, яке є
власністю трудового колективу, складає 83 217 398 000 (вісімдесят три мільярди двісті сімнадцять мільйонів триста дев’яносто вісім тисяч) карбованців,
що в перерахунку на національну валюту України складає 64 675 000 гривень.
Тобто на момент складання зазначеного акта частка трудового колективу в
майні підприємства складала фактично

60 %. Дане уточнення, між іншим, необхідно було зробити в зв’язку з проведенням процесу приватизації підприємства,
який розпочався у 1994-му шляхом випуску цінних паперів. Однак він чомусь
так і залишився не реалізованим. Бо
компетентні з питань приватизації органи з тих або інших підстав призупиняли процедуру приватизації, а ДП «Електронмаш» не вжив достатньо заходів для
доведення цього процесу до логічного завершення. Частіше ці дії були наслідком
саботування органом управління (профільним міністерством — Міністерства
промислової політики України) делегування кандидатури для включення її до
складу комісії з приватизації та неприйняття рішення про передачу функцій
управління майном підприємства Фонду державного майна України. Але це
ми дещо забігли наперед. Тож варто всетаки повернутися до своєрідного водорозділу 1990 року.
Тож здавалося тоді, що цей потужний поступ у своєму розвитку такого науково-технічного об’єднання і надалі
ніщо не зможе зупинити. Тим паче, що в
червні 1990 року генеральним директором Київського виробничого об’єднання
«Електронмаш» — директором Київського заводу електронних обчислювальних і управляючих машин, згідно з наказом міністра промисловості СРСР, був
призначений досить ініціативний випускник факультету автоматики і приладобудування Харківського політехнічного інституту Віктор Мова, котрий до
цього, окрім займання посад інженера,
старшого інженера, голови заводського
комітету профспілки, голови профкому Київського виробничого об’єднання
«Електронмаш», мав ще й десятирічний
стаж роботи заступником генерального
директора з комерційних питань та трирічний стаж роботи головним інженером
вище зазначеного об’єднання.

Орієнтир – на вітчизняного споживача
Але вже 1991 рік ввійшов у світову історію як рік великих потрясінь — розвалу Країни Рад. Глобальні зміни торкнулися всіх сфер життя суспільства в тих
країнах, що входили раніше до складу
СРСР. Одначе найнеочікуванішим і най-

ЕКОНОМІКА
Дмитро Лінько
народний депутат від Радикальної партії
трагічнішим стало те, що існуючі виробничі зв’язки та взаємини, які певний час
підтримувалися ще за інерцією, швидко
почали затухати й врешті-решт практично припинилися. Показово, що в цей досить складний для підприємства час ще й
значна група працівників, у тому числі з
керівного складу, звільнилася або переходила в комерційні структури з метою пошуку більш прийнятної зарплатні. Було
від чого впасти у відчай. Керівництву
об’єднання необхідно було просто терміново приймати кардинальні рішення з організації пошуку нових напрямків розвитку виробництва для забезпечення роботою
семитисячного колективу висококваліфікованих фахівців.
І насамперед новопризначений генеральний директор при цьому виявив потрібний характер та справжнє
розуміння ситуації. Тому Віктором Іва-
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«Електронмаш» знищують!!! Підприємство має велику кількість
нерухомості та землі. Це ласий шмат для забудовників. У міністерстві
поспішають з дерибаном «Електронмашу», тому що розуміють, що це
треба зробити до виборів, поки є владний ресурс».

наголошую на даному факті, на той час
були розроблені заходи передприватизаційної підготовки підвідомчих йому підприємств, у т.ч. і ДНВП «Електронмаш».
З урахуванням вище зазначених заходів
Мінпромполітики України від 15.06.
2009 р. за № 400 був затверджений Статут
ДНВП «Електронмаш» зі статутним капіталом, який належить державі, в розмірі
43 118 тис. (сорок три мільйони сто вісімнадцять тисяч) гривень, а власність колективу залишилася відображеною в балансі підприємства за 2009 рік у розмірі
64 675 000 (шістдесят чотири мільйони
шістсот сімдесят п’ять тисяч) гривень як
незареєстрований капітал, на який при
приватизації підприємства мають бути
випущені іменні акції. Таким чином наказом ФДМУ № 1168 від 27.07.2009 р.
було прийнято рішення про приватизацію об’єкта — ДНВП «Електрон-

відібрали

новичем відразу був безпомилково вибраний орієнтир винятково на вітчизняного споживача продукції й послуг уже
в суверенній незалежній Україні. Пошук нових напрямків діяльності та створення нових виробів уже невдовзі дав позитивні результати. Варто назвати хоча
б деякі з цих напрямів: комп’ютери та
комп’ютерні системи для навчальних
закладів освіти; захищені комп’ютери;
електронні контрольно-касові апарати;
вироби силової електроніки для електротранспорту, залізничних вагонів та
вагонів метрополітену; електронні системи управління вітровими турбінами;
друковані плати і плівкові вироби тощо.
Та головне, що вони стали користуватися
широким попитом саме на вітчизняних
теренах. Яскравим тому підтвердженням
є також і те, що ДНВП «Електронмаш»
водночас став багаторазовим переможцем різних міжнародних та всеукраїнських конкурсів, а його продукція отримала чимало медалей та дипломів. Тож
підприємство повсякдень міцно й надійно ставало на свої ноги.

Статут змінили, а колектив не
попередили
У 2009 році, згідно з наказом Фонду державного майна України № 68 від
22.01.2009 р., ДНВП «Електронмаш»
знову включають до переліку підприємств, що підлягають приватизації. На
підставі цього наказу Мінпромполітики
України як органу управління особливо
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маш» шляхом продажу акцій у сумі
43 118 тис. (сорок три мільйони сто вісімнадцять тисяч) гривень, що належать
державі в господарських товариствах.
Здавалося б, нарешті приватизація відбулася. Але отут і починається чудасія.
У 2014 році, згідно з Актом приймання-передачі ДНВП «Електронмаш»

була вчинена ще 29 вересня 2016 року,
до того ж приватним, а не державним
нотаріусом на підставі наказу Мінекономрозвитку від 28.09.2016 р. № 1621.
В результаті здійснення приватним нотаріусом вищевказаних реєстраційних
дій було також затверджено Статут підприємства в новій редакції, де змінено
розмір державного статутного капіталу, а саме збільшено з 43 508 000 (сорока трьох мільйонів п’ятисот восьми тисяч) гривень до 108 183 000 (ста восьми
мільйонів ста вісімдесяти трьох тисяч)
гривень фактично за рахунок власності
трудового колективу підприємства, про
що ніде не згадувалося жодним словом.
Варто зазначити, що про вищезазначені
зміни та факт здійснення вказаних дій,
а також про підстави для внесення таких
змін ДНВП «Електронмаш» повідомлене не було. Зазвичай зміни в управлінні найважливішими виробничими
об’єктами вітчизняної промисловості
без рішення уряду не здійснюються.
Але в цьому разі заміна профільного міністерства на інше в управлінні таким надзвичайно специфічним об’єктом господарювання з виробництва комп’ютерної
та обчислювальної техніки видається досить малоефективним заходом із точки
зору успішної економічної перспективи

в подальшому. Адже це все одно, що доручити запуск космічних об’єктів, наприклад, якійсь футбольній команді, нехай і найкращій в Європі. Та й відкрите
рейдерське, інакше не назвеш, захоплення капіталовкладень заводчан без їхньої на те згоди, навіть для потреб війни
з Росією на сході України, якщо в край-

Просто незбагненно, що за якихось два роки було розбазарено
понад один мільярд доларів при статутному капіталі всього в
якихось 108 млн. гривень.
зі сфери управління Міністерства промислової політики до сфери управління
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі, який було підписано 24 жовтня
2014 року, ДНВП «Електронмаш» передано зі сфери управління Мінпромполітики до сфери управління Мінекономрозвитку зі статутним капіталом 43 508
000 (сорок три мільйони п’ятсот вісім
тисяч) гривень. Але під час укладання 7 лютого 2017 року чергового господарського договору керівництву ДНВП
«Електронмаш» раптом стало відомо
про несподівану зміну його власної назви з ДНВП «Електронмаш» на Державне підприємство «Електронмаш». Показово, що зазначена реєстраційна дія
щодо внесення змін до відомостей про
юридичну особу ДНВП «Електронмаш»

ньому випадку допустити подібні мотивації при пошуку необхідних для цього
коштів, теж виглядає досить сумнівним.
Адже це ще далеко не доконаний факт,
що вони в такому випадку в повному обсязі будуть використані за потребою.

Директор… зловживав. Владою
Подібні сумнівні маніпуляції високопосадовців Мінекономрозвитку були
малозрозумілі. Проте трудовий колектив не міг з ними спокійно змиритися,
особливо з втратою приналежних їм капіталовкладень у розвиток підприємства на суму 64 675 000 (шістдесят чотири мільйони шістсот сімдесят п’ять
тисяч) гривень. На захист їхніх інтересів
стала профспілка. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації

ДНВП «Електронмаш» ще в грудні минулого року змушений був звернутися з
відповідним судовим позовом у Господарський суд м. Києва. Розпочалися безрезультатні перемовини. І тоді Мінекономрозвитку вдалося до крайніх методів
тиску безпосередньо на генерального
директора ДП «Електронмаш». 27 березня 2018 року на офіційному веб-сайті його прес-служба зробила таке повідомлення: «Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України 26 березня
2018 року звільнило директора державного підприємства «Електронмаш» Віктора Мову з займаної посади у зв’язку
зі зловживаннями владою і службовим
становищем». А далі повідомлялося:
«Інформація про зловживання та порушення надійшла до Мінекономрозвитку
від Служби безпеки України. За даними
СБУ, під час перебування на посаді директора підприємства Віктор Мова разом з іншими посадовими особами з 2000
року незаконно привласнили державне
майно на суму понад 60 млн. гривень, а
також незаконно привласнили виробничі приміщення загальною площею понад
88 384,4 м кв., оздоровчий табір та інші
активи на користь підприємства, засновником якого є родич Віктора Мови...»
Мене особисто найбільше зацікавило ще таке повідомлення: «Серед зловживань, виявлених правоохоронними
органами на ДП «Електронмаш» під час
діяльності Віктора Мови є також придбання протягом 2015—2016 року різних
товарів на суму 31 239 млн. грн. за кошти підприємства для власних потреб, незаконна розтрата коштів ДП «Електронмаш» через передачу електромереж у
користування приватним комерційним
структурам без подальшої оплати за неї,
недотримання вимоги щодо публічності
звіту держпідприємства про свою діяльність тощо». Просто незбагненно, що за
якихось два роки було розбазарено понад 1 (один) млрд. доларів при статутному капіталі всього в якихось 108 млн.
гривень. І це, до того ж, за відсутності заборгованості з виплати зарплатні та інших заборгованостей, про що свідчать
численні перевірки. Боже, та ми маємо господарчого генія, котрий відразу
мусив би очолити навіть не Мінекономрозвитку, а весь уряд і без зайвих зволікань розігнати всіх нездар і дармоїдів.
Точно нездар, бо цілих два роки під боком у міністерства чинились такі неподобства з розбазарювання несусвітніх
коштів, а воно й оком не моргнуло при
цьому. Чи 1 млрд. доларів оприлюднювався насамперед для того, щоб страшніше було, а люди відразу повірили в цю
абсурдну нісенітницю? Ну, не вірю я в
злодійкуватість та злочинну вдачу Віктора Івановича. Хоч убийте, не вірю. І
ніхто не повірить. Адже людина майже
півстоліття життя віддала цьому підприємству, з яких чи не три десятиліття досить успішно — кому на заздрість,
а кому на втіху — очолювала його.
Про успішність роботи свідчать насамперед численні його нагороди — як особисті, так і підприємству та в трудовому
колективі кожному працівникові осібно.
Чи він їх купував? Але тоді за такі, ніби
розбазарені, гроші Віктор Мова міг би й
Зірку Героя України, яку, між іншим, посправжньому заслуговує за свій звитяжний труд на благо Батьківщини в такій
надзвичайно відповідальній сфері вітчизняного виробництва, прикупити. Безвідповідально добалакатися можна до всього. Зрозуміло, що Мінекономрозвитку не
заслуговує навіть на маленьку в нашому випадку довіру. А що ж нам тоді залишається думати про всіх голів урядів
та президентів України, з котрими узгоджували призначення на посаду й хто нагороджував орденами генерального директора ДНВП «Електронмаш» Віктора
Івановича Мову?!
P.S. 23 липня 2018 року невідомими
було здійснено рейдерське захоплення Державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш». Правоохоронні органи
столиці залишили даний факт без належної
уваги та відповідних пояснень. ■
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■ НОВАЦІЇ

