«Частина редакцій свідомо зволікає»
Голова НСЖУ Сергій Томіленко
— про те, чому роздержавлення
преси «гальмує»
та чому газети бояться
економічно вільних умов
» стор. 4

Середа, 1 серпня 2018 року

Сміття міжнародного Одна з найбільших поетів
масштабу
після Шевченка
«Підчисть за нами, пані
природо!» —
вже неактуально

Про чернівецькі гостини
Лесі Українки розповідає
директор Музею Ольги
Кобилянської

» стор. 7

» стор. 13
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,755 грн
1 € = 31,260 грн
1 рос. руб. = 0,426 грн

«Дірка» у казні
Владі не вдалося виконати
піврічний державний бюджет:
маємо дефіцит
на 10 млрд. гривень.
Дефіцит Пенсійного
фонду також
становить
аналогічну суму

❙ Дефіцит бюджету країни шикує мільйони українців у нескінченні черги за соціальними виплатами.

» стор.
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ІнФорУМ

«Ми маємо намір створити цілий клас равлиководів і навчити людей
технології, яка дасть можливість добре заробляти не тільки на великих
фермах, а й навіть у своїх домашніх господарствах».

■ У ПОЛОНІ

Роман Репко
тернопільський підприємець

■ НА ФРОНТІ

І дитинство, й розлука, Трибунал не за горами
і вірна любов
Поки одні воюють, інші крадуть
В’язень Кремля Олександр Кольченко вперше
за дев’ять місяців зустрівся з матір’ю
Ірина КИРПА
Політичний арештант, який
відбуває покарання за сфабрикованою справою про тероризм, зміг
три дні поспілкуватися з рідною
людиною. Побачення відбулося у
колонії суворого режиму російського міста Челябінськ, куди Кольченка доправили з Сімферополя
три роки тому для відбування десятирічного терміну покарання.
Усі правозахисні організації
міжнародного рівня визнали звинувачення проти Кольченка незаконними та вимагають звільнити українського патріота разом з
іншими сімдесятьма невинно засудженими українцями.
На думку адвокатів, окремого осуду заслуговує й той факт,
що в’язням забороняють зустрічі з рідними та близькими, що
для багатьох із них є справжніми тортурами. Наприклад, матір
Кольченка понад півроку не пускали до сина, хоча, за законом,
побачення мало відбутися ще
взимку 2018 року.
— Мій син тричі писав заяву
про надання йому можливості
зустрітися з ріднею, але отримував відмови під різними надуманими приводами, — розповідає
мати політв’язня Лариса Кольченко. — Ми змогли побачитися тільки тому, що син пригрозив
через адвоката оскаржити свавілля тюремників у міжнародному
суді.
Пані Лариса привезла синові
гостинці з Криму: українське
сало, ялтинську цибулю, мед та
сухофрукти. Відомо, що у травні цього року Олександр на знак
солідарності з Олегом Сенцовим
оголосив голодування, однак його

довелося призупинити через різке погіршення стану здоров’я. За
словами адвоката політичного
в’язня, на його підзахисного також здійснювали сильний моральний тиск представники адміністрації в’язниці.
— Олександр зараз важить 55
кілограмів при тому, що до початку голодування його вага була
63 кілограми, — розповів захисник Микола Щур. — Він досi
остаточно не відновився, хоча
пройшло вже більше місяця відтоді, як лікарі почали процедури з реабілітації. З ним постійно
проводять «профілактичні бесіди» представники уповноваженого з прав людини у російському регіоні, а також члени регіональної громадської спостережної
комісії. Прийде час, і Олександр
сам нам розповість, як саме вони
морально натиснули на нього,
щоб змусити припинити голодування.
Нагадаємо, що 28-річний
Олександр Кольченко проходив
за тією ж кримінальною справою, яку співробітники ФСБ Росії
сфабрикували проти його побратима Олега Сенцова.
Обох затримали на території окупованого Криму в травні 2014-го за звинуваченням у
тероризмі. Через рік Сєвєрокавказький суд Ростова-на-Дону засудив Сенцова до двадцяти років
позбавлення волі, а Кольченко отримав десять років в’язниці у колонії суворого режиму. Обох бранців Кремля правозахисний Центр
«Меморіал» визнав політичними
в’язнями, а самі обвинувачені категорично заперечують усі сфабриковані звинувачення ФСБ проти них. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
На фронті в останні дні ворог дещо знахабнів порiвняно з
попереднім періодом, адже знову почав застосовувати зброю з
калібром, забороненим Мінськими домовленостями. У вівторок, 31 липня, таке озброєння
було застосовано тричі.
Загалом упродовж доби
окупанти 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших
військ. Прицільний вогонь
російські окупаційні війська вели, в основному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська,
Новгородського,
Майорська, Опитного, Ав-

діївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького,
Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового
та Широкиного.
Найбільше дісталося українським захисникам на позиціях біля Водяного, де ворог «поливав» наших бійців із 120-мм та 82-мм мінометів.
Упродовж доби, у понеділок-вівторок, в ході бойових
дій троє військовослужбовців
Об’єднаних сил отримали поранення. В окупантів, за даними української розвідки,
одного вояку знищено, а ще
чотирьох — поранено.
І поки одні наші співвітчизники на передовій кладуть свої голови й отриму-

ють поранення, інші «воїни» в тилу чинять злочини
заради власного збагачення.
Зокрема, цими днями військова контррозвідка СБУ за
сприяння військової служби правопорядку зі складу
Об’єднаних сил викрила та на
гарячому затримала військовослужбовців ЗСУ, які зливали пальне з бензовозів на
нелегальному пункті скупки
ПММ, організованому в гаражі мешканцем смт Очеретине Донецької області. За
попередніми даними, військові, з метою власного збагачення, намагалися реалізувати близько двох тонн палива. Не виключено можливу
участь у протиправній діяльності командирів затриманих
військовослужбовців
Санкція статті за подібний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до
п’ятнадцяти років. Через дії
таких «героїв» падає не лише
боєздатність ОС, а й моральний дух у військах. ■

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Равлик-павлик, висунь ріжки...
Де навчитися розвивати екзотичний бізнес

■ ДО РЕЧІ
Переговорний процес між Україною та Росією щодо обміну ув’язненими свідомо
гальмується прокремлівськими найманцями. За словами першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко, офіційний Київ готовий на серйозні компроміси заради звільнення патріотів України. Однак для Путіна політичні в’язні стали справжніми заручниками, яких він хоче розіграти, як головну козирну карту, під
майбутні президентські вибори в нашій країні.
— Для лідера Росії наші патріоти, які заживо гниють у тюремних катівнях, не
більше, аніж заручники, козир в його кишені, за який він зажадає найвищу ціну, —
обурюється політик. — Так, він буде використовувати наших заручників, як товар, й,
у буквальному сенсі, готовий їх продати, але за що? За Крим? За те, щоб міжнародні
організації залишили Кремль у спокої та скасували свої санкції? За те, щоб Росія залишилася на Донбасі, де «іхтамнет»? Ось у чому питання. Він просто так поки що не
збирається віддавати людей. І точно не планує на своїх 36 їх обмінювати.
За словами Ірини Геращенко, це просто жахливо, коли долі людей стають
цинічним інструментом для впливу на українську політичну ситуацію. Уже пройшло п’ять місяців (із березня цього року), як українські правозахисники чекають на
відповідь від чиновників РФ щодо пропозиції віддати їм 36 росіян, але це питання
свідомо ігнорується під час переговорів у Мінську. Все це наводить на думку, що
Кремль дійсно чекає на старт української виборчої кампанії, щоб вплинути на хід
виборів, спритно граючи на темі звільнення заручників.
Відомо, що на даний час переговорний процес щодо обміну полоненими між
політиками України і Росії загальмував. Вимоги звільнити політичних в’язнів з України постійно звучать на самітах НАТО, засіданнях Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, а також під час особистих зустрічей президентів України Петра Порошенка,
Франції Еммануеля Макрона та США Дональда Трампа.

■ ОГОЛОШЕННЯ
Диплом № 691119, виданий Київським технікумом міського
електротранспорту МЖКГ-УРСР у 1988 році на ім’я Полуніна
Олександра Миколайовича, вважати недійсним.

Світлана МИЧКО
Тернополь
У Тернополі відбулося
дводенне навчання для підприємців iз різних регіонів
України, які мають намір
всерйоз займатися вирощуванням... равликів на експорт. Проходило воно на
базі господарства Eko Snail,
співзасновник якого, відомий тернопільський підприємець Роман Репко, вирішив
створити своєрідний кооператив, який сприятиме розвитку цього ще не дуже звичного для українців бізнесу.
Об’єднання дасть змогу фермерам-початківцям оволодівати сучасними знаннями,
обмінюватися досвідом, а також спільно закуповувати
необхідне обладнання та продавати продукцію за кордон
за вигідною ціною. А щодо
успіху обраної справи, в організаторів немає у цьому ані
найменших сумнівів. За словами Романа Репка, попит на
таку продукцію в Європі зараз задовольняється лише на
60—70 відсотків. При тому,

❙ Не такі вже й малі ті сірі равлики.
❙ Фото Романа РЕПКА.
що там вирощують близько
450 тисяч тонн равликів на
рік. В Україні ж цілком реально досягти показника у
200 тисяч тонн спільного товарообігу згаданої екзотичної продукції. Для цього,
щоправда, треба ще постаратися.
«Ми маємо намір створити цілий клас равлиководів
і навчити людей технології,
яка дасть можливість добре

заробляти не тільки на великих фермах, а й навіть у своїх
домашніх господарствах», —
переконаний Роман Репко. В
самому Eko Snail вирощують
малого сірого равлика, який
походить із Середземномор’я,
і орієнтуються на отримання
10 тонн продукції щорічно.
До речі, українськими равликами, окрім європейських
країн, зацікавилися вже й у
Японії. ■

ІнФорУМ
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львівська область
Громадські активісти вимагають у правоохоронних
органів перевірити цільове
використання земельних ділянок, де розташовані нелегальні заправні пункти.
Усього на Львівщині нарахували близько 40 підпільних автозаправок. У межах області — 24, у самому
Львові — 16. Функціонування таких АЗС є не лише грубим правопорушенням, яке
має тягнути за собою серйозну відповідальність, а ще й
становить серйозну небезпеку для життя і здоров’я людей. Адже власники часто
нехтують протипожежними
та санітарними нормами,
маючи на меті якнайшвидше отримати прибуто. А про
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■ ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС

Піддали газу
Активісти ініціювали боротьбу
проти нелегальних заправок
якість палива взагалі говорити не варто.
Аби ліквідувати нелегальні пункти, на апаратній нараді голова Громадської ради при ЛОДА Андрій
Болюбаш озвучив очільнику
області необхідність створення координаційної ради при
Львівській обласній держадміністрації з боротьби з несанкціонованими пунктами
торгівлі паливно-мастильними матеріалами на території

міста Львова та області.
Громадськість упевнена,
що створення такої ради дозволить здійснювати постійні
рейди-перевірки на відповідність усієї документації законодавству та дотримання
умов здійснення ліцензованої діяльності. У підсумку
це дозволить вирішити проблемне питання нелегальних
заправок по всій області.
Натомість голова Львівської ОДА Олег Синютка за-

уважив, що відкриття нелегальних автозаправок відбувається завдяки хорошим знайомствам і зв’язкам
власників АЗС у райдержадміністраціях, фіскальних
службах, правоохоронних
органах (читайте — корупції): «Зрозуміло, що дядько
з села не прийде і не поставить собі таку бочку. У конкретного підприємця стовідсотково мають бути знайомі
або у РДА, або у ДФС, або у
поліції, прокуратурі тощо».
Наразі будь-які превентивні заходи абсолютно недієві, перевірки, які були
проведені на заправках, не
дали можливості зупинити їхню роботу. На одній із
АЗС, після рейду та штрафу
в 3 мільйони гривень, роботу відновили буквально наступного дня. ■

■ ОСВІТА

Тарас ЗДОРОВИЛО
До Дня військової розвідки, який
святкується в Україні 7 вересня, армійській еліті буде зроблено неабиякий подарунок, адже завершено підготовчий етап зі
створення навчального центру військової
розвідки на базі 49-го окремого навчального розвідувального батальйону. У цьому специфічному центрі готуватимуть не
лише фахівців окремих військових спеціальностей, а й цілі підрозділи.
«Навчальний центр буде здатний
проводити підготовку розвідувальних
підрозділів, аж до батальйону включно»,
— повідомили у прес-службі Головного
управління розвідки Міністерства оборони України.
«Початку практичного створення навчального центру передувала копітка робота зі всебічного вивчення відповідного
досвіду збройних сил провідних країн світу та реального опробовування їхніх навчальних програм у військових частинах
та підрозділах розвідки ЗС України. Після цього розпочалася практична фаза,
яка складатиметься з декількох етапів,
по завершенню якої центр поступово набуватиме спроможностей iз підготовки
розвідувальних відділень та взводів, згодом — розвідувальних рот відповідно. Наприкінці останнього етапу центр має бути
готовим здійснювати підготовку розвідувального батальйону в повному складі.
Кінцева мета створення центру полягає
у якісно новому вдосконаленні підготовки військових частин та підрозділів розвідки до виконання завдань за призначенням», — пояснили у ГУР.
У центрі створено комфортні умови
для проживання, харчування, побуту та
дозвілля особового складу, побудовано сучасні навчальні класи та електронні тири

Із ким би в розвідку піти
Майбутній навчальний центр готуватиме цілі елітні
армійські підрозділи

❙ Важко у навчанні — легко в бою.
для підготовки фахівців різних розвідувальних спеціальностей, які оснащено
новітнім технічним обладнанням.
Додамо, що військова розвідка —
найважливіший вид бойового забезпечення, а її функції полягають у добуванні, зборі та узагальненні відомостей про
бойовий склад, розміщення, стан угруповань наземних військ противника, характер його дій і наміри, сильні та слабкі

сторони, а також особливості інженерного обладнання окупованих ним районів
i зайнятих позицій, системи загороджень, нові засоби боротьби та способи
дій у бою.
Наразі для ЗСУ підготовку офіцерів військової розвідки здійснює факультет високомобільних десантних
військ та розвідки Військової академії
Одеси. ■

■ ФЕНОМЕН

Пташиний ульот
Це ж скільки жаб потрібно, щоб
прогодувати багатодітну лелечу сім’ю?
Людмила НІКІТЕНКО
На Полтавщині біля річки Псел у районі села Білоцерківка лелеча сім’я вивела рекордну кількість пташенят — аж семеро.
Про це на своїй сторінці
у «Фейсбуці» повідомив Віталій Грищенко, заступник
директора з наукової роботи Канівського природного
заповідника, представивши
фотодоказ щасливої багатодітної лелечої родини.
«Ціла лелеча зграя в одному гнізді. Як вам така картинка? У гніздах білого лелеки частіше всього буває від
двох до чотирьох пташенят,

п’ять — рідко, шість — дуже
рідко, а сім — надзвичайно
рідко», — зазначає пан Віталій.
За його словами, за 27
років моніторингу, який він
проводить, це третій відомий
йому випадок із більш як 20
тисяч лелечих виводків в усіх
областях України. Тобто така
велика сімейка у лелек трапляється один раз на 7 тисяч
виводків. Якщо врахувати,
що абсолютний світовий рекорд — вісім пташенят, був
єдиний раз зареєстрований в
Угорщині, то полтавські лелеки встановили абсолютний
рекорд України.
Таке позитивне повідом-

❙ Рекорд України: родина полтавських лелек вивела семеро
❙ пташенят.
❙ Фото з «Фейсбука».
лення про крилату лелечу родину користувачі соцмереж зустріли схвально,
зазначивши, що лелека —

птах злагоди та добробуту,
тож, мовляв, це не лише біологічний феномен, а й добрий знак для всіх нас. ■
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■ ОВВА!