■ ТЕРОРИЗМ

Олег БОРОВСЬКИЙ

Естонців
зробили...
зайцями
Прибалтійська країна стала
першою в Євросоюзі, де весь
громадський транспорт —
безплатний
Олег БОРОВСЬКИЙ
В Естонії з 1 липня триває перехід на безплатний громадський транспорт на більшості території країни. Таким чином влада
розраховує зупинити відтік сільського населення в міста та знизити споживання пального.
«В Європі є міста і регіони, де громадський транспорт безплатний. Але до цього часу такого проекту на загальнонаціональному рівні не існувало», — з гордістю
заявив міністр економіки та інфраструктури Естонії Кадрі Сімсон в інтерв’ю агенції
«Франс Пресс». Парламент Естонії минулого року поставив за мету утримати до 2030
року використання пального на рівні 2012
року. «Це означає, що ми повинні віднайти
способи, які спонукають людей використовувати екологічно чистий транспорт, наприклад громадський», — зазначив міністр.
Громадський транспорт у Таллінні є безплатним ще з 2013 року. Хоча кількість автомобілів у столиці все ж зростає, мер Тааві
Аас наголошує, що проект мав великий успіх. Майже половина пасажирів кажуть, що
відтоді стали частіше користуватися громадським транспортом.
Варто зазначити, що нововведення стосується лише мешканців 11 iз 15 уїздів Естонії. Мешканці інших чотирьох уїздів та
іноземці мають надалі платити за проїзд.
«Платні» уїзди наразі відмовились від запровадження безоплатного громадського транспорту з власних міркувань, але можуть приєднатися до системи у будь-який час.
Для отримання права на безплатний проїзд громадянам Естонії потрібно купити спеціальну картку-проїзний вартістю 2 євро. На
придбання картки виділено певний час. Пасажирiв, які не мають такої картки і не сканують її, буде оштрафовано. ■

На півдні Таджикистану, в Хатлонській області, 29 липня автомобіль в’їхав у групу іноземних туристів, які подорожували країною
на велосипедах. Троє з них загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих — двоє
громадян США, а також громадяни
Швейцарії і Нідерландів, повідомляє
«Радіо Свобода». Джерело інформаційного ресурсу «Ахбор» стверджує,
що після наїзду злочинці напали на
туристів із ножами, тому подія поблизу селища Дангар нагадує теракти
з використанням автомобілів та колючо-ріжучої зброї, які використовують ісламісти в європейських містах.
Ще трьох постраждалих шпиталізували. Міліція Таджикистану
повідомила, що частину підозрюваних у навмисному наїзді знайшли в
селі Торбулок Хатлонської області,
при затриманні двох із них убили,
оскільки вони здійснили опір, одного затримали. За повідомленням
місцевих правоохоронців, інших підозрюваних у причетності до нападу
розшукують. За даними кореспондента «Радіо Свобода», влада організувала огляд автомашин на всіх дорогах регіону, де сталася трагедія.
Співробітники силових структур ретельно перевіряють, зокрема, й автотранспорт своїх колег. Міліція
вже знайшла автомобіль марки
Daewoo Leganza, який належить
мешканцю міста Нурек 21-річному
Джафаріддіну Юсупову. «Пошкодження на цьому автомобілі свідчать
про причетність до здійснення цього
злочину, — мовідомили в МВС Таджикистану. Також учора з’явилася
інформація про затримання ще трьох підозрюваних. Їх заарештували з
допомогою свідчень першого затриманого.
Влада Таджикистану не використовує слово «теракт» щодо того,
що сталося в Дангарському районі
Хатлонської області. Але глава МВС
країни вже повідомив, що наїзд було
здійснено таки навмисно. Він також
зазначив, що після наїзду злочинці вискочили з машини й намагалися дорізати туристів на землі ножами. Як і в подібних випадках в ЄС чи
США, діяла, ймовірно, організована
група, а не терорист-самітник, який
надивився роликів про «джихад» в
інтернеті.

Автомобілісти з ножами
У Таджикистані авто навмисне в’їхало в групу
іноземних туристів: чотири людини загинули

❙ Велотуристи в Кулябi незадовго до iнциденту.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 30 липня висловив
співчуття своїм колегам у США,
Швейцарії та Нідерландах і пообіцяв
знайти винних у нападі й притягти
їх до відповідальності.
2018 рік у Таджикистані оголошений роком туризму. За офіційними даними, кількість іноземних туристів, які тільки за п’ять місяців
цього року прибули до Таджикистану, перевищила 900 тисяч осіб, що
в чотири рази більше в порівнянні
з аналогічним періодом минулого
року.
Але після цього першого замаху на іноземців на території Таджикистану весь самостійний туризм до
цієї країни опинився під загрозою,
зазначає поінформований у подіях
у Центральній Азії сайт ferghana.
ru. За інформацією сайту, до групи
з семи велосипедистів входили винятково іноземці: двоє американців,
двоє швейцарців, один голландець,
один німець і один француз. Францу-

■ ВТРАТИ

Росіянин, якого хочеш мати за друга
Пішов iз життя письменник Володимир Войнович
Ігор ВІТОВИЧ
Вчора на Троєкуровському цвинтарі
Москви (філіал Новодєвічого цвинтаря)
поховали російського письменника Володимира Войновича. Перед цим у Центральному будинку літераторів відбулася церемонія прощання з покійним.
Войнович помер у віці 85 років пізно
ввечері 27 липня від серцевого нападу,
про що повідомила «Новая газєта» з посиланням на російських журналістів
Віктора Давидова та Віктора Шендеровича. Пзніше цю інформацію підтвердила дружина письменника Світлана
Колесніченко.
Володимир Войнович народився в
Сталінабаді (тепер Душанбе, столиця
Таджикистану) 26 вересня 1932 року
в творчій родині — батьки були журналістами і працювали в місцевих газетах.
Сам Войнович наголошував, що проблеми у нього розпочалися ще під час
навчання в Літературному інституті
імені Горького, оскільки його прізвище вважали єврейським. Письменник
мав неперевершене почуття гумору,
тому якось розповів, що один сербсь-

кий історик прислав йому книгу, звідки
він дізнався, що по батьку належить до
знатного сербського роду графів Войновичів, які ведуть свій родовід ще з XIV
століття. Тому просив вимовляти його
прізвище з наголосом на перший склад,
як воно вимовляється в Сербії. Під час
зустрічі з читачами в Петербурзі Войнович розповідав: «Коли я був в Америці в
гостях у літературного критика, то його
дружина, татарка, спитала: «Ви хто за
національністю?». «Як хто, — кажу, —
росіянин». У мене мати — єврейка, дід
по батьківській лінії — серб. А ось бабуся у мене — росіянка. І тут хазяйка
промовила: «Як же ви з таким корінням можете вважати себе російським
письменником?!». Тоді він їй відповів:
«Знаєте, я не вважаю себе російським
письменником, я і є російським письменником».
1962 року Войновича прийняли до
складу Спілки письменників СРСР.
Але вже 1963 року письменник розпочав писати свій культовий роман-анекдот «Життя та неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна». Перша частина
книжки була видана (без дозволу автора) 1969 року в Франкфурті-на-Майні,

❙ Росіянин Войнович засудив анексію
❙ Криму і вимагав звільнити Олега Сенцова.
а вся сатирично-іронічна книга про реалії радянського життя — 1975 року в
Парижі.
У цьому романі письменник створив
один із найяскравіших гумористичних
персонажів літератури радянської доби
— солдата Івана Чонкіна, якого можна
порівняти хіба що з «бравим солдатом
Швейком» Ярослава Гашека. Вже з кінця 60-х років Войнович активно боровся за права людини, а головне — за права письменника. Як наслідок, і за «антирадянський» роман, і за громадянську
позицію Войновича виключили з Союзу

зу поталанило, оскільки він відстав
від групи і його не було на місці наїзду.
Виникає запитання, чому ж так
зріс потік туристів до Таджикистану
і суміжних Узбекистану та Киргизстану? Це стандартний набір країн
для іноземців. Справа в тому, що
ці три країни є найбільш доступні в
сенсі отримання віз і одночасно найбільш цікаві з точки зору природних та історичних об’єктів. І ще два
важливі моменти: ці країни дуже дешеві («можна подорожувати зовсім
без грошей», як пишуть в інтернеті
ті, хто вже там побував) і славляться
гостинністю місцевих мешканців.
Найпопулярніший маршрут у
Таджикистані — славетний Памірський тракт, який проходить
вздовж кордону з Афганістаном.
Хоча дві країни і розділяє бурхлива
ріка Пяндж, але вона мілка і її можна подолати. Тобто контакти афганських і таджицьких ісламістів
цілком можливі. ■
письменників СРСР, а 1980 року позбавили громадянства та вислали з країни.
Войнович мешкав і працював у Німеччині та США. В еміграції він написав черговий роман-антиутопію «Москва 2042», де, неначе в кривому дзеркалі, було представлено розвиток комуністичної держави, що в ній після
повалення диктатури до влади приходить дисидент, котрий перед цим переховувався на Заході. За кордоном Войнович також працював журналістом,
зокрема на «Радіо Свобода».
1990 року йому повернули громадянство, і 1992 року він зміг повернутися в Росію, де відразу включився у
правозахисну діяльність. Він виступав проти захоплення владою приватних телевізійних компаній, закликав
припинити війну в Чечні, критикував
путінську владу.
Володимир Войнович був тим росіянином, якого незаперечно можна назвати другом України. Засуджуючи анексію
Криму, 2015 року Войнович заявив, що
російський президент має психічні проблеми та повинен відповісти за скоєні
ним злочини. 2015 року він звернувся до президента Володимира Путіна з
проханням звільнити українського військовослужбовця Надію Савченко. Вже
в травні цього року Войнович разом з іншими діячами російської культури звернувся до учасників Петербурзького економічного форуму з закликом сприяти
звільненню українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безтермінове
голодування. ■

СУСПІЛЬСТВО
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА
Чи знаєте, як виглядає книга шрифтом Брайля? А її ціну?
Такий «Буквар», наприклад, у
спеціалізованому інтернет-магазині пропонують придбати за
700 гривень!
Сприймати світ лише на дотик та слух — реальність, якою
живе в Україні понад 80 тисяч
людей із порушенням зору. Майже 10 тисяч iз них — діти. Проблема, що стосується друку книг
спеціальним шрифтом Брайля в
Україні, очевидна. Звичайні для
загалу плоскодруковані видання виходять накладом близько
45 тис. примірників у той час, як
шрифтом Брайля — 4-5 книг на
рік, а за державні кошти видаються лише 1-2.
Ще трохи цифр. Книга формату А5, що надрукована плоскодрукованим текстом, має обсяг приблизно 50 сторінок вартістю від 50 грн. Це відповідає
140 сторінкам книги шрифтом
Брайля. Друк такої книги обходиться в 400-1000 грн.
На сьогоднi фонди шкільних
бібліотек в Україні наповнені
підручниками, що надруковані
шрифтом Брайля, на 15-40%.
Це неабияк турбувало небайдужих людей. Таким чином
було створено волонтерський
проект, спрямований на забезпечення вільного доступу до інформації людей iз порушеннями зору через створення книг та
інших матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. Проект
Braille Studio реалізується громадською організацією людей з
інвалідністю Fight For Right та
Волинським осередком ГО «Генерація успішної дії».
Співкоординаторка Braille
Studio Юлія Сачук розповіла про досвід друкування книг
шрифтом Брайля. Коли тільки
вийшла серія книг «Гаррі Поттер», команда волонтерів ходила по Луцьку вертепом, щоб
зібрати кошти на друк популярної книги. Замовивши в друкарні зразки, вони зрозуміли, що
отримають неякісний продукт.
Саме тоді було вирішено купити власне обладнання.
Нещодавно в Україні з’явився перший професійний при-
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■ ДОБРА СПРАВА

Читати руками
Доброчинці придбали найсучасніший пристрій для друку книг
для людей із вадами зору

❙ Пристрій, який допоможе понад 80 тисячам людей з порушенням зору.

Тарас ЗДОРОВИЛО
Уже два роки, як в Україні діє закон
щодо змін у паспортній сфері, який свого часу ще на рівні законопроекту розкритикували громадські експерти. І
про ймовірні ризики паспортної реформи фахівці говорили ще до ухвалення закону. Чи підтвердилися ці прогнози?
«Паспортні питання» залишаються
актуальними, не повністю вирішеними
й на сьогоднішній день. Аби розставити
всі крапки в цьому важливому питанні,
внести певні пропозиції, Центр політико-правових реформ провів прес-конференцію «Два роки паспортної реформи:
проблеми без вирішення?».
Учасники прес-конференції, спікери: Віктор Тимощук, заступник голови
правління Центру політико-правових
реформ, Євген Школьний, експерт цього Центру, і Наталія Соколенко, заступник головного редактора «Громадського
радіо», учасниця руху «Стоп цензурі!»,
— навели конкретні життєві приклади,
з якими зіштовхуються люди при отриманні паспортів.
Фахівці також розповіли про зміни в паспортній сфері та ключові проблеми, що спричинив закон. Серед топпроблем: легалізація діяльності державного підприємства «Документ» у сфері
паспортних документів; упровадження паспортів винятково у формі картки
з безконтактним електронним носієм і
паперовою довідкою, подальша відсутність чіткого переліку документів для
отримання паспортів, що зумовлює го-

нтер для друку книжок шрифтом Брайля — для цивілізованого світу це не дивина, але коштує
пристрій немало. Ще минулого
року, у травні, зiніціювали збір
коштів на BrailleBox V5 команди журналу L’Offi та ПУМБу.
Спочатку разом випустили звичайний путівник маловідомими
туристичними маршрутами України, дарували друзям і клієнтам, а потім надрукували другу партію вже на продаж — щоб
частину прибутку спрямувати
на придбання BrailleBox V5. Таким чином удалося акумулювати недостатньо грошей. Тому
приблизно половину вартості
покрив ПУМБ. Повна вартість
BrailleBox V5 — 16 тис. євро.

■ ДОКУМЕНТ

ЧІПляє паспорт
Чи універсальні ID-картки як основний документ після
двох років реформи
ловний біль для громадян, і в тому числі — внутрішньо переміщених осіб.
«Ми у Центрі політико-правових реформ не марнували часу впродовж останніх двох років і розробили законопроект, щоб вирішити всі болючі проблеми паспортної сфери. Ми направили
його до Міністерства внутрішніх справ і
Державної міграційної служби», — сказав, зокрема, Євген Школьний.
За словами члена правління Центру
політико-правових реформ Віктора Тимощука, вартість паспорта громадянина України, і внутрішнього, і для виїзду за кордон, має бути єдина в усіх установах, які
уповноважені видавати такі документи.
Він наголосив, що нині в Україні «легалізована така паразитуюча структура, як
державне підприємство «Документ», відомий як «Паспортний сервіс», незважаючи на те, що в самому законі є чітка вимога, яка забороняє брати будь-які додаткові гроші за адміністративні послуги».
Віктор Тимощук пояснив, що в «Паспортному сервісі» додатково за закордонний паспорт «треба заплатити 400 грн.,
нібито за надання інформації та консуль-

❙ Пристроїв для зчитування інформації
❙ з паспортних ID-карток бракує.
тацій». Але при цьому нагадав, що, відповідно до ст. 20 Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих
на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України» (№1474),
вартість адміністративної послуги є однаковою в усіх уповноважених суб’єктів,
а стягнення додаткових платежів за адміністративну послугу забороняється.
Обурливим також є те, що за два роки
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Професійний
принтер
BrailleBox V5 відрізняється від
своїх попередників більш якісним друком та можливістю друкувати й картинки, що донині
не було представлено жодним
принтером. Потужності цього
прилада дозволяють друкувати
до 900 сторінок А4 за годину,
а це на 30% більше, ніж було
раніше.
BrailleBox V5 доброчинці передали до Braille Studio. Тепер
цей прилад у столиці, забезпечуватиме потреби людей iз порушеннями зору по всій Україні.
У першу чергу на принтері будуть друкувати навчальну та
художню літературу для шести спецшкіл у Харківській,
Львівській, Одеській, Київській, Закарпатській та Донецькій областях. Освітні заклади
та громадські організації, які
займаються навчанням, реабілітацією, захистом прав незрячих людей, зможуть звернутися до Braille Studio, щоб
спільно ініціювати друк необхідних матеріалів.
На принтері BrailleBox V5
уже надрукували першу книжку — «Мої винаходи. Нікола
Тесла». 50 примірників буде
передано незрячим людям у всі
куточки України. Крім того, у
планах Braille Studio — надрукувати граматичний довідник та
збірник вправ з англійської мови
для школярів, словники-довідники з української мови, художню літературу для підлітків. Також цього року люди з порушеннями зору зможуть прочитати
«Маленького Принца» Антуана
де Сент-Екзюпері. В Україні ця
книжка буде вперше надрукована шрифтом Брайля.
Залишаються деякі проблеми, пов’язані, перш за все, з пошуком спеціалістів, які б могли
адаптувати видання. Нині вся
робота виконується на громадських засадах. У Луцьку працює Олександр Мельник, який
відповідає за технічні моменти,
і без якого друк книг на цьому
принтері був би неможливим.
Учителька однієї зі шкіл Ольга Свєт на волонтерських засадах займається перекладом англомовних видань та адаптацією
підручників. ■

після початку паспортної реформи виявлено низку недоліків у використанні
нового паспорта громадянина України
у вигляді ID-картки.
«Коли ви замовляєте послуги, то без
паперової довідки про реєстрацію місця
проживання у більшості державних чи
приватних установ не приймуть лише
паспорт у формі картки. Інформацію
про місцепроживання не наносять на
пластикову поверхню карткового паспорта, вона — тільки у чипі. Щоб зчитати з нього інформацію, потрібне спеціальне обладнання, а його скрізь не
вистачає. І така довідка розміром А4 є
вкрай незручною (у використанні)», —
розповіла заступник головного редактора «Громадського радіо» Наталія Соколенко.
Усі експерти запропонували законодавчо закріпити суму єдиного платежу
за внутрішній (чи закордонний) паспорти, надати право громадянину замовляти ID-картку з чипом або без нього, в IDкартці відображати інформацію про місце реєстрації на пластиковій поверхні та
вносити її за бажанням громадянина.
«Ми виступаємо за те, щоб держпідприємство «Документ» ліквідувати, але
якщо Міграційна служба так твердо проти, то ми пропонуємо інший варіант...
Частину адмінзбору за паспорт — 60%
— підприємство залишає у себе, а 40%
переказує до спеціального фонду Держбюджету, але сума, яку сплачує громадянин України за виготовлення паспорта, має бути одна», — резюмував Євген
Школьний. ■
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ПОСТАТЬ

«Ольга Хохлова — не російська балерина, не російська дружина Пікассо.
А українська й тільки українська! Бо родом вона — з Ніжина».

Тетяна Сидоренко
письменниця

■ КНИЖКОВА ШАФА
Валентина САМЧЕНКО

«У цій провінції добре пишеться», — зауважувала раніше для читачів «України молодої»
письменниця з Ніжина Тетяна Сидоренко. За півтора року від того спілкування уже видрукувані дві нові книжки авторки. На весняному «Книжковому Арсеналі» представили
художньо-біографічну повість «Ольга. Дружина Пікассо». Тетяна Сидоренко робить головною героїнею землячку — Ольгу Хохлову, танцівницю балету Сергія Дягілєва, яка була
першою офіційною дружиною іспансько-французького художника 18 років.
Древній, добрий і хитрий Ніжин у повісті — особливий персонаж, хоча Хохлови прожили
там кілька років — між службою батька у Батурині й Петербурзі. Втім згадані і Графський
парк, і перший пам’ятник Гоголю, і навіть кав’ярня на Гоголівській. А ще — бали предводителя ніжинського дворянства Василя Тарнавського у Качанівці. Старша сестра Ольги
на домашньому святі якось читає, замість гри Шопена, — «Не так тії вороги, як добрії
люди...» Читач, який не дуже знайомий з історією Чернігівщини і славного полкового
міста часів Гетьманщини, напевно, не надто прискіпливо чіплятиметься за ці деталі, але
вони є.
Ольгу Коклову (так її називав чоловік) авторці складнувато утримувати головною героїнею — бо ж поряд сам Пікассо! Але геній у мистецтві — ще не геніальна людина. І Тетяна Сидоренко не ставить його на постамент, місцями — принаймні мені як читачеві так
здалося — навіть зневажає за певну поведінку. Втім і дякує наприкiнцi: за прославляння
Катерини Білокур (1954 рік, Париж, «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності,
то змусили б заговорити про неї весь світ!») і за те, що вдяг вишиванку...
Із Тетяною Сидоренко ми ведемо мову про мадам Пікассо, чиє 125-річчя у Ніжині вшанували позаминулоріч, та геніального художника Пабло Пікассо, який за 91 рік життя
малював, виготовляв кераміку, гравюри, скульптури — створив усього більше 50 тисяч
найменувань робіт. На сучасних мистецьких аукціонах картини художника — з найдорожчих, наприклад, за $8,01 млн. на «Крістіс», у Нью-Йорку, у 2014-му продали його полотно
1965 року «Та, що їсть кавун, і той, хто пише» (Eating watermelon woman and writing man).
Роком раніше — «Чоловіка і жінку» (Man and Woman), написану 1921 року, — за $6,2
млн. Жінка і дружина Пікассо того часу — Ольга Хохлова, уродженка Ніжина.

Мадам Пікассо
■ Пані Тетяно, коли і за яких обставин вас зацікавили Ольга Хохлова і
Пабло Пікассо як герої майбутньої літературної праці?
— Одного дня пізньої осені 2016 року
я вирішила влаштувати собі релакс.
Довготривала робота за комп’ютером,
одноманітність домашніх справ вимагали цього. Найкращий релакс для мене
— пройтися з фотоапаратом закутками старого Ніжина та «вполювати» свій
кадр. На вулиці Воздвиженській у Ніжині височіє Хрестовоздвиженський
храм, на фасаді якого я тоді побачила меморіальну дошку з висіченим на чорному граніті красивим жіночим лицем. То
був портрет Ольги Хохлової, яку ще немовлям хрестили саме в цій церкві. Водночас то було ще й мегауспішне «вполювання» свого кадру як відправної точки,
як потужного приводу для майбутнього
сюжетотворення.
Мені захотілося побільше дізнатися
про цю жінку — ніжинку, балерину, мадам Пікассо. Доступна соцмережівська
інформація про Ольгу Степанівну Хохлову подавалася в різноплановому пікассовському контексті, що й зрозуміло. Рівень такої інформації мене, чесно кажучи, не влаштовував ні в аналітичному,
ні в фактологічному відношеннях. Переважну більшість із начитаного, скопійованого й навіть законспектованого опорного матеріалу довелося потім просто
«відсікти», не звертати на нього уваги, — настільки він був суперечливим,
неправдоподібним, недосконалим. Але
книга вже починала проситися, а затим
настійно вимагати: «Напиши мене!».
Так тривало кілька місяців: у голові
книга вже була, а на папері — жодного
її рядка. Але настав Ольжин день народження — 17 червня (за старим стилем),
і моєю рукою ніби хтось повів! Швидко
та впевнено! То був доволі цікавий процес: писалося ніби під диктовку! А головне — в монолітній єдності з пікассовським контекстом.
Творити образ Ольги ізольовано від
образу Пікассо виявилося абсолютно неможливо. Так вийшло, що до Паблового
дня народження — 25 жовтня — текст
уже був готовий.
Редагувала я його, доопрацьовувала,
«доводила до кондиції» більше місяця
(це велика розкіш для тексту, коли є багато часу для редагування!). І коли була
поставлена остання крапка, внутрішній
голос мені підказав: «Надсилай рукописа в найкраще видавництво». Звісно, в
Україні це видавництво називається
«А-ба-ба-га-ла-ма-га».
■ Чи є документальні свідчення перебування Хохлових у Ніжині?