120 грн. для
«Укртелекому»
ПАТівці наймають «фортівців»
вибивати неіснуючі борги
у пересічних українців
Тарас ЗДОРОВИЛО
До редакції «УМ» звернувся житель
міста Хмельницького й розповів обурливо-детективну історію, яку йому доводиться переживати завдяки «старанням» ПАТ
«Укртелеком».
«Мої сусіди по приватному будинку,
коли прокладали собі газ, найняли робітників, які випадково пошкодили, як згодом з’ясувалося, телефонний кабель, —
почав схвильовано говорити у слухавку
пан В. (він просив не називати його імені).
— І після цієї халепи, тільки-но були дощі,
телефон та інтернет у мене не працювали. Так я мучився близько року й у грудні 2017 року розірвав договір із «Укртелекомом». Борг, який був на той момент перед зв’язківцями (близько 120 гривень) —
сплатив. І думав, що на цьому все!».
Але, як виявилося, «все» лише починалося! Наприкінці весни пану В. почали приходити повідомлення, що в нього... борг перед ПАТом — тих же 120 грн.
«Боржник», аби не тратити зайвi нерви,
ще раз сплатив цю ж суму вже не через
інтернет, а через касу, аби була на руках
квитанція. Пішов у офіс ПАТ «Укртелеком» — і питання по «боргу», як йому сказали клерки, остаточно було «закрито».
Але... проходить два місяці, й така собі
компанія ТОВ «Дебтфорт Україна», присилає СМС пану В. iз «наїздом»: мовляв,
даємо вам дві години для сплати боргу, а
якщо не послухаєте нашої «поради», то ми
приїдемо до вас додому. Завдяки соцмережам наш додзвонювач з’ясував, що ПАТ
«Укртелеком» найняло цю колекторську
фірму для вибивання боргів. (Додамо, що
ця горе-компанія спеціалізується на поверненні боргів i останнім часом вимагає
гроші навіть у тих, хто ніколи не мав кредитних зобов’язань перед банками чи іншими фінансовими установами).
«Коли приходжу знову з квитанцією до
«Укртелекому», — продовжує розповідь
«боржник», — i заодно показую СМС їх
«партнерів», — мені кажуть, що «ніхто й
нічого на вас нікому не передавав, адже ви
нам нічого не винні».
Та через пару днів пану В. знову приходить СМС від «Дебтфортівців» зi змістом,
аналогічним до першого повідомлення від
них. Тут уже «боржник» не витримав, перетелефонував до нахаб-колекторів i пояснив їм iз «гарячими» слівцями, що вони не
мають рацiї.
Проте невдовзі прийшла вже третя
СМС (здогадайтеся, з яким змістом). «Знову дзвоню до «Дебтфорту» й запитую, до
яких пір ви мене будете тероризувати, —
говорить пан В. — Але тут несподівано на
іншому кінці дроту вже мене починають
«допитувати»: коли і в якому місці я купив... свій номер телефону. І називають
якусь даму зі Сміли, яку я «повинен» знати. Кажу опонентам, що в тих краях ні родичів, ні знайомих немає! Але їх то мало
цікавило, зате заявили, що ця «ікс-жінка» має борг перед «Укртелекомом». Оторопів i кажу: «А яке я відношення до цього маю!?» Їх відповідь приголомшила мене
остаточно: «А ваш телефон є в базі «Укртелекому...»
То що ж виходить: усі, хто є в базі даних «зв’язківців», — боржники, й подібні «горе-колектори» мають право надсилати СМС із безпідставними вимогами й погрозами? І це вже попахує рекетом 1990-х
років.
Виникає запитання: що це за методи
роботи «шановного» ПАТ «Укртелеком»?
Додамо, що всі скриншоти СМС-«переговорів» із «колекторами» наш додзвонювач iз Хмельницького має і в разі потреби
може представити в правоохоронні органи. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ 2018

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

■ ПРОСТО ЦИФРА

«Частина редакцій свідомо
зволікає»
Голова Національної спілки журналістів Сергій
Томіленко — про те, чому роздержавлення
преси «гальмує» та чому газети бояться
економічно вільних умов
Світлана МИЧКО

Сьогодні вже навряд чи хтось сумнівається, що з роздержавленням
українських газет щось пішло не так. До закінчення строку, відведеного на їх реформування, залишилось якихось кілька місяців. Тим
часом станом на початок липня було перереєстровано лише близько
30 відсотків комунальних видань (з державними все ще сумніше,
і це окрема тема). Про ситуацію, яка склалася на сьогодні, та перспективи української локальної преси розмовляємо з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком.

«Є випадки, коли місцева
влада вводить в оману Спілку
журналістів»
■ Пане Сергію, як ви оцінюєте сьогоднішній стан справ із
роздержавленням газет? Адже
виглядає так, що більшість редакцій вже не встигнуть зробити це до 1 січня 2019-го, отже,
будуть позбавлені ліцензій.
— Так, формально трирічний термін, наданий законодавством, закінчується. Однак
остаточні підсумки можна буде
підбивати десь у вересні-жовтні, а відповідно сформується і
якесь рішення щодо позиції на
1 січня 2019-го. Зараз іде активне «підтягування» процесів реформування, розпочатих колективами редакцій. Тож є всі підстави сподіватися, що більшість
комунальних газет таки будуть
реформовані до кінця року. Однак є чимало редакцій, які дійсно можуть не встигнути — хтось
через бойкот чи відверто ворожі
дії органів місцевого самоврядування, хтось — через незавершені судові справи, хтось — з
інших подібних причин. Це —
своєрідна група ризику. До слова, як певний інструмент протидії тим, хто свідомо заважає
журналістським колективам й
ігнорує інформаційну політику держави, НСЖУ впровадила
антирейтинги «Вороги реформування». За подачею редакцій раз
на рік укладаємо такий список
і, треба сказати, в деяких випадках це допомагає вплинути на
ситуацію. Для прикладу, саме
після оприлюднення такого рейтингу минулого року було вирішено конфлікт у Пулинській
районній газеті Житомирської
області. В результаті головний
редактор надіслала нам протокол про порозуміння, підписаний нею та керівництвом району, де було прописано всі наступні практичні кроки райради та
райдержадміністрації щодо виконання Закону «Про реформування державних і комунальних
друкованих ЗМІ». Зараз газета
успішно реформується.
Водночас є випадки, коли
місцева влада вводить в оману і
Спілку журналістів, і профільний комітет Верховної Ради, й
інші структури. І замість того,
щоб визнати власну вину, намагається перекласти її на керівника та колектив редакції. Як
приклад такого цинізму, можна
назвати позицію голови Тростянецької райради Сумської області пана Коржа. На запити Спілки та профільного комітету ВР

він слав відписки про те, що райрада готова приймати відповідні рішення, але оскільки у тростянецькій газеті відбулися кадрові зміни, то, мовляв, чекають
від редакції зустрічних пропозицій щодо процесу реформування. А насправді, сама райрада влаштувала ці «кадрові зміни», незаконно звільнивши головного редактора газети Павла
Зленка. Відтак її керівництво
почало посилатися на обставини, що там нема редактора, тож
нема кому подати відповідну документацію і таке інше. Більше
того. Суд поновив Зленка на посаді, але ні виконавча служба,
ні інші відповідні структури, ні
сама рада не роблять нічого, аби
забезпечити виконання судового рішення. У результаті — поновлений на посаді редактор так
і не має можливості виконувати
свої обов’язки.
Не можна не згадати про недосконалість самого закону про
роздержавлення преси. Коли він
напрацьовувався, то передбачалося, що потім його вдосконалюватимуть, але так не сталося.
Втім, ідеальних законів нема, а
нахабні чиновники і далі шукатимуть лазівки й у будь-якому
покращеному варіанті. Не так
давно надійшла інформація від
колег з Херсонщини, що міська
рада Нової Каховки ухвалила рішення про надання згоди на заснування друкованого ЗМІ комунальним підприємством місцевого телерадіомовлення. Міська рада вирішила, як що закон не
дозволяє бути засновником їй самій, то можна передати цю місію
підконтрольним КП, адже закон
цього не забороняє. І такою прогалиною в законодавстві скористалися не лише на Херсонщині.
Місцеві чиновники чомусь ніяк
не можуть усвідомити, що взагалі не повинні впливати на редакційну політику ЗМІ.