❙ Тетяна Сидоренко (праворуч) на презентації книжки «Ольга. Дружина Пікассо».
❙ Фото з власного архіву.

Тетяна Сидоренко:
історичну правду
Авторка книжки «Ольга. Дружина Пікассо» — про уродженку Ніжина, яка була
музою відомого іспансько-французького художника

❙ На обкладинці книжки — Пікассо й Ольга Хохлова
❙ на тлі афіші балету «Парад». 1917 р.
❙ Оригінал фото — в «Музеї Пікассо» (Париж).
— Я не мала потреби у відкритті велосипеда. Багатодітна дворянська сім’я Хохлових проживала в Ніжині наприкінці ХІХ — початку ХХ

❙ Ольга Хохлова, Пабло Пікассо, Марiя Шабельська
❙ і Жан Кокто в Парижі з нагоди прем’єри балету «Парад»
❙ 18 травня 1917 р.

століть. Це аксіома на зразок «Гоголь
навчався в Ніжині». Глава сімейства
Степан Васильович Хохлов був військовим лікарем Батуринського піхотно-

го полку царської армії, хоча першу освіту мав духовну. Сім’я була побожною,
вихованню дітей надавалася щонайбільша увага. Про це дбала Лідія Миколаїв-
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зуєте більше Ользі, аніж генію мистецтва Пабло Пікассо, принаймні мені як
читачці так здалося. (Хоча у більшості,
наприклад, російських текстів протилежна картина). Чому?
— Насправді це не так. Я однаково
люблю всіх своїх персонажів. Більше
того: на сторінках 113-115 я ніби співаю прозовий панегірик Пікассо, захоплюючись його вмінням виживати й досягати успіху. Він же з’явився на світ
мертвонародженим! А все одно ожив,
щоб потім виживати й далі жити — повнокровно, цікаво й дуже успішно.
Кілька разів у ході сюжету звучать
мої авторські захоплення від Пабло:
трудоголіка, новатора, авангардиста,
геніального живописця. А щодо образу Ольги — її, свою землячку, я зобразила такою, як мені (мабуть же, й читачам) було потрібно: аристократичною,
талановитою, сильною, мудрою, доброю... Такою вона мені уявилася. В неї
було все: слава, багатство, геніальний
чоловік... Все було, окрім щастя...

«Не тикай носом читача в мораль»

❙ Пабло Пікассо. «Портрет Ольги у кріслі» (1917 р. чи 1918 р.).

❙ Пабло Пікассо «Чоловік і жінка». (Man and Woman, 1921 р.).

Повістю вирівнюю
■ Ольгу Хохлову практично століття
називали російською дружиною Пікассо. Ніжин був частиною Російської імперії у часи її дитинства, потім входив до
складу СРСР. Ніхто вам не закидав, що
викривлюєте історію повістю?
— Як можна викривити те, що й без
мене давним-давно викривили, займаючися моделюванням минулого, безліч істориків?! Та ще й маститих. Ніжин — древнє, з понадтисячолітньою
історією козацьке місто Лівобережної
України! Все. Крапка. Якщо хтось і матиме до мене подібні дивні претензії, я
радитиму йому/їй прочитати «Історію

■ Уявні інтерв’ю з Ольгою і Пабло допомогають вам розкрити характери героїв, але чи не спотворюють вони правду про них?
— Так звані есхатологічні інтерв’ю
— це нехитрий спосіб самохарактеристики головних персонажів. Є в мене
своє письменницьке кредо: «Не тикай
носом читача в мораль». Нехай персонажі самі «піднесуть» себе читачеві, а
читач сам у всьому розбереться. Так цікавіше і навіть вдячніше для автора.
Ота моя невидима Кор., така безлика, безіменна й ніяка, насправді робить колосальну справу. Вона «розговорює» Пабло й Ольгу, непомітно й
ненав’язливо провокує їх на безмежну відвертість. Мета більш ніж благородна — почути правду з перших вуст.
Ніким і нічим не спотворену правду.
Бо в ті інтерв’ю я вклала фактологічну основу. Ніхто з персонажів у тих
інтерв’ю ні в чому не винен. Праві всі.
■ Ваша подяка Пабло Пікассо у тексті — за визнання творчості Катерини
Білокур і те, що він одягнув вишиванку. Чому для вас було важливим сказати і про це в повісті?
— Паблові я дякую ще й за хліб,
який він завше клав правильно під час
трапези, — скоринкою догори. І за гончарство (старожитнє українське ремесло), яким він займався, коли кілька
років жив у Валлорісі.

«Я однаково люблю всіх своїх персонажів. Більше того: на сторінках
113-115 я ніби співаю прозовий панегірик Пікассо, захоплюючись
його вмінням виживати й досягати успіху. Він же з’явився на світ
мертвонародженим!..»
Русів». Мені як авторові здається, що
цією повістю я навпаки вирівнюю історичну правду: Ольга Хохлова — не
російська балерина, не російська дружина Пікассо. А українська й тільки українська! Бо родом вона — з Ніжина.

Непієтетний Пікассо

❙ Ольга Хохлова (у центрі, лежачи) у балеті «Сильфіди», Нью-Йорк.
❙ Фото з журналу The Sun, 1916 р.
на, любляча матуся своїх п’ятьох дітей.
Вона була вродженою ніжинкою. Дівоче її прізвище згідно з одним джерелом
було Зінченко, згідно з іншим — Вінченко. Цей фактаж підтверджує архівними документами ніжинський історик
професор Євген Луняк, видавши роком
раніше невелику за обсягом науково-популярну розвідку «Ольга Хохлова: всесвітньо відома ніжинка, маловідома на
батьківщині».

Тарас Шевченко сегментивно
присутній
■ Чи є хоч якась імовірність того, що
старша донька Хохлових у реальному
житті, а не лише у вашій книжці, могла

у Ніжині читати поезію Шевченка?
— Моя книга — літературно-художнє видання. Без художнього письменницького вимислу художня література не є
художньою. Тарас Шевченко сегментивно присутній у художній тканині твору,
оскільки у Ніжині його знали: він двічі
приїжджав сюди ще за життя, а втретє
— при перевезенні праху до Канева на
перепоховання. Той епізод із читанням
Ганною вірша «Не так тії вороги...» —
цілком умотивована спроба зробити всю
повість українськішою. Таких спроб по
всьому сюжету дуже багато. Я — українська людина, українська письменниця, й інакше писати не можу. Іншої
відповіді в мене немає.

■ Які джерела ви опрацювали перш
ніж сісти за написання художньої
повісті?
— Про соцмережівські мовчу. Бо
єдина їхня заслуга — збивання з пантелику й продукування підозри до всього,
що там пишеться. А ось книгу Франсуази Жило, передостанньої дружини Пабло Пікассо, «Моє життя з Пікассо» прочитала й навіть епізодично перечитувала з великим зацікавленням. Як і книгу
травматичних спогадів внучки Пабло й
Ольги — Марини Пікассо — «Дідусь».
У цих двох джерелах — непієтетний
Пікассо, інтуїтивно таким я його й уявляла. Вони мені були потрібні живими
людьми, мої головні персонажі. Зідеалізовані, забронзовілі вони мене не цікавили. А ось саме такими — зі злетами й
падіннями, радощами й печалями, різнополярними емоціями — я й хотіла їх
створити. Богу дякувати, мені начебто
це вдалося.
■ На сторінках повісті ви симпати-

У рукописному варіанті я дякую
йому ще й за ліворучний фрагмент «Алжирських жінок» — найдорожчої на
сьогодні його картини, на якій ліворуч
скраю зображена все-таки українка.
Асоціативна, але українка. Для чого я
це роблю? Бо я — українська людина й
українська письменниця. Наголошую
на цьому вже вдруге.
■ У Музеї Пікассо зберігається переписка Ольги Хохлової з рідними. Коли
з листів знімуть гриф приватності? І що
в них може бути надзвичайного?
— У Малазі, на батьківщині Пабло Пікассо, в музеї його імені, справді
зберігаються й поки що не для загалу
шістсот листів до мадам Пікассо, Ольги
Хохлової. Листи тії — від матері та інших членів родини Хохлових із Петербурга й Москви, де саме відбувався військовий та революційний безум. Ті листи, мабуть, дуже цікаві... Я навіть здогадуюся про домінуючі їх теми...
Мені невідомо, коли з них знімуть
гриф приватності. Але я б дуже хотіла
прочитати їх якнайшвидше! Тому будемо щось думати... В темі «Ольга Хохлова/мадам Пікассо» рухаємося далі..
■ Це означає, що має бути ще одна
книжка? Її задум напряму пов’язаний
із зняттям грифу приватності з листів?
— Так. ■
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■ КОНКУРС

Незламна сила слова
«Лесині джерела» зібрали читців класики
у Новограді-Волинському
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Три дні на Поліссі, в НовоградВолинську, тривало Міжнародне свято літератури і мистецтва
«Лесині джерела». Саме у рамках цього свята в Музеї родини
Косачів проходив ХІІІ Всеукраїнський конкурс виконавців
художнього слова імені славетної письменниці.
Саме на цій гостинній звягельській землі народилася Леся Українка, яка прославила Україну
та свій край далеко за їх межами.
Саме сюди з усіх куточків країни
їдуть на конкурс поціновувачі
творчості великої поетеси: молоді актори та досвідчені метри.

Планка висока
Популяризація творів Лесі
Українки, заохочення до класичної спадщини молодих талантів, сприяння формуванню
професійності, високої духовності, усвідомлення національної ідеї — це перелік завдань,
які ставлять перед собою організатори конкурсу «Лесині
джерела».
«Всеукраїнський конкурс
виконавців художнього слова
імені Лесі Українки, який проходить у рамках свята літератури і мистецтв «Лесині джерела», розпочинає свою історію з
2006 року, — розповідає Людмила Онищук, координаторка
конкурсу, член організаційного комітету Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела». — Автором ідеї,
власне, як і створення Міжнародного свята літератури і
мистецтв «Лесині джерела», є
заслужений працівник культури і багаторічний режисер цього дійства Микола Мартинюк.
У 2012 році він запропонував мені готувати конкурс. На
той час я працювала завідуючою відділом обслуговування
центральної міської бібліотеки
імені Юрія Ковальського. Зізнаюсь, що страшнувато було браІнна УСТИЛОВСЬКА
У прокат виходить історичний трилер
«Шпигунська гра» про часи Другої світової. Існують люди, яким війна пасує. Такі,
чий дім у мирний час — бейсбольний
стадіон і бібліотека. Хто не готовий стати
чоловіком і батьком, але зрілий для того,
щоб померти за країну. Такі точно знають,
що слід робити, і мають упевненість, як
буде правильно. Головний герой історичного трилера «Шпигунська гра» польсько-австралійського режисера Бена Луїна
— бейсболіст, інтелектуал і поліглот Мо
Берг. Він відомий спортсмен — але його
кар’єра скінчена, випускник Прінстону —
але не може второпати, на що це образилася його дівчина. Починається Друга світова, його вербує Управління стратегічних
служб — попередник ЦРУ. Тут, за словами Мо Берга, починаються веселощі.
За сюжетом картини «Шпигунська гра», США знає, що в Німеччині працює фізик, який розробляє атомну бомбу. Це Вернер Гейзенберг — особа, яка
невідомо, чи то старанно виконує накази фашистської влади, чи то сумлінно затягує час, навмисне водячи лабіринтами
ядерної фізики німецьку лабораторію. Мо
Берг отримує наказ про всяк випадок убити визначного фізика. Накази під час війни обговорювати не прийнято. Мо Берг і не
обговорює — просто дає згоду, вирушає
в Німеччину, а діє на свій розсуд. «Я по-

❙ Переможці ХІІІ Всеукраїнського конкурсу виконавців
❙ художнього слова імені Лесі Українки.

❙ Денис Контурський читає уривок
❙ з поеми «Самсон».
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
тися за таку важливу, не зовсім
відому мені справу. Я ж водночас попросила свою колегу, бібліотекарку Олену Кобрину допомогти. Після першого конкурсу Микола Мартинюк, хоч
і строгий щодо роботи і фанат
своєї справи, сказав, що «будуть з мене люди». Ось так уже
сім років і проводжу конкурс із
величезним задоволенням».
Окрім громадської роботи,
Людмила Онищук працює на
посаді директорки міської централізованої бібліотечної системи відділу культури і туризму
Новоград-Волинської міської
ради. З часом і досвіду набула,
з’явилися нові ідеї, знайомства.
Щоразу дбає, аби конкурсантів оцінювало високопрофесійне журі. Цього року, до речі, не
вперше головою журі запросила заслуженого діяча мистецтв
України, професора, кандидата мистецтвознавства, актора і
драматурга, перекладача п’єс і
критика Василя Неволова. Ще
один професійний член журі —
Петро Ільченко, театральний
режисер, викладач режисури.
Із трепетом і неабияким хвилюванням Людмила Онищук
ставиться до конкурсу. Їй не
байдужа доля кожного учасника. Вона вболіває разом із ними:
розділяє радощі й невдачі. А на-

пруга велика, планка висока, деяких конкурсантів помічають члени журі,
і саме та оцінка впливає на
їхню подальшу долю. Для
неї вони всі талановиті, всіх хочеться відзначити.

імені Лесі Українки. Прекрасна
акторська гра, чудова дикція у
Дениса Контурського, студента
Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. Огієнка. Він
блискуче читав уривки з поеми
«Самсон».

«На полі крові»

Оплески і грошові нагороди

Цього року в конкурсі взяли участь 16 молодих акторів
і студентів. Звучали вірші, літературні композиції, уривки з
поем і драматичних творів Лесі
Українки.
У залі западала тиша, коли
студент із Херсонського училища культури і мистецтв Олександр Гмирін виконував монолог Юди з поеми «На полі
— крові». Одна слухачка-дівчинка так прониклася й перехопилася грою, що прихилилася
до мами й заплакала. Невдовзі,
найімовірніше, Олександр Гмирін вийде на велику сцену театру й на нього йтиме глядач.
Бурхливими щедрими оплесками обдаровували кожного учасника. Коротко, чітко й
лаконічно звучала літературна
композиція «Твої листи завжди
пахнуть зов’ялими трояндами»
у виконанні Марини Гречіхіної,
студентки Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Студент цього
ж вузу Андрій Шимановський
блискуче виконав вірш із циклу «Подорож до моря». Через
душу пропускала вірш з циклу «Сльози-перли» Оксана Інжиєвська, актриса НовоградВолинського народного театру

«У наш складний, неспокійний час зовнішнього та
внутрішнього протистояння в
країні — це один із небагатьох
мистецьких заходів, який єднає український народ силою
Лесиного слова, — сказав учасник конкурсу Олександр Гмирін. — Я щасливий бути частиною цього великого дійства.
Затишна оселя Музею родини Косачів зібрала нас, конкурсантів, із різних куточків України. Професійні актори та студенти творчих навчальних закладів
Житомира, Новограда-Волинського, Києва, Луцька, Рівного,
Херсонщини приїхали на батьківщину Лесі Українки, щоб
долучитися до духовної криниці класичної спадщини, продемонструвати професійну майстерність, обмінятися досвідом
та поспілкуватися з однодумцями. Дякую тобі, місто НовоградВолинський за теплу і незабутню зустріч. Дякую своїй наставниці Надії Жиленко за працю,
терпіння, віру в мене. Я гордий
представляти Херсонщину, наш
Таврійський край, наше училище культури».
Після тривалих обговорень журі визначило переможців ХІІІ Всеукраїнського конкурсу виконавців художньо-

го слова імені Лесі Українки.
Перше місце та грошову винагороду три тисячі гривень виборов Денис Контурський (Житомир), друге місце та приз дві
тисячі гривень — у Єлізавети
Павленко (Київ), третє місце та
одна тисяча гривень — у Марини Гречіхіної (Київ). Головну
нагороду — гран-прі та грошовий приз чотири тисячі гривень
здобув Андрій Шимановський
(Київ).
«Я не сподівався на таку перемогу, — зізнався Андрій Шимановський. Але все до того
вело. Я, до речі, родом із Баранівського району, це зовсім
близько. Коли дізнався про конкурс, пішов до бібліотеки, взяв
двотомник Лесі Українки, перечитав її листи. Мені сподобався вірш із циклу «Подорож
до моря». Почав перейматися
світоглядом письменниці. І ось
це мій перший конкурс і перший успіх. Я не лицемірю, але
справді відкрив для себе Лесю
Українку. І, до речі, коли приїхав на конкурс, то спершу дорога мене привела не сюди, в
Музей родини Косачів, а саме
в Музей Лесі Українки. Я походив залами, надихнувся. Можливо, і це надихнуло».
Члени журі відзначили двох
учасниць із Новограда-Волинського. Диплом за глибоке розуміння шотландського епосу
отримала Ольга Дахіна, а Оксана Інжиєвська — диплом за
майстерне розкриття лірики
Лесі Українки.
«Післясмак конкурсного
прослуховування справді дуже
приємний, бо рівень більшості
конкурсантів був дуже високим, вибір ними конкурсного
репертуару надзвичайно цікавим. Це вселяє оптимізм і підтверджує необхідність проведення таких творчих змагань.
Вони відкривають нові імена,
стають прекрасним творчим
майданчиком для ствердження і злету. Отож летіть, талановиті «голуб’ята», хай освячує
і підтримує вас по життю безсмертне ім’я Лесі Українки»,
— сказав Василь Неволов, голова журі конкурсу.
Свято «Лесині джерела»
закінчилося, гості й учасники конкурсу роз’їхалися, а
в організаторів розпочалася
підготовка вже до наступного
свята. ■

■ ПРОКАТ

Шпигун і атомна бомба
У трилері про часи Другої світової Пол Радд
зіграв героя з родини українських емігрантів
говорю з ним», — говорить бейсболіст. І
стає старанним учнем, який починає крок
за кроком досліджувати Вернера Гейзенберга, чию приватність і життя фашисти
гаряче оберігають.
Роль шпигуна виконує Пол Радд —
зірка марвелівської новинки «ЛюдинаМураха та Оса». Фізика грає номінант
премій BAFTA та «Тоні» Марк Стронг. У
фільмі знялися Гай Пірс, Сієнна Міллер
та Том Уїлкінсон. Пол грає кожною зморшкою на обличчі, Сієнна вражає багатством барв емоцій, які демонструє кожним
рухом, тим, як тримає телефонну трубку,
яку поставу має в конкретний сюжетний
момент.
Сценарій картини писали на основі
біографічного роману американського
письменника Ніколаса Давідоффа. Назва
збігається з оригінальною назвою фільму
— «Кетчер був шпигуном» («Ловець був
шпигуном»).
До речі, головний герой фільму та

книги народився в Нью-Йорку в 1902 році
в родині українських емігрантів. В бейсбол почав грати з 7 років, хоча батько не
розумів цього виду спорту та ніколи не
схвалював захоплення сина. Останні десятиліття свого життя Берг провів усамітнено та помер у 1972 році.
Фільм уперше побачили в рамках кінофестивалю «Санденс». Зйомки проходили у Празі та Бостоні, глядач побачить
кадри, зняті на легендарному стадіоні Фенуей Парк. Режисерська група підійшла до
обрання одягу та елементів інтер’єру настільки педантично, як того вимагає історичний фільм. У кожній зі сцен, не виходячи за рамки часу і країни, вони використали такі костюми, щоб жінок зробити привабливо колоритними, а начиння будинків
цілком спроможним прочитати мовчазну
лекцію з побуту та влаштування життя за
часів Другої світової.
«Я не знаю японської. Я вивчив лише
цю промову, щоб похизуватися перед дру-

❙ «Шпигунська гра».
зями. Чи не могли б ви, коли я скінчу, розсміятися і поплескати мене по плечу?» —
говорить Мо Берг, коли приїжджає з бейсбольною командою до Японії. «Чи існує
пані Берг? Так, авжеж, вона — дружина
мого батька», — відповідає він на каверзне запитання ведучого радіопередачі, на
яку запрошений. Дотепність головного ге-

роя і самої картини розхитує зал кінотеатру до голосного і дружнього сміху.
Ретро-трилер «Шпигунська гра» виходить в український прокат 2 серпня.
Картина сподобається цікавим до історії
Другої світової, однак сюжет захопить і
тих, для кого тло війни, зазвичай, — не
їхній бекграунд. ■
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■ НОМІНАНТ

Фото-еко-екстрим:
столітня криворізька традиція
Костянтин РОДИК

На перший позір фотоальбом «Кривий
Ріг — яскраві сторінки» (К.: Балтія-Друк)
є типовим офіціозом. Місцева влада хоче
мати під рукою політкоректний презент
для потенційних інвесторів — збирає до
купи фотки місцевого колориту і замовляє у відомого видавництва зробити з
усього того кулю. Зазвичай така схема
призводить до еклектичного результату
з різною пропорцією плюсів і мінусів.

У нашому випадку плюсів більше. Ну так — досвідчені редактори «Балтії-Друк» навряд чи поставили би до цілком власного видання чимало репродукованих тут фото, а коли якомусь сюжетові конче
треба виділити сторінку — як-от, будівлі міськвиконкому, — то знайшли би світляра, що перетворить пересічний архітектурний об’єкт на пристойну
мистецьку картинку. Схоже, умова криворізького замовника була — нічого не міняти. То був би цілковитий провал, якби не присутність місцевого фотохудожника Ігоря Квочка, котрий своїми панорамами
перетворив урбаністичну частину альбому мало не
на казку Грєбєнщикова — «под небом голубым есть
город золотой».
Ось, приміром, самісіньке історичне осердя міста: перехрестя Поштового проспекту і вулиці Олександра Поля. Широкофокусний об’єктив завжди
спотворює об’єктивну реальність — він «бачить»
більше, ніж людське око. Плюс технологія триразового експонування (HDR), що різкістю перспективи
перетворює фото чи не на класичні гравюри Белотто-Каналетто. Інакше кажучи, умовний турист, що
потрапить у точку зйомки, таким це перехрестя не
побачить. Але споглядач фотокартини сягне естетичної ейфорії.
Ще більшою буде шоко-втіха від панорами вокзалу (здебільшого знімки цих споруд виходять невиразно-пласкі): І.Квочкові вдалося «наочно» зафіксувати плин руху і зробити глядача його свідком.
А панорама криворізького Арт-майдану в його виконанні — ніби візуалізація мрії Остапа Бендера:
так мусив би виглядати шаховий клуб у Нью-Васюках (без жодної іронії). Пригадується спостереження
одного з топ-майстрів Олександра Глядєлова: «Перед нами есть много завес, скрывающих истинную
реальность… Фотография помогает её увидеть,
почувствовать поток жизни» (Подвижный пейзаж.
Искусство Украины между революцией и войной.
— К.: Родовід, 2015). Щось подібне казав і Єфрем
Лукацький: «Объектив моего фотоаппарата — это
как бинокль или микроскоп, который позволяет видеть лучше и ближе, чем обычный глаз» (foto.ua,
06.10.2016).
Світлини Ігоря Квочка дарують криворіжанам
урбаністичну мрію-надію. Бо насправді це місто архітектурної масовки: поза невеличкий п’ятачок історичного центру — сіре радянське «соціальне житло». А вночі й поготів можна угледіти Мордор, як на
одній з приміщених тут світлин: ніч, безликі коробки багатоповерхівок, а тло-обрій освітлюють потойбічні вогні заводів-монстрів.
«Справжній індустріальний дух», котрому співає славу на початку міський голова, — це, направду, однозначно-депресивна характеристика у постіндустріальну добу. Іноземного туриста, якого книжка
мала би привабити, за сподіваннями чиновників, це
радше відтрутить. Не врятують і технічно вигадливі
фото з міських парків, як-от Човникова станція, подана у багатьох роботах, як ваблива пропозиція для
мистецького декорування офісів та приватних осель
(той самий І.Квочка зазнімкував цей об’єкт, ніби замок-палац котрогось з українських магнатів XVII
століття).
Але Кривий Ріг таки має, чим неабияк заінтригувати туристів — гігантськими залізорудними кар’єрами, яких не побачиш деінде в Україні.
Око відмовляється ідентифікувати ці мегалітичні
об’єкти з чимось на Землі; околиці Кривого Рогу —
справжнісінькі «марсіанські хроніки». Під різним
освітленням ці нескінченні яруси набувають різної
— і щоразу химернішої — кольорової домінанти
у жовто-червоній частині спектру. Скельні зморшки додають глибоких фіолетових акцентів; навесні
з’являються смараґдові контрасти, а зима й поготів
надає цій країні циклопів езотеричної незбагненності.