«Депутати не розуміють
ні специфіки газет, ні
особливостей процесу»
■ З якими саме проблемами щодо реформування редакції зверталися до НСЖУ за допомогою найчастіше? Це були
конфлікти з місцевою владою?
— Ні. Закон не є документом якоїсь прямої дії, його треба імплементувати, виконати, а
для цього — правильно провести
цілу низку специфічних процедур, які є для редакторів цілком
новою діяльністю. Тому найгострішою потребою було (для частини наших колег і досі зали-

❙ Сергій Томіленко.
❙ Фото автора.
шається) отримання відповідних знань та консультацій: як
правильно оформляти документацію, «розрулювати» питання з державними реєстраторами щодо майна, приміщень, подальшої співпраці з колишніми
засновниками тощо. Надавати
допомогу саме в цьому ми й визначили для себе пріоритетом.
Друге — це юридична підтримка у захисті прав редакторів та
трудових колективів. І аж на третьому місці за кількістю звернень були прохання допомогти
у вирішенні конфліктних ситуацій із владою.
■ Останнім часом дуже багато говорять про ймовірність
продовження терміну для реформування редакцій. Що думаєте з цього приводу і якою є
позиція НСЖУ?
— Дійсно, проводяться різні
консультації щодо цього. Як відомо, у парламент був внесений
законопроект Вікторії Сюмар із
поправками щодо надання можливості продовжити період роздержавлення для тих, хто не
встигає зробити це до кінця 2018
року. А те, що ухвалу закону з
поправками було зірвано, ще
раз засвідчило, що депутати не
розуміють ні специфіки газет, ні
особливостей процесу реформування, ні існуючих реалій. Більшість цікавлять лише власні інтереси та результати майбутніх
виборів. На останні ж в Україні
впливають в основному телеканали, тож до проблем локальної
преси народні обранці байдужі.
І немає жодних гарантій, що ми
дочекаємось від них якихось усвідомлених рішень.
Позиція ж НСЖУ зараз — це
максимальна підтримка редакцій, щоб усі, хто хоче і докладає
для цього зусиль, мали змогу
встигнути провести всі процедури у строк. І ми не хочемо розхолоджувати їх якимись закликами до продовження строків ще
на рік чи два. До того ж це може
нашкодити нашим колегам, бо
тоді депутати в районах можуть
собі подумати — а навіщо нам,
мовляв, відпускати газети на
волю зараз, якщо ми можемо ще
рік чи два використовувати їх.
Водночас ми не підштовхуємо
редакторів і редакції до реформування, бо є прихильниками
рішень, максимально усвідомлених трудовими колективами
та їхнім керівниками. Частина
колег обрала політику усвідом-

леного зволікання. Вони розраховують на те, що якщо значна
частина редакцій не буде роздержавлена, то можна сподіватися
на продовження термінів, тому
вичікують. І ми не хочемо їх
критикувати і підганяти. Бо свобода — це ще й відповідальність.
І будьмо чесними — в економічно вільних умовах готові працювати не всі (тим паче, що роздержавлення відбувається в один
із найгірших для українських
медіа економічних періодів). Не
всі бачать і якусь свою перспективу, бо, скажімо, мають дуже
маленьку читацьку аудиторію,
тож вирішили до останнього нічого не змінювати. В кожного
своя ситуація, і кожний має усвідомлювати відповідальність за
свої кроки, беручи до уваги всі
існуючі ризики. Передусім те,
що з 1 січня нереформовані газети опиняться поза законом.

«Дуже багато залежить від
особистих якостей редакторів»
■ Дослідження ситуації показало, що свідомо «гальмують» із
реформуванням редакції там,
де мають стабільне і щедре фінансування від влади…
— Згодний. Але хіба мають
такі редакції якісь гарантії ?Ні!
Через місяць, приміром, може
змінитися керівництво райради
чи політична ситуація, і дуже
ймовірно, що редактора намагатимуться змінити, а тими коштами будуть шантажувати. Головна ж перевага реформованого видання — це свобода і захищеність від свавілля влади. Так,
на вільному ринку теж вистачає ризиків. Але для того, щоб
максимально від них убезпечитись, редакторам якраз і потрібно добре вивчити всі можливості
і знайти та запропонувати місцевій владі формулу законного,
коректного і стабільного переходу в нову форму співробітництва. Тим більше, що Закон «Про
реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ» не
забороняє отримання бюджетного фінансування. Він просто
змінює спосіб, в який воно здійснюється — через угоди про висвітлення діяльності органів
влади та самоврядування з пріоритетним правом на нього колишніх комунальних газет.
■ Зважаючи на непоодинокі
випадки прагнення місцевої
влади мати «зручних» редакторів навіть у газетах, які ре-

Роздержавленню до кінця 2018
року в Україні підлягають 733 видання. Станом на середину липня ( за два
з половиною роки) реформовано лише
220, з них — 205 комунальних та 15
державних.
(за даними Держкомтелерадіо)
формуються, дуже схоже на те,
що вона і надалі шукатиме всі
можливі способи впливу на редакційну політику, і нема гарантій, що не знаходитиме.
— У результаті реформування українські газети в цивілізований спосіб позбавляються прямого впливу влади, а остання
— права такого впливу. Відбувається перехід до більш демократичного співіснування. В тому
плані, що чиновники повинні будуть звітувати перед громадами,
створювати інформаційні приводи, домовлятися про висвітлення їхньої діяльності в газетах.
Але відповідну готовність, тобто
свідомість і політичну культуру, демонструє зараз мало хто з
них. Більшість, на жаль, продовжує розглядати владу як ресурс,
а газети — як інструмент впливу для досягнення своїх цілей.
Тому дуже багато залежить від
особистих якостей редакторів та
від готовності колективів жити
і працювати по-іншому. Ще раз
повторю, що свобода — це відповідальність. І кінцеву відповідальність за редакційну політику нестимуть вже самі редакції.
Звичайно, є ризик, що і вже реформовані газети друкуватимуть якусь «джинсу» чи «чорнуху», продаючи площу заради заробляння грошей. Але таке Національна спілка журналістів
буде категорично засуджувати!
Адже місія преси — це не підготовка будь-якої інформації на
продаж, аби заробити. Це — забезпечення суспільства правдивою, повною, об’єктивною і збалансованою інформацією. І якщо
провести аналогію, наприклад, із
хлібозаводом, то те, що його працівники мають доступ до замісу
тіста для випічки хліба, зовсім
не означає, що вони мають право насипати туди сажі. Так само
і журналісти зобов’язані дотримуватися чітко прописаних професійних стандартів. Врештірешт, найбільша цінність для
ЗМІ — це репутація і довіра аудиторії, на яких базується успіх
газети, і які неможливо здобути
чи зберегти, зловживаючи своїми правами та публікуючи брехливу інформацію.
До речі, на початку червня я
брав участь у конгресі Європейської федерації журналістів. Окрім інших актуальних питань,
як от безпека журналістів та захист їхніх трудових прав, там обговорювали і проблему згортання
певних демократичних свобод. Бо
навіть у цивілізованих європейських країнах — наприклад, Польщі чи Угорщині — сьогодні, на
жаль, відбуваються такі процеси,
і це дебатується. Ідеальних моделей роздержавлення у них теж не
було. У Польщі, приміром, багато газет свого часу увійшли до німецьких медіа-холдингів, і фактично втратили самостійність та
національну самобутність, бо стали уніфікованими. Все це варто
вивчати й обговорювати, але це
вже проблеми вільного суспільства, тобто вже іншого порядку.
Наразі ж ми очікуємо від нашої
реформи того, що громади отримають незалежні газети, створені незалежними колективами,
які матимуть змогу працювати за
професійними стандартами. ■
Продовження теми — 11 стор.

РЕЛІГІЯ
Роман РОМАНЮК
(«Українська правда»)

Що таке томос?
Томос — це в дечому унікальний вид церковного документа. Видавати його може тільки
предстоятель помісної автокефальної церкви. Зрідка томос
видається з питань, які стосуються положень християнського віровчення. Але найчастіше такі документи стосуються
церковного устрою. Коли Церква-матір хоче надати автономію
(без відділення) чи автокефалію
(фактичну незалежність) якійсь
зі своїх частин, то випускається
відповідний томос.
Власне, з грецької означає
«шматок» або «том», походить
від дієслова — різати, ділити.

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ 2018

■ АКЦЕНТИ

Томос — це:
Українське православ’я між Москвою
і Константинополем

Як так сталось,
що в Україні православна
церква розділена?
Наразі в Україні існують
три різні православні церкви.
Українська православна церква Московського патріархату
— канонічна, визнана світовим
православ’ям наступниця Київської митрополичої кафедри, заснованої після хрещення Русі.
Згідно з офіційними даними
Мінкульту, станом на початок
2018 року в УПЦ МП налічувалось трохи більше 12 тисяч приходів. Українська автокефальна православна церква (майже
1 050 приходів) та Українська
православна церква Київського патріархату (близько 5 тисяч
приходів) — дві невизнані церкви. Історії їхньої появи різні,
але досить схожі. Обидві церкви поставали в часи отримання
Україною незалежності: УАПЦ
у 1917-1921 роках, у часи УНР
та гетьманату Скоропадського, УПЦ КП — на початку 90-х
років ХХ століття, після проголошення Україною незалежності та розпаду СРСР. Обидві
не були визнані РПЦ та рештою православних церков. Але
саме на їхній базі зараз може
бути створена нова Українська
церква, якій і буде надано автокефалію. Згідно з останніми соціологічними даними, незалежність Української церкви підтримує понад 50% населення.

Яка процедура надання
томоса?
Томос є свого роду посланням патріархів, але фактично — це рішення колегіальне.
Ухвалюється воно більшістю
від складу Священного Синоду Церкви-матері. У випадку з
можливим наданням Українській церкві автокефалії за це рішення має проголосувати більшість Синоду Вселенського патріархату. У його складі є давні
прихильники РПЦ, які можуть
не підтримати рішення про надання томоса Україні. Але вони
не мають більшості у Синоді.
Тим паче що предстоятель
Константинопольської церкви Варфоломій постулює свою
прихильність ідеї надання Українській церкві автокефалії.
Як тільки томос оголошується,
то одразу набуває, так би мовити, юридичної сили. Він може
бути скасований лише іншим
рішенням Синоду тієї ж церкви, яка його ухвалила.

Чи потрібна згода Російської
церкви для отримання томосу?
У Вселенського патріарха
вважають Україну своєю канонічною юрисдикцією, відповідно, патріарх Варфоломій переконаний, що саме
він і очолюваний ним синод
Константинопольської церкви мають виключне право ви-

❙ Фото з сайта president.gov.ua.
рішувати долю українського
православ’я.
Виходячи з цієї позиції, згоди у Москви просити не потрібно. Тобто якщо Варфоломій
таки піде на надання Українській церкві томоса, то це буде
зроблено, швидше за все, без
такої згоди. Однак Вселенський патріарх не може і рубати
з плеча. Тому він розіслав своїх
посланців до усіх предстоятелів
помісних церков, щоб вислухати їхню позицію. В тому числі,
вони літали і до Москви.
В історії вже була схожа ситуація, коли Константинополь
і Москва ділили територію. На
початку 1996 року Синод Вселенського патріархату визнавав
Естонську православну церкву
своєю митрополією. Це рішення стосувалось всього 80 православних приходів в Естонії, але
призвело до того, що РПЦ на
кілька місяців розірвала всяке
спілкування з Константинополем. Тому зараз у Константинополі воліють заручитись підтримкою якнайширшого кола
помісних церков.
В інтерв’ю «УП» Патріарх
Київський Філарет припускав,
що в разі надання томоса його
визнають 12 із 15 православних
церков, крім РПЦ та залежних
від неї Антіохійської і Сербської
церков.
27 липня посланці Варфоломія завітали до Києва на День
хрещення Русі і привезли лист
від Вселенського патріарха, де
він публічно проголосив, що його
церква «взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю дарувати Українській церкві автокефалію».

Як Україна йшла до отримання
церквою автокефалії?
На це запитання є дві відповіді: церковна і світська. З
церковного погляду — ініціатором отримання автокефалії Української церкви від Вселенського патріарха була УПЦ КП,
яка від початку 90-х кілька разів
зверталася з відповідними проханнями до Константинополя.
Однак є й політична відповідь на це запитання. У 1992
році, коли вперше почалися розмови про утворення незалежної
Української церкви в незалежній державі, великим прихильником цієї ідеї, якщо не ініціатором, був тодішній Президент
Леонід Кравчук.
За його президентства це
питання вирішити не вдалося.

Леонід Кучма також виступав
за створення єдиної православної церкви України. З новою силою ця тема актуалізувалась за
Президента Віктора Ющенка,
який так само намагався допомогти УПЦ КП отримати визнання і автокефалію. Але і ця
спроба була невдалою. Нинішня церковна ініціатива Петра
Порошенка є, фактично, третьою спробою отримати томос у
новітній історії України.

У чому проблема з наданням
томоса для Української
церкви?
Проблеми з отриманням автокефалії для Української церкви так само є церковні та політичні. З одного боку, РПЦ протестує проти того, що саме Константинополь має вирішувати
це питання. Церковна Москва
вважає Україну своєю канонічною територією, яка належала
їй кілька століть. Історія підпорядкування Москві Київської митрополії, яка до того входила у Константинопольський
патріархат, починається після приєднання українських земель до Росії гетьманом Богданом Хмельницьким.
У самих «Березневих статтях», які підписали у Переяславі у січні 1654 року, про питання церковні не йшлося, але
одразу після смерті Хмельницького Москва спробувала взяти
під контроль і території України, і Київську митрополію. У
1686 році ці спроби досягли успіху, коли Константинопольський
патріарх Діонісій віддав Москві
право призначати Київського
митрополита. Відтоді Російська
церква вважає Україну своєю
канонічною територією. Однак у Константинополя — інша
точка зору, адже у наступному,
1687-му, році Діонісія змістили
з патріаршого престолу і позбавили духовного сану, в тому числі за передачу Київської митрополії Москві.
У Вселенському патріархаті
наполягають, що відання РПЦ
українськими
територіями
було тимчасовим, а не вічним, і
саме Константинопольська церква є материнською для Києва,
а не Російська.

Які можливі наслідки надання
томоса?
Зараз складно спрогнозувати, які наслідки матиме можливе надання томоса Українській церкві. Перш за все, через
те, що він може докорінно змі-

нити ситуацію як всередині самого українського православ’я,
так і православ’я вселенського.
В Україні буде створена
автокефальна церква на базі
УПЦ Київського патріархату,
УАПЦ та частини духовенства
Московського патріархату, яка
давно була готова до переходу.
Гальмував цей процес лише неканонічний статус КП.
Згадана нова церква потенційно може стати найбільшою
за чисельністю, і відповідно —
впливом, в Україні. Така ситуація автоматично дасться взнаки
на перерозподілі сил у глобальному православ’ї. Втрата України означатиме для РПЦ втрату
величезної кількості парафій і
єпархій. Більше того, нова Українська церква має шанси одразу стати однією з найбільших
церков у світовому православ’ї,
серйозно зменшивши чисельність і вплив Російської церкви. Хоча РПЦ і залишиться
найбільшою у світі.
Уже зараз із Москви лунають цілком серйозні «застереження», що дії Патріарха Варфоломія можуть спровокувати
розкол у світовому православ’ї,
бо РПЦ ніколи «не відмовиться
від своєї київської купелі».

Що зміниться
для українських церков,
якщо томос буде наданий?
По-перше, в Україні з’явиться нова православна церква.
Для цього УПЦ КП, УАПЦ і ті
кілька єпископів УПЦ МП, які
підписали звернення до Вселенського патріарха, мають
провести об’єднавчий собор і обрати нового главу. Зважаючи на
потенційні масштаби нової церкви, очолювати її має предстоятель у чині Патріарха. До речі,
після надання томоса Константинополь не зможе впливати на
те, хто саме очолить нову Українську церкву.
По-друге, ця нова церква
буде і далі співіснувати з УПЦ
МП, хоча, можливо, останній
доведеться змінити назву. Про
це, зокрема, згадував патріарх
Філарет, який виступає за те,
щоб УПЦ МП називалась Російською православною церквою в
Україні.