Словом, справжній рай для любителів еко-екстремальної фотографії. Нещодавно чув оголошення
про тури для таких мисливців до турецької Кападокії. Так, там є на чому зупинитися і оку, і об’єктиву.
Але погляньте на світлини з нашого альбому, порівняйте й переконаєтеся: сюди треба завітати найперше.
Три роки тому вийшло два випуски «Криворізького альбому» (К.: Арт-Технологія, 2015), де уперше
опубліковано світлини Едуарда Фукса, одного з найвідоміших інженерів-геологів часів «руднічної лихоманки», як назвав криворізьке економічне диво кінця ХІХ
століття тодішній король репортажу В.Гіляровський.
Історія самого Фукса та його фотографій типово-трагічна для радянської доби. Мати шведка, батько німець; осіли в Російській імперії. Юнак навчався
гірничій справі у Санкт-Пєтєрбурзі. Перша самостійна робота — геологічна розвідка у Бердянському уїзді. Двадцятип’ятирічним приїжджає до Кривого Рогу,
бере заміж тутешню українську селянку.
На той час Кривий Ріг — містечко у три з половиною тисячі мешканців з чотирма церквами і двома
синагогами (три чверті населення — українці, чверть
— юдеї). Понад півсотні рудників, звідки добувають
70% усього заліза в імперії. Для цього з ранньої весни до пізньої осені сюди приїздять тисячі сезонних
робітників.
Головна криворізька копальня, технічним станом котрої опікувався інженер Фукс, більш-менш безопасно пережила початок більшовицького терору.
1922-го Едуардові Карловичу навіть присвоєно звання «Герой праці». Та 1931-го уперше заарештували,
засудили до 10 років таборів. Утім, «нагорі» швидко
схаменулися (де знайти профі такого рівня на його
місце?!) й замінили на умовний термін із правом обіймати інженерну посаду. Але другого арешту, 1938-го,
він уже не пережив — йому, колишньому дійсному
членові Імператорського мінералогічного товариства,
за кілька тижнів мало виповнитися 66.
Фотоархів Е.Фукса виявили цілком випадково,
аж 1977 року, коли інженерові спадкоємці емігрували до Німеччини і продали родинний маєток. Нові
власники просто викинули мотлох з горища — і там
було, здогадно, до трьох тисяч скляних пластиннегативів. Пізніше 75 негативів опинилися у Дніпропетровському історичному музеї, 65 — в музеї
Криворізького технічного університету; кілька сотень — у приватних колекціях.
Навіть те, що збереглося, — неоціненна колекція для вивчення історії повсякдення початку ХХ
століття: будні (на роботі і вдома), свята (колективні й сімейні), житло, одяг/мода, соціальні типи. Усе
— в найдрібніших деталях, глибина різкості вражає
— авжеж, знято «Кодаком», нехай і тодішнім. Та й
київська фамільна друкарня Huss, що забезпечила
поліграфію, відтворила оригінали взірцево.
Бачимо моторошні землянки робітників, які
одержували учетверо меншу платню, аніж на аналогічних копальнях тодішньої Європи. Розпластано-нерухомі тіла п’яних у базарні дні — звичні
натюрморти, невід’ємний антураж будь-якого «вахтового методу». Поруч — пікніки-прогулянки на
євро-манір, крікет, фехтування. Екстремальне фото
починалося тут: рудокопи, обв’язані страхувальними мотузками на вузеньких уступах над проваллями без дна. Перші МЧС-івці: загін рятувальників, що
тільки-но одержав спецзасоби, чудернацькі протигази-скафандри — у них і сфотографувалися. Затишні куточки садів і парків, що їх наполегливо розводили у цьому степу успішні місцеві бізнесмени та
ще й примудрялися мати з того зиск («фрукти продавалися за доброю ціною на місці, а також у Москву, Петербург та інші міста»).
Едуард Фукс не просто фіксував довкружнє життя — був фотолюбителем вищого розряду.
Експериментував з панорамною зйомкою, полюбляв виготовляти технічно складні пейзажі-контражури, ретельно кадрував кожний знімок. Його око

полювало крізь видошукач за майбутніми картинами, тобто — за символікою. Ось серія «портретів» чавуноплавильного заводу: потойбічні вертикалі труб, похмурі дими замість повітря, випадкові
люди-мурахи за авансценою. Початок жаху. Через
сто років ця нелюдська «краса» перетворить Кривий Ріг на місто з найбруднішою атмосферою в Україні (щоправда, нині містові вдалося виборсатися
з найбруднішої топ-десятки).
Упорядкував і видав фотоспадок Едуарда Фукса колекціонер-краєзнавець Іван Рукавіцин, і це був
його третій публікаторський проект (рецензія на дві
перші не менш цікаві книжки — в «УМ» від 2 вересня 2014 р.). Аж ось торік з’явився його ж «Исторический путеводитель по Почтовой (1917—2017)»
(К.: Книга-плюс). Вулиця Поштова — центр Кривого
Рогу. Назагал вона довжелезна, але вісімсот її початкових метрів — ніби тамтий Хрещатик.
Починалася вулиця (і, власне, модерне місто) з
поштової контори — пункту найбільшого скупчення народу, принаймні, раз на місяць. У день зарплати рудокопи прямували сюди, аби переказати гроші

додому. Черги вишукувалися неймовірні — інколи
довші за добу. Прийняти до п’яти тисяч поштових
переказів за день — не абищо. Відтак влада подбала, аби народ не нудьгував: навпроти відкрилася
«монополька», державний продаж горілки. Водночас за кожним поближчим рогом виникли приватні
генделики (підприємливі поліцейські влаштовували
тут засади, беручи по 10-20 копійок за вхід до напівлегального закладу). Чотири з усіх семи міських ліхтарів освітлювали саме вечірню Поштову: аби ніхто
не збився з правильного курсу.
Тут же розташовувалися й інші сервісні бізнеси з обслуговування гастарбайтерів: усі сім фотографічних ательє містилися на Поштовій. 1912 року
найвідоміший міський фотограф Шмуель Підгаєцький випустив серію з трьох десятків видових поштівок Кривого Рогу та околиць. І.Рукавіцин репродукує
у своїй книжці три зразки, що засвідчують високий
професіоналізм світляра: врівноважена композиція, динамічні діагональні перспективи, виразне
освітлення, вдале вписування перехожих. Майстер
заслужено дістав срібну медаль на виставці в одному з фотографічних центрів імперії — у Ліфляндії.
Як бачимо з усіх оглянутих книжок, фотографія
і Кривий Ріг — речі традиційно супутні. ■

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ВІЗИТІВКА
Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року’2018» з визначення «Лідерів літа»: шорт-листи кожної підномінації
— по сім найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

Малярство / фотографія / пластика
Mikhail MINAKOV. Photosophy. – К.: Laurus, 140 с.(о)
Акварелі закарпатських художників. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші,
160 с.(о)
Бойчукізм. Проект «великого стилю». – К.: Мистецький арсенал, 208 с.(с)
Поліна ЛІМІНА. Професія: художник. Книга про Сергія Якутовича. – К.: Артбук, 192
с.(о)
Роман ПЯТКОВКА. Квартира 20. – К.: Артбук, 128 с.(п)
Реальність ілюзії. Олександр Гнилицький. – К.: Мистецький арсенал, 256 с.(п)
Людмила СОКОЛЮК. Михайло Жук: мистець-літератор. – Х.: Видавець Олександр
Савчук, 256 с.(п)

Мистецтвознавство
Григорій КОЗЛОВ. Замах на мистецтво: арт-детектив. – К.: ArtHuss, 448 с.(о)
Мирослава М.МУДРАК. «Нова ґенерація» і мистецький модернізм в Україні. – К.:
Родовід, 288 с.(і)
Проект Енеїда. Візуальна історія легендарної поеми. – К.: Артбук, 152 с.(о)
Ігор САВИЦЬКИЙ, Олександр НОГА. Давид Бурлюк. Українські корені засновника
світового авангарду: Поезія, малярство, театр. – Л.: Видавництво Львівської політехніки,
168 с.(с)
Галина СКЛЯРЕНКО. Українські художники: з відлиги до незалежності. Книга
перша. – К.: ArtHuss, 280 с.(п)
Леся СМИРНА. 100 NON. Століття нонконформізму в українському візуальному
мистецтві. – К.: Фенікс, 480 с.(п)
Мирослав ЯЦІВ, Юрій КРИВОРУЧКО. Архітектура світла в українській церкві. – Л.:
Видавництво Львівської політехніки, 308 с.(п)

Краєзнавча і туристична література
/ історія повсякдення / дорожні нотатки
Олекса ГАЙВОРОНСЬКИЙ. Країна Крим. Нариси про пам’ятки історії Кримського
ханату. – К.: Майстер Книг, 336 с.(п)
Ігор ГИРИЧ. Околиці історичного Києва; Олена МОКРОУСОВА. Лінія долі на долоні
Києва. Сер. «Мій Київ». – К.: Либідь, 80+96 с.(о)
Войцех ҐУРЕЦЬКИЙ. Тост за предків. – Л.: Човен, 440 с.(п)
Пьотр Ібрагім КАЛЬВАС. Єгипет: Харам, Халяль. – Л.: Човен, 240 с.(п)
Кривий Ріг – яскраві сторінки. – К.: Балтія-Друк, 152 с.(с)
Вікторія ПОНОМАРЬОВА. Ліхтарики надії. – К.: Брайт Букс, 216 с.(о)
Юлія
САВОСТІНА,
Лала
ТАРАПАКІНА,
Юлія
Аврора
ОГОРОДНИК.
#MADEINURRAINE: купуй, смакуй, мандруй. – К.: Саміт-Книга, 256 с.(п)
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■ ЛІГА ЄВРОПИ

■ ТАБЛО

Коли нічия в радість
«Маріуполь» розписав «мирову» з «Юргорденом», а легіонери результативно зіграли в ЛЄ
Олексій ПАВЛИШ
Першим із українських
клубів у єврокубках стартував
«Маріуполь» — підопічні Олександра Бабича зіграли внічию
(1:1) у першому поєдинку другого раунду відбору проти «Юргордена».
У контексті двоматчевого
протистояння та з огляду на хід
зустрічі (азовці грали від оборони та використали чи не єдиний голевий шанс), виїзна нічия
— непоганий результат. Могли
«сині» й виграти, але пропустили в компенсований час. Мапіупольці знову, як і в матчі першого туру УПЛ проти «Зорі» (1:2),
дозволили супернику забити після помилок у захисті.
Проте Олександр Бабич залишився задоволений грою: «Команда виконала те, про що домовлялися перед грою. Наш план
спрацював. Десь не вистачало
досвіду, далася взнаки коротка
лавка запасних. Але ми закінчили поєдинок із високо піднятою
головою».
Матч-відповідь пройде в Одесі
у четвер, 2 серпня. Якщо «Маріуполь» вийде до третього кваліфікаційного етапу, то там зіграє
з переможцем пари «Бордо»
(Франція)/«Вентспілс» (Латвія),
перший поєдинок виграли французи (1:0).
Луганська «Зоря», яка два
роки поспіль потрапляла одразу