Яка доля чекає на лаври
та храми УПЦ МП?
Долю храмів будуть вирішувати їхні приходи і священики.
Обов’язкового і примусового переходу всіх православних у новостворену церкву не передбачається. Але двері для цього будуть відкриті. Усі теперішні віряни Московського патріархату, як
їхні пастори, зможуть прийняти
рішення і перейти у нову церкву.
Право вільного вибору має стосуватись всіх нині діючих простих
монастирів та лавр УПЦ МП.
У складі РПЦ зараз функціонує п’ять українських лавр, три
з яких — Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська — розташовані в Україні.
Лаври — це не просто монастирі, а місця особливої святості
і культурної ваги для будь-якої
церкви. Саме питання можливого «захоплення лавр» є одним
із ключових елементів медійної
кампанії з дискредитації ідеї створення автокефальної церкви в Україні, яку веде російська влада.
Патріарх Філарет припустив, що рано чи пізно усі лаври
в Україні, перейдуть в нову автокефальну церкву. Але не силою, а еволюційним шляхом.
Це питання буде досить гостро
стояти перед українською владою, яка обіцяє не допустити
силового варіанта захоплення
храмів і лавр МП. ■
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■ ДОВІДКА
Історичні приклади надання томоса
Історія знає чимало прикладів видавання томосів у питаннях адміністративного устрою церков. Варто згадати кілька показових, які ілюструють можливі сценарії розвитку українського питання.
«Естонський». Паралельно з українською революцією та створенням УНР, у 1917 році в Естонії так само було утворено незалежну державу.
У той період маленька православна церква у маленькій Естонії відчувала небезпеку з боку агресивної влади СРСР, яка вела активну антирелігійну політику. Тому очільник Естонської єпархії
звернувся до Вселенського патріарха з проханням включити його церкву до складу Константинопольської. У 1923 році це і відбулось шляхом
видачі патріархом Мелетієм IV відповідного томоса.
Такий стан справ протримався до 1940 року,
коли СРСР анексував Естонію. Все церковне
керівництво країни емігрувало до Швеції. А от всі
єпархії та приходи, які залишились в Естонії, стали частиною РПЦ. Більше того, у 1978 році церковна Москва добилась того, що Вселенський
патріарх скасував дію томоса 1923 року. Естонська церква стала частиною РПЦ.
Але ненадовго. У 1990 році Естонія вийшла з
СРСР. Майже одразу почалися розмови про відокремлення православної церкви від РПЦ. Форматом такого відокремлення мало стати повернення під юрисдикцію Вселенського патріарха.
Константинополь і Москва почали довгі і безуспішні переговори, які закінчились нічим. На початку 1996 року Вселенський патріарх Варфоломій, який досі займає цю посаду, без згоди з
Москвою відновлює дію томоса 1923 року і оголошує Естонію митрополією Вселенського патріархату. Таке рішення вивело із себе московського патріарха Алексія ІІ, який був вихідцем з Естонії і саме там став єпископом. Він припиняє
будь-яке спілкування з Константинополем, а Вселенського патріарха навіть перестають згадувати
під час служб у церквах.
Однак уже за кілька місяців церквам вдається знайти компромісний варіант — в Естонії одночасно будуть діяти дві церковні юрисдикції. Естонська автономна православна церква буде підпорядковуватись Константинополю, а Естонська
православна церква — Москві.
Обрати, в яку церкву йти, віряни і клір мали
самостійно. Умовно можна сказати, що це той
варіант, який українська влада і Варфоломій
хотіли б бачити в Україні. Щоправда, дуже скоро виявилось, що домінуючі позиції в естонському православ’ї залишились за Московським патріархатом.
«Чехословацький». Історія православної
церкви Чеських земель і Словаччини — ще один
можливий варіант розвитку подій після наданння томоса. Християнство на цих теренах бере свої
початки ще з ІХ століття, і принесли його сюди
святі Кирило і Мефодій. Однак якщо саме християнство як релігія незмінно присутнє у Чехії і
Словаччині уже більше 11 століть, то церковне
підпорядкування постійно змінювалось.
Найдовше православні чехи і словаки були
підпорядковані Сербській православній церкві,
яка втратила свої панівні позиції в регіоні тільки у
період між двома світовими війнами. Тоді за контроль над регіоном Сербська церква змагалась із
Константинополем, і таки перемогла.
Після Другої світової в Югославії встановився
атеїстичний режим, а у Чехословачинни з’явився
новий покровитель, чи краще сказати окупант —
СРСР. Тож дуже скоро, у 1946 році, Чехословацька церква була відібрана у Сербського патріархату і передана Московському. А ще за 5 років, у
1951-му, Москва надала томос про автокефалію
церкві Чехословаччини.
Але цей томос не визнав Константинополь,
і як наслідок — значна частина православного світу. Тривала така ситуація 47 років — аж до
1998 року, коли нинішній Вселенський патріарх
Варфоломій визнав незалежність Чехословацької церкви.
«Американський». Можлива ситуація, коли
предстоятелі церков так і не домовляться між собою. Яскравий тому приклад — історія Православної церкви Америки. Фактично ця церква
об’єднує колишні єпархії Північно-Американської митрополії РПЦ на території США та Канади.
Щоправда, сама ПЦА з 20 років ХХ століття не
мала жодних відносин із РПЦ аж до кінця 60-х. У
1970 році московський патріарх Алексій І за тиждень до власної смерті надає Православній церкві Америки томос про автокефалію. Цей документ досі, уже 48 років, не визнається Вселенським патріархом та очільниками Олександрійської,
Антіохійської, Єрусалимської, Румунської, Кіпрської, Елладської і Албанської церков.
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■ НАШІ ГРОШІ

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Чутки про те, що Україна отримає потужну діру у своєму державному бюджеті і не зможе виплачувати ні внутрішні потреби, ні зовнішні запозичення,
виявилися не такими вже й чутками.
Дані Національного банку свідчать: у
першому півріччі 2018 року дефіцит головного кошторису держави становив
9,782 млрд. гривень, що є еквівалентом
370 млн. доларів. Перспективи другого
півріччя ще сумніші.

Більше, ніж торік, але менше,
ніж треба
Інформація, що з наповнюваністю державного бюджету не все гаразд,
з’явилася ще на початку червня. Станом
на цей період до бюджету надійшло на 50
млрд. гривень менше, ніж за аналогічний період минулого року. Як передбачалося, до кінця року дефіцит може становити 100-120 млрд. гривень. Впоратися із ситуацією без допомоги МВФ буде
важко, але сам Фонд не поспішає перераховувати гроші в Україну, доки ми не
виконаємо його вимоги, одна з яких —
підвищення вартості газу для населення. Що суттєво вплине на житлово-комунальні тарифи, збільшить кількість
українців, які отримують субсидії, стане згубним рішенням для влади у передвиборчий рік.
Такий показник, звичайно, перевищить показник дефіциту, передбачений
двосторонньою домовленістю з МВФ,
який, як відомо, становить 2,5% до загального його обсягу. І побоювання, що
ми таки вийдемо за цей коридор, — небезпідставні. «Так складається, що дефіцит бюджету виходить за межі програми. Це потрібно або пояснити, або усунути», — сказала екс-міністр фінансів Наталія Яресько і наголосила: відновлення
співпраці з МВФ — головна умова збереження фінансової стабільності України
наступного року.
Утім виконувач обов’язків міністра
фінансів України Оксана Маркарова переконує всіх, що коригувати головні показники не потрібно і що стан наших фінансів залишиться у межах, передбачених меморандумом з МВФ.
Недавнє повідомлення, про «дірку»
в десять мільярдів гривень стало фіксацією проблеми на державному рівні. Доходів було зібрано 463,18 млрд. гривень.
При цьому доходи стали більшими, ніж
торік, на 17%. Але й цього виявилося замало для укладення малореалістичного, як стверджували економісти ще наприкінці минулого року, Держбюджету2018. Нацбанк відзначив, що торік держкошторис за аналогічний період був
зведений з профіцитом 29,04 млрд. гривень.
Загальний фонд державного бюдже-

■ А ТИМ ЧАСОМ...