❙ «Маріуполь» після візиту до Швеції залишився задоволеним результативною нічиєю.
❙ Фото з сайта ua.football.com.
до групи ЛЄ, цього сезону стартує з третього кола відбору. Перший суперник — португальська
«Брага».
А першим опонентом київського «Динамо» на шляху до основного раунду Ліги чемпіонів

Григорій ХАТА
Загадкова історія з відмовою першолігової «Полтави» дебютувати в
прем’єр-лізі після здобуття командою
цього права та подальше припинення існування цього клубу стали черговим підтвердженням того, в яких умовах доводиться існувати вітчизняним футбольним колективам. Постійні метаморфози й трансформації, котрі відбуваються в
українському футболі, лише й свідчать,
що до омріяної стабільності та процвітання — довгий шлях.
Раз так, то очікувати, що в чемпіонській гонці знову з’явиться так звана третя сила, котрою свого часу були «Дніпро» та «Металіст», навряд чи потрібно.
Після двох зіграних у XXVIII чемпіонаті
України турів разом iз двома найкращими командами минулого розіграшу
— «Динамо» та «Шахтарем» — стовідсотковий результат також має й «Олександрія». Утім сподіватися, що сьома
команда попереднього розіграшу зуміє
впродовж тривалого часу на рівних iз
грандами рухатися турнірною стежкою,
марно. Думається, за успіх для команди Володимира Шарана на фініші сезону стане будь-яке місце в зоні єврокубків, навіть останнє.
А от, як наголошує колишній головний тренер «Динамо» Сергій Ребров,
під орудою котрого, до речі, «біло-сині»
виграли два останні свої чемпіонські титули, за «золото» продовжать конкурувати динамівці та «гірники».
Аби до максимуму загострити їхнє протистояння, в прем’єр-лізі вирішили повернути до регламенту турніру пункт про «золотий матч» — протистояння, котре свого часу «Динамо» та «Шахтар» уже грали,
маючи на фініші регулярного сезону рівну
кількість набраних очок. Цікаво, що про
появу нової-старої ремарки в Регламенті
функціонери УПЛ повідомили не на старті чемпіонату країни, а напередодні поєдинків третього туру, в одному з яких зустрінуться ключові претенденти на «золоту
корону» — «Динамо» та «Шахтар».

буде віце-чемпіон Чехії —
«Славія» з Праги.
Минулого тижня грали у
другому за престижністю турнірі Старого Світу й українські легіонери. Форвард казахстанського «Кайрата» Адерінсо-

ла Есеола, який в УПЛ виступав
за «Зірку» та Олександрію», відзначився «дублем» у воротах голландського «АЗ». Результативною грою запам’ятався і хавбек
бельгійського «Генка» Руслан
Маліновський, у його активі —

Ліга Європи. Другий відбірковий раунд. Перші матчі. «Юргорден» (Швеція) — «Маріуполь»
(Україна) — 1:1 (Баджі, 90+4 —
Яворський, 37), «Кайрат» (Казахстан) — «АЗ» (Нідерланди) — 2:0
(Есеола («К») — 90 хв., 2 голи), «Генк»
(Бельгія) — «Фола Еш» (Люксембург) — 5:0 (Маліновський («Г») —
90 хв., гол), «Динамо-Брест» (Білорусь) — «Атромітос» (Греція) —
4:3 (Нойок («Д») — 90 хв., передача), «Тобол» (Казахстан) — «Пюнік»
(Вірменія) — 2:1 (Непогодов («Т»)
— 90 хв., Трусевич («П») — 90 хв.),
«Бальцан» (Мальта) — «Слован»
(Словаччина) — 2:1 (Сухоцький («С»)
— 90 хв.), «Торпедо Кутаїсі» (Грузія)
— «Вікінгур» (Фарери) — 3:0 (Азацький («Т») — 90 хв.).
гол зі штрафного люксембурзькій «Фолі Еш».
Асист у поєдинку проти грецького «Атромітоса» записав на свій
рахунок Олександр Нойок, який
цього літа став гравцем білоруського «Динамо-Брест».
У матчі «Тобол» (Казахстан)
— «Пюнік» (Вірменія) на поле
вийшли одразу двоє українців —
за господарів 90 хвилин відіграв
голкіпер Дмитро Непогодов, за
гостей — хавбек Максим Трусевич, перемогла команда воротаря — 2:1.
Екс-футболіст «Зорі» та
«Олександрії» Артем Сухоцький
вийшов у старті братиславського
«Слована» на Мальті, де словаки
сенсаційно поступились «Бальцану» (1:2). Відомий виступами за «Чорноморець» захисник
Олександр Азацький провів повний матч за грузинський «Торпедо Кутаїсі», а його команда розгромила фарерський «Вікінгур»
(3:0). ■

■ ФУТБОЛ

З дитячими мріями в доросле життя
Перед першим у новому чемпіонаті країни «українським класико» в прем’єр-лізі
повідомили про повернення до регламенту турніру пункту про «золотий матч»
■ ТАБЛО
Українська прем’єр-ліга. 2-й тур. «Олександрія» — «Зоря» — 1:0 (Банада, 85), «Львів»
— «Динамо» — 0:1 (Русин, 90+2), «Олімпік» —
«Ворскла» — 1:0 (Балашов, 52), «Карпати» —
«Чорноморець» — 1:0 (Швед, 16), «Шахтар» —
«Арсенал-Київ» — 3:0 (Мораес, 10; Фернандо,
32; Тайсон, 37), «Маріуполь» — «Десна» — 1:4
(Вакула, 68 — Хльобас, 3, 22; Філіппов, 59, 78).
Лідери: «Шахтар», «Олександрія», «Динамо» — 6, «Десна», Львів», «Олімпік» — 3.

❙ Із неймовірними труднощами «Динамо» вирвало перемогу у «Львова».
❙ Фото з сайта www.fclviv.com.ua.
Перед другим за кілька тижнів «українським класико» його учасники здобули протилежні за змістом перемоги.
«Гірники» легко та невимушено розгромили новачка еліти — «Арсенал-Київ»,
змусивши червоніти його італійського
Фабріціо Раванеллі за другу поспіль невдачу на старті ЧУ. Динамівці ж свої три
очки вибороли лише ціною неймовірних

зусиль, на останніх хвилинах дотиснувши непоступливий «Львів». Попри те,
що формально «городяни» проводять в
елітному дивізіоні лише свій перший
сезон, досвід ігор у найсильнішій лізі
країни, котрий має їхня базова команда — «Верес», з якою у друголігового
«Львова» влітку відбулася «юридична рокіровка», робить «Львів» серйоз-

ним претендентом на титул «міцного горішка». Примітно, що розкусити
його динамівцям допоміг вихованець
футбольної школи «Львова» 19-річний
Назарій Русин, котрий, хоч і провів на
полі лише кілька хвилин, своїм точним
ударом на другій доданій хвилині матчу
приніс динамівцям гостьову перемогу.
«Хочу стати найкращим бомбардиром
УПЛ та перейти до «Реалу», — такими
недитячими виглядають мрії юного динамівського форварда. У «Динамо» ж
напередодні старту в кваліфікації Ліги
чемпіонів будуть тільки раді, якщо Назарій Русин якнайшвидше розпочне їх
реалізацію.
До речі, екс-динамівець Мораес,
який під акомпанемент невдоволеного
гулу столичних уболівальників тепер
грає за «Шахтар», удруге поспіль приніс своєму новому клубу перемогу. Як і
в матчі проти «Десни», і в грі з київським «Арсеналом» гол Мораеса мав вирішальне для визначення переможця дуелі значення. ■.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 ЛИПНЯ 2018

СПОРТ

«Шкода, що по ходу гонки дуже багато вболівальників були налаштовані
проти Фрума. Але його поведінка — Кріс один із найсильніших чоловіків,
котрих я знаю, — надихнула мене в психологічному плані».

Герейнт Томас
британський велогонщик

■ «ФОРМУЛА-1»

■ ВЕЛОСПОРТ

Заслужений
результат

Чемпіонське натхнення

Чинний чемпіон світу Хемілтон виграв другий поспіль
Гран-прі i як лідер особистого заліку пілотів пішов
на літні канікули

❙ Максимум, що вдалося Себастьяну Феттелю з «Феррарі» на Гран-прі Угорщини, —
❙ випередити другого пілота «Мерседеса» Вальтері Боттаса.
❙ Фото з сайта www.f1news.ru
Григорій ХАТА
Немов у калейдоскопі картинка змінюється прізвище лідера в цьогорічному сезоні «Формули-1». Чинний чемпіон
світу Льюїс Хемілтон iз «Мерседеса» та
його головний конкурент — Себастьян
Феттель на «Феррарі» від самого початку ЧС-2018 ведуть запеклу боротьбу за
чільну позицію в загальному заліку пілотів. Кожен із двох претендентів на перемогу в нинішньому сезоні у своєму активі має по чотири чемпіонські титули,
відтак у разі свого тріумфу наприкінці
поточного року хтось із них — Хемілтон
або Феттель — стане найтитулованішим
гонщиком серед когорти діючих пілотів
«королівської» серії.
В окремі моменти може здатися, що
«Мерседес», який у попередні роки мав
величезну перевагу над конкурентами,
в нинішньому чемпіонаті вирішив пограти з опонентами в «кішки-мишки».
Адже щойно представник «Феррарі»
виходить у лідери загального заліку пілотів, перший пілот «Мерса» Хемілтон
iз легкістю досвідченого майстра ставить на місце свого наполегливого конкурента.
Утім далеко не все так однозначно. Зовсім не в тих умовах нині перебуває «Мерседес», аби дозволити собі
таку легковажність. У Кубку конструкторів-2018 перевага німецької стайні
над італійською «Скудерією» виглядає
більш ніж скромно, відтак передумов
для тотального домінування в нинішньому пелетоні в переможців чотирьох
попередніх сезонів просто немає, а слова керівника «Мерседеса» Тотто Вольфа
про те, що їхній болід програє «Феррарі»
на прямих 0,5 секунди — аж ніяк не позбавлені сенсу.
Утім здається, що головна проблема
«Мерседеса» в нинішньому сезоні — відсутність технічної стабільності у їхніх
болідів, через що Хемілтону не завжди
вдавалося досягати бажаного. Його сльози після фінішу домашнього Гран-прі
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■ ТАБЛО

Чемпіонат світу. 12-й етап. Гран-прі
Угорщини. Залікова десятка: 1. Хемілтон
(«Мерседес») — 1:37.16,427. 2. Феттель — відставання 17,123 сек. 3. Райкконен (обидва —
«Феррар») — +20,101. 4. Рікк’ярдо («Ред булл»)
— +46,419. 5. Боттас («Мерседес») — +50,000.
6. Гаслі («Торо россо») — +1.13,273. 7. Магнуссен («Хаас»). 8. Алонсо («Макларен»). 9. Сайнс
(«Рено»). 10. Грожан («Хаас») — + 1 коло.
Особистий залік. 1. Хемілтон — 213.
2. Феттель — 189. 3. Райкконен — 146. 4. Боттас
— 132. 5. Рікк’ярдо — 118. 6. Ферстаппен («Ред
булл») — 105. 7. Хюлькенберг («Рено») — 52.
8. Магнуссен — 45. 9. Алонсо — 44. 10. Перес
(«Форс Індія») — 30...
Кубок конструкторів: 1. «Мерседес» — 345.
2. «Феррарі» — 335. 3. «Ред булл» — 223.
4. «Рено» — 82. 5. «Хаас» — 66. 6. «Форс Індія»
— 59. 7. «Макларен» — 52. 8. «Торо россо» —
28. 9. «Заубер» — 18. 10. «Уїльямс» — 4.
Великої Британії, на котрому він фінішував пiсля Феттеля, довго перебували
в центрі уваги «формулічної» спільноти.
Без сумніву, не забув про них і сам
британець, який виграв дві наступні після домашнього фіаско гонки. Спочатку
він ошелешив публіку на Хокенхаймринзі, де, скориставшись вильотом iз
траси Феттеля, відсвяткував тріумф,
хоча й розпочав перегони з 14-го місця. А
минулої неділі знову довів свою перевагу
над конкурентом в Угорщині, вигравши
й дощову кваліфікацію, й спекотну гонку. «Ми заслужили такий результат, оскільки працюємо краще за «Феррарі»,
— наголосив Хемілтон. Натомість німецький пілот «Феррарі» скаржився на
те, що в суботу на мокрій кваліфікаційній трасі на «Хунгароринзі» його боліду не вистачило потужності. У підсумку
— четверте місце в кваліфікації й друге в гонці. Відтак на літні канікули саме
Хемілтон пішов у ролі лідера особистого заліку, маючи 24-очкову перевагу над
Феттеля. ■