«Дірка» у казні
Владі не вдалося виконати піврічний державний
бюджет: маємо дефіцит на 10 млрд. гривень. Дефіцит
пенсійного фонду також становить аналогічну суму

Удар оковитою
Із настанням холодних днів в Україні знову подорожчають алкогольні напої. Передбачається,
що пляшка горілки стане дорожчою для покупця,
приблизно на десять гривень. Якщо сьогодні мінімальна ціна пляшки становить 79,55 грн, то після
перегляду вона коштуватиме 89,4 грн.
У середньому горілка подорожчає на 12,419,6%, коньяк — на 6,6-9,5%, а вино — на 4,513,5%. Підвищення, як запевняють його ініціатори, Міністерство економічного розвитку й торгівлі, дозволить забезпечити рентабельність і вивести частину ринку з тіні. Останнє подорожчання
складової для шкідливої звички українців відбулося у вересні минулого року. Відтоді збільшили ставки акцизного податку, подорожчали спирт,
тара, виросли зарплати.
«Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво, на реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування», — розповіли в Мінекономіки.

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
Позичили — і повернули

❙ Національний банк України констатує: Державний бюджет у нас є, а грошей у ньому — немає...
ту за півроку зведений з дефіцитом 12,98
млрд. гривень, тоді як у минулому році
його дефіцит становив 1,7 млрд. гривень. З урахуванням раніше оприлюднених даних у червні держбюджет був зведений з дефіцитом 0,58 млрд. гривень,
проте за загальним фондом був зафіксований профіцит близько 1,22 млрд гривень.

Мінус десять мільярдів Пенсійного...
Експерти пояснили, яка причина
стала визначальною у «пенсійному провалі», — коли українські пенсіонери отримали свої гроші зі значним запізненням. Вважається, що у Пенсійному фонді виник дефіцит: не надто великий, але
доволі суттєвий, щоби ця структура не
могла вчасно розрахуватися зі своїми
клієнтами. Винним вважають Міністерство економіки, яке допустило помилку в
підрахунках.
«У Пенсійному фонді було заплановано 35% приросту в надходженнях
від Єдиного соціального внеску. За перші півроку спостерігалося близько 27%

приросту цих доходів, тобто явно був недобір. По суті, всім відомі затримки з
пенсіями цю ситуацію добре відобразили. Якщо темпи зростання доходів ЄСВ
залишатимуться на тому ж рівні, що і
зараз, то утвориться невеликий дефіцит
у Пенсійному фонді в розмірі 10 млрд.
грн. Для розуміння, бюджет Пенсійного
фонду — 350 млрд. Даний прорахунок не
критичний, але абсолютно очевидно, що
це питання буде обговорюватися в розмові з МВФ », — прокоментував ситуацію економічний експерт Дмитро Боярчук.
На думку аналітика, позаплановий
дефіцит обумовлений прорахунками в
економічних очікуваннях. «Зараз ми
спостерігаємо невеликий позаплановий
дефіцит у Пенсійному фонді. Він не критичний, але тут можна послатися на те,
що в Міністерстві економіки допустили
прорахунок в очікуваннях. Адже доходи
Пенсійного фонду стрімко зростали, а зараз рівень інфляції сповільнюється, що
могло вплинути на розрахунок», — сказав Дмитро Боярчук. ■

Міністерство фінансів за останнє півріччя нинішнього року залучило до державного бюджету — за рахунок здійснення державних запозичень — 86,851 мільярда гривень. 2,7 мільярда
гривень із них — зовнішні.
Хоча мали залучити значно більше. Програма управління держборгом, яку затвердив Кабінет Міністрів на початку поточного року, передбачала розміщення Мінфіном у 2018 році боргових
інструментів на 231,96 млрд. грн., у тому числі на
зовнішніх ринках — на 108,2 млрд. грн. Але, незважаючи на це, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує до кінця нинішнього
року залучення Україною на борговому ринку 215
млрд. грн.
Виплатили ж ми у вигляді погашення старих
боргів значно більше: 104,725 млрд. грн., у тому
числі за зовнішнім — 23,764 млрд. грн. Крім
цього, Мінфін виплатив 55,393 млрд. грн. у рахунок обслуговування державних зобов’язань.

■ ДО РЕЧІ
Мрія життя: фармацевт на Донбасі
Прифронтова Донецька область на сьогодні
є регіоном із найвищою заробітною платою. Таку
статистику оприлюднило Міністерство економіки. «Найбільша середня заробітна плата по регіонах у червні: Донецька обл. — 9774 грн., Київська
обл. — 9481 грн., Дніпропетровська обл. — 9065
грн.», — повідомили у міністерстві .
За даними міністерства, середня номінальна
заробітна плата в Україні за червень 2018 року становила 9141 грн. — у 2,5 рази більше за «мінімалку» і на 24,2% більше торішніх показників червня.
Що ж стосується найприбутковіших галузей в
Україні, то на першому місці тут опинилася фармацевтична галузь. На другому йдуть фінансисти
та страховики, а також працівники сфери ІТ та телекомунікацій.

■ ОБМІН ВАЛЮТ

Час заготовляти «зелень»
Нацбанк пояснив: гривню «розхитали» експортери.
Аби врятувати курс, регулятор готовий виходити на міжбанк
із доларовими інтервенціями
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Українська національна валюта після незбагненного злету
упродовж весни і літа 2018 року
раптово почала падати. За один
день гривня на міжбанку двічі
падала на 10 копійок. Що, звичайно ж, не могло не вплинути
на офіційний курс.
Банківські аналітики пояснюють таку тенденцію збігом
кількох причин. По-перше,
частина клієнтів чекала надходжень від Держказначейства і
притримувала валюту до останнього, що і призвело до низької
статистики торгів на міжбанку,
що нехарактерно для завершення місяця.

Окрім цього, на ринок вийшло не менше 3 млрд. гривень
відшкодувань ПДВ, що знижує
бажання експортерів виходити
з активним продажем валюти.
Натомість вони витрачатимуть
отриману гривню. Це створить
певний тиск на валютний ринок
і може призвести до продовження валютних гойдалок.
Приблизно такої ж думки і
голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
Знецінення гривні, на його думку, відбувається через посилення попиту на іноземну валюту,
що зумовлено впливом короткострокових чинників. Тобто,
знецінення гривні зумовлювало насамперед посилення попи-

ту на іноземну валюту на безготівковому ринку.
«З одного боку, попит зумовлювали імпортери, купуючи
іноземну валюту. З іншого —
додатковий попит стимулювала
гривня, яка надійшла на ринок
через відшкодування ПДВ та
виплати нерезидентам за гривневими ОВДП», — написав Богдан Данилишин на своїй сторінці у «Фейсбуці». — При цьому
відшкодування ПДВ має двоякий вплив на валютний ринок.
Адже ці кошти частково спрямовують на купівлю іноземної
валюти експортери. Крім того,
експортери використовують як
обігові кошти, що знижує необхідність «заведення» виручки в

❙ Власники обмінних пунктів знову готуються чіпляти на стелли
❙ значно більші цифри.
іноземній валюті в Україну».
Отже, наголошує голова Ради
НБУ, знецінення гривні в липні
відбувалося через посилення попиту на іноземну валюту, зумовлене впливом короткострокових
чинників. «Однак з метою упередження різких змін обмінного
курсу гривні Нацбанк готовий і
виходить на валютний ринок
України з інтервенціями з продажу іноземної валюти, що й робив минулого тижня», — підсу-

мував Данилишин.
Чи вдасться Нацбанку змінити вектор курсових коливань із падіння гривні на її укріплення, можна буде побачити
вже найближчим часом. Утім
великий вплив тут матимуть
не лише об’єктивні чинники, а
й суб’єктивні, як, наприклад,
поведінка спекулянтів, які можуть розхитати валютний ринок навіть і за доволі сприятливих обставин. ■
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Сміття міжнародного масштабу

Ртуть поза вжитком

«Підчисть за нами, пані природо!» — вже неактуально
Оксана СОВА

Можна скільки завгодно дивитися, як
палає вогонь на переповненому сміттєзвалищі, затягуючи небо чорною кіптявою. Можна скільки завгодно спостерігати, як карпатськими річками несе
цілі острови пошматованого поліетилену і пластику, провокуючи транскордонні скандали з європейськими сусідами.
Можна скільки завгодно вернути носа
від відстійників, на які перетворилися
колись зарослі пахучими лікарськими травами ярки на узліссі. Доки не
з’явиться не лише міністерство, а й
цілком конкретні мешканці міст-сілпосадових кабінетів, яким від таких видовищ очі на лоба полізуть. І захочуть
вони простір, у якому народилися і тепер дітей своїх виховують, перетворити
на щось придатніше й природніше...