Легендарний «Тур де Франс» виграв гонщик, який
раніше не відзначався серйозними здобутками
Григорій ХАТА
Відтоді, як Ярослав Попович завершив
кар’єру профі, а вітчизняна команда «ІСД» залишила когорту найсильніших колективів планети, єдиним українським
велогонщиком, у котрого зберігалися шанси на
участь у легендарних велобагатоденках, зокрема, й на легенданий «Тур
де Франс», став Андрій
Гривко з «Астани». Проте на цьогорічну «Велику петлю» казахстанська команда вирішила поїхати без свого українського «легіонера», через
що нинішній «ТДФ» —
перший за останні п’ять
років рейд, який пройшов без участі вітчизняних велогонщиків.
За таких умов симпатії вітчизняної велоаудиторії на «Тур де
Франс»-2018 не мали
чіткого спрямування.
Щоправда, левову частку уваги все ж привертала британська «Скай»,
лідер якої Крістофер
Фрум виграв три попередні «Тури».
Відтоді, як у спортивному світі зав’язалася
скандальна історія з допінгом російських олімпійців на домашніх Іграх
у Сочі, в епіцентрі прискіпливої уваги громадськості опинилася й «небесна» команда на чолі з
Фрумом. Щоправда, на
всі закиди у вживанні
стимуляторів Крістофер
та його куратори демонстрували офіційну медичну довідку, котра дозволяє йому застосовувати в
терапевтичних дозах (для

❙ Новоспечений тріумфатор «ТДФ» Герейнт Томас (ліворуч)
❙ та його іменитий співвітчизник Крістофер Фрум святкують
❙ успішне завершення легендарної багатоденки.
❙ Фото з сайта www.letour.fr.
лікування нападів бронхіальної астми) недозволений для інших спортсменів фармацевтичний
препарат сальбутамол.
На «Тур де Франс»
Фрум прибув як тріумфатор «Джиро д’Італія»2018, маючи, без сумніву, бажання й захистити титул короля «Гранд
Туру». Утім уже на першому етапі Фрум зазнав неприємного падіння, котре, без сумніву,
серйозно «підрізало йому
крила». Зрештою, тритижневий марафон лідер «Скай» завершив на
третій позиції в загальному заліку. Натомість переможцем цьогорічного
«Тур де Франс» став партнер Фрума по команді
— Герейнт Томас. Мало
хто очікував побачити
прізвище цього скромного за попередніми здобутками гонщика (жодного фінішу в «топ-10»
на попередніх «Тарах»)
на вершині загального

■ ТАБЛО

«Тур де Франс». Генеральна класифікація: 1. Томас
(«Скай») — 83 год. 17 хв. 13
сек. 2. Дюмулен («Санвеб»)
— +1.51. 3. Фрум («Скай»)
— +2.24.
Командний залік:
1.«Мовістар» — 250:24.53. 2.
«Бахрейн-Меріда» — +12.33.
3. «Скай» — +31.14.
протоколу «Великої петлі»-2018. Проте, зарядившись натхненням від
свого іменитого співвітчизника, Томас перевершив усі можливі очікування.
«Шкода, що по ходу
гонки дуже багато вболівальників були налаштовані проти Фрума.
Але його поведінка —
Кріс один із найсильніших чоловіків, котрих я
знаю, — надихнула мене
в психологічному плані»,
— відзначив сенсаційний тріумфатор «Тур де
Франс»-2018. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити по всій Україні до 18 серпня включно, i ви отримуватимете газету з вересня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 239 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 319 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 86 грн. 04 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп., на півроку —
6 грн. 87 коп.

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

Читайте
в наступному
номері:
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«Головна біда українців — це самі українці»
Чому замість комфортного життя за океаном діаспоряни підтримують свою далеку Батьківщину

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 31 ЛИПНЯ 2018

■ СТРІЛИ АМУРА

Танці на граблях
Демі Мур зустрічається зі «стариганом»
Дара ГАВАРРА

Дара ГАВАРРА
Коли в різних кінцях планети земляни
потерпають від злив, торнадо, граду і потопів, у Італії стався кумедний випадок: 29річний громадянин Молдови Віктор Сирбу
посеред ночі прийшов до в’язниці та попросив адміністрацію повернути його туди через спеку вдома! Це нагадало старий фільм
«Хочу в тюрму», який, мабуть, бачив і наш
герой.
Місцева преса зазначає, що пан Сирбу
прийшов у відділок не просто так собі. Насправді, за крадіжку його посадили під домашній арешт із дозволом виходити на вулицю (у нас такими привілеями у правоохо-

❙ Ед Хемлс.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №81

Незважаючи на те, що Ед Хемлс
став популярним завдяки франшизі комедійної «Парубочої вечірки», чоловік справляє враження
серйозної людини. Що
ж, можливо, бодай
на цей раз талановита актриса,
розкішна жінка
і просто красуня
Демі Мур
нарешті
знайшла
своє щастя і справжнє кохання.
■

❙ Демі Мур.

■ НЕ МОЖЕ БУТИ!

Спека допекла?
Та ні, колежанка...
ронців користуються хіба що впливові люди,
спіймані на гарячому, та й то за великі гроші). Але спекотна погода в Італії змусила домашнього арештанта просити «захисту» від
спеки у правоохоронців. «Будь ласка, впустіть: мені дуже спекотно вдома», — заявив
Віктор, подзвонивши близько 3-ї години ночі

у двері тюрми. Адміністрація пенітенціарного закладу вдовольнила прохання стражденного, хоча в щирості прохання засумнівалася. Мабуть, домашньому арештанту допекла не так спека, як його партнерка, з якою він
проживав у тій квартирі й через конфлікт із
якою дременув... аж у тюрму. ■

■ ПОГОДА
1 серпня за прогнозами синоптиків

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +29...+31.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+14…+19
+24…+29

+14…+19
+24…+29
Схід

хмарно

Центр

30 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовського
морiв становила 25-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

дощ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +15...+17, удень +25...+27. Моршин: уночi
+16...+18, удень +26...+28.

сніг

+15…+20
+25…+30

Південь +17…+22
+27…+32
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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да чи несподіванка, пригода. 6. Рідке
тісто із молока, дріжджів та борошна,
з якого починають пекти здобу. 7. Давній данський історик, автор 16-томної
хроніки «Діяння данів», який записав
давні саги. 8. Нідерландський живописець, один із найвідоміших майстрів
Північного Відродження. 13. Італійський поет епохи Відродження, автор «Божественної комедії». 15. Земський староста, який в період Смути очолив народне ополчення і звільнення Москви
від поляків. 16. Справжнє ім’я Ані Лорак. 17. Стан, який бабці викачували
яйцем або виливали на віск. 18. Сучасний танець, в основі якого лежать стрибки вгору. 22. Тимчасове користування
житлом чи майном за окрему плату.
24. Друге за величиною місто Естонії.
25. Військовий підрозділ, що входить
до складу батальйону. 26. «Суха» чи
«фінська» лазня. 27. Дощ, сніг, град.
29. Транспортний засіб, який рекомендують готувати влітку. ■
Кросворд №79
від 24 липня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, удень +27...+29.

По горизонталі:
1. Одинадцятий місяць (із 19 липня по 18 серпня) французького республіканського календаря. 5. Старовинний
китайський ударний інструмент, яким
сигналізують про початок і кінець боксерського раунду. 9. Пристосування із
металошукачем, через яке пропускали прочан УПЦ МП по дорозі на молебен на Володимирській гірці. 10. Американський президент, попередник Дональда Трампа. 11. Ситуація, яка не залежить від волі окремої людини, але
впливає на історію. 12. Заключна частина музичного твору, концерту. 14.
Український політик і дисидент, якого
в 1990 році заарештували за «напад
на представника міліції». 17. Один із
міфічних братів, від якого, за легендою,
пішли поляки. 19. Передсмертний стан.
20. Видавництво, яке заснувала Соломія Павличко. 21. Американський поліцейський. 23. Річка на Чернігівщині. 26.
Зневажлива характеристика не аристократів, які намагаються наслідувати
«вищі кола». 28. Ім’я, яке княгиня Ольга отримала при хрещенні. 30. «Гірчичний» газ, який вперше застосували німці в першу світову війну, а нині застосовують бойовики ІДІЛ. 31. Український
характер або везіння. 32. Давньоримське божество кохання. 33. Давня назва мусульманських народів (арабів, турків і т. ін.), прийнята у європейців.
По вертикалі:
1. Священна книга в іудаїзмі. 2.
Ім’я одного із синів Вікторії та Девіда
Бекхемів. 3. Давньогрецький острів,
батьківщина Одіссея. 4. Зручна наго-

+15…+20
+26…+31

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Романтики складають казки, а
циніки — анекдоти.
— А найзапекліші циніки?
— Законопроекти.
***
Суддя:
— Чому ви найняли такого молодого адвоката?
Підсудний:
— Мені здається, що мій процес затягнеться.
***
В одеському готелі клiєнт звертається до чергової:

— Послухайте, в моєму ліжку
блощиці!
— Ой, не смішіть мене! За цю
ціну ви таки хочете мати в ліжку
Джулію Робертс?
***
Ціанiстий калiй має приємний
запах гiркого мигдалю, та й на смак
нiхто поки на скаржився.
***
Чоловіки, пам’ятайте: жінка безпорадна, поки в неї не висохли нафарбовані нігті.
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Саме так можна сказати про нинішнього обранця відомої голлівудської зірки Демі Мур, адже її
бойфренд лише на... 11 років молодший за неї. І
це не жарти щодо «старості» її партнера, адже всі
попередні були значно молодшими за Еда Хелмса. Мовчимо за Ештона Кетчера, з яким Демі розділяли «лише» 16 років, що й стало причиною їхнього розриву, адже чоловік Мур хотів повноцінної сім’ї з власними дітками, а не виховувати трьох
дорослих доньок Демі й «міцного горішка» Брюса Уїлліса, з якими він почував себе, мов приятель,
а не вітчим.
Після дуже болісного розриву з Кетчером Демі
кинулася «у всі тяжкі», змінюючи партнерів, як рукавички. Подруги вмовляли актрису не робити дурниць, щоб потім не страждати від болю нових розчарувань, але Мур — донедавна зразкову дружину
і матір — ніби підмінили: хлопчики приходили на
зміну молодикам, дійшло до того, що її партнерами
ставали мало не діти, на 20, а то й на 25 років молодші за неї! А одному з бойфрендів зірки, молодому ресторатору Херрі Мортону, навіть було 19 років,
коли вони зустрічалися. Дійшло до того, що старша
донька Демі — Румер — почала ревнувати і сердитись на маму, коли та «закрутила» роман із танцюристом Велом Чмерковски, з яким Румер танцювала в американському шоу «Танці з зірками».
Послухавши порад, голлівудська діва стала зустрічатися зі своїм колегою по акторському цеху —
Тобі Магуайру, який молодший за неї «лише» на 13
років, але роман виявився недовготривалим...
Із нинішнім бойфрендом 55-річна Демі Мур
познайомилася на знімальному майданчику, де
вони разом знімалися в комедії Corporate Animals.