Навіщо накопичуємо бруд?
Звісно, обтічні узагальнення і заклики мало кого схвилюють. Конкретика прагматичніша. Наприклад, тільки
за сміття, яке маленька Тиса постійно
«транспортує» своїми водами з України
в Угорщину, де його виловлюють і переробляють, ми щороку сплачуємо штрафи на десятки тисяч євро. На благословенному Закарпатті досі пручаються побудові сміттєпереробних заводів, а тим
часом увесь непотріб скидають у ріки
або закопують уздовж берегів. Це звична картина чи не для всього південного
узбіччя Карпат. Від витоку і до Рахова
Чорна Тиса тече майже 40 кілометрів.
За цей час вона вимиває з берегів тонни
непотребу. І жодного полігону або сміттєпереробного заводу. Які б інвестори
не приходили, — неможливо провести
громадські слухання. Міське сміттєзвалище Рахова розташоване просто над
Чорною Тисою, нависаючи над річкою.
У 2005 році його офіційно мали закрити, але досі його експлуатують, щомісяця завозячи сюди понад 200 тонн непотребу. У мерії Рахова якось попросили дозволу розширити сміттєзвалище,
натомість отримали кримінальне провадження. Хоча й зізнаються: полігон
дуже небезпечний саме через близкість
до річки.
Проте ті, хто таки хоче жити у спільному чистому просторі, знаходять способи його організувати. Недавно в селі
Квасове на Берегівщині вдванадцяте
пройшла унікальна толока — День Дунаю. Це спільний пан’європейський захід, який відзначається щорічно у середині літа в чотирнадцяти країнах басейну цієї річки. В Україні до басейну
Дунаю належать басейни річок Тиси,
Пруту та Сірету та дельта самого Дунаю. Цього року обрали тему «пластикові пірати і лицарі». Нові пластикові
пірати замість золота збирали пляшки. Як розповіла Олена Марушевська,
організатор заходу, національний експерт у Міжнародній комісії із захисту річки Дунай від України, точно обсяги засмічення Закарпаття ще ніхто
не знає. Але найпроблемнішими лишаються сезони паводків: «У 2013 році ми
організували акцію, щоб порахувати,
скільки сміття пливе через Латорицю,
— натягнули сітку через ріку. За п’ять
днів назбирали пластику на 10 вантажівок! Угорщина щороку виставляє
Україні штраф 30 тисяч євро за пляшки, які вона збирає на своїй території.
Але це не тільки проблема України, —
пляшки на Тисі пливуть і з Румунії...».
«Будувати на річках стаціонарні конструкції, які б збирали пластик, нереально, — переконаний Олег Кисіль,
керівник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. — Вода знесе
такі споруди. Доцільніше робити так,
щоб пластик не потрапляв туди. Вихід
— встановлювати сміттєсортувальні
та сміттєпереробні заводи у низинних
районах».

❙ Час розкидати сміття закінчився. Настав час його утилізувати.
❙ Фото з сайта tvoemisto.tv.
Разом прибирається швидше
Цього року на толоку до Квасова
з Угорщини разом з іншими волонтерами приїхав Міклош Голой-Корпош.
За минулий рік волонтери витягли з
Тиси 10 тисяч тонн пластикового непотребу. Андрій Бублик, представник
«Кока-кола Беверіджиз Україна», яка
щороку підтримує свято, переконаний, що настане той день, коли Тиса не
принесе в Дунай жодної пластикової
пляшки і в Чорному морі не знайдеться пластикового сміття. Адже Україна
цього року вже почала адаптувати своє
екологічне законодавство до цивілізованих європейських параметрів. «Ми
переходимо до Басейнового принципу
управління водними ресурсами, — пояснив Павло Гвозденко, заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України. — Раніше управління
здійснювалося за адміністративно-територіальним принципом. У кожній
області й раніше проводили окремі заходи, — чи то за місцеві кошти, чи державні. Але програми області мали
кожна свою: хтось річку очищує, інший забруднює — і ефекту немає. Тепер прийнято рішення: якщо оздоровлюємо, то весь басейн річки. Всі європейські країни так працюють, і ми мусимо міняти підходи».
На рівнинній Україні смітники до
сусідів водою не відносить, тут інша
проблема: що робити з переповненими
сміттєзвалищами. Епопею з львівськими сміттєвозами-«далекобійниками», сподіваємося, таки закриють закордонні інвестори, з якими нарешті
домовилася тамтешня влада. А, скажімо, на Полтавщині дилему «бути чи
не бути» новим сміттєвим териконам
на родючих чорноземах, разом iз міжнародними консультантами вирішують місцеві науковці. «Субрегіональна стратегія поводження з відходами
для Полтавської області» розроблена
за підтримки Deutsche Gesellschaft f?r
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH у рамках міжнародного проекту «Реформа управління на сході України». За офіційними статистичними
даними, у Полтавській області щорічно утворюється близько 3 мільйонів
кубічних метрів ТПВ, які видаляються на санкціоновані звалища і полігони. Станом на початок минулого року
в області налічувалося 674 організовані звалища та полігони твердих побутових відходів. За даними проведеної інвентаризації, тільки 71 (близько
10 відсотків) з усіх звалищ і полігонів
паспортизовані й є контрольованими
місцями видалення відходів. Решта ж
створена й функціонує без належного
проектного обґрунтування та паспортизації. Більшiсть сміттєзвалищ експлуатуються без необхідного інженерного забезпечення та моніторингових
досліджень їх впливу на довкілля.

Цього літа в рамках розробленої
в області спеціальної програми (її, до
речі, готували фахівці Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка) почали
реконструкцію одного з найпроблемніших сміттєзвалищ області — Пирятинського. Щоб налагодити систему
збору твердих побутових відходів на
території Пирятинської ОТГ, передбачено облаштування трьох котлованів,
які вимостять геомембрани плівкою з
пошаровим похованням (шар сміття —
шар землі), вивільнення майданчика
під сортувальну лінію для вторинної переробки сміття, яке не підлягає захороненню, і облаштування господарської
зони (санітарний бар’єр, контрольні
свердловини, пожежні резервуари).
Після реалізації проекту, який планується завершити вже до кінця цього
року, буде реалізовуватися наступний
етап: придбання та встановлення сміттєсортувальної лінії на умовах співфінансування з обласного бюджету — з
фонду охорони навколишнього середовища і бюджету міської ОТГ. Останніми роками за рахунок власних бюджетних коштів із залученням коштів
обласного бюджету, місцевого сироробного заводу (за соціальною угодою) та
місцевих підприємців тут ліквідували несанкціоноване звалище на проїзді до полігону, облаштували асфальтований заїзд, огорожі в’їзду, шлагбаум
та вагончик для працівників сміттєзвалища. Ці роботи стали піготовчим етапом для реалізації сучасного проекту
«Будівництво полігона твердих побутових відходів для міста Пирятин Пирятинського району Полтавської області
на місці існуючого невпорядкованого
сміттєзвалища». Загальна кошторисна вартість проекту становить понад 14
мільйонів гривень. Цього року планують виконати роботи на суму близько 6
мільйонів гривень за рахунок обласних
коштів та бюджету міської ОТГ. Це —
будівництво першого котловану з облаштуванням гідроізоляційного екрана
та дренажної системи з укладанням у
нього всього наявного сміття, продовження асфальтованої під’їзної дороги, облаштування господарської зони
(дезбар’єр, приміщення для складування вторинних ресурсів), опоряджувальні роботи (пожрезервуари, під’їзна
дорога до пожрезервуарів, майданчик
для миття контейнерів, огорожа території, озеленення, спостережні свердловини).
Зверніть увагу: від початку до кінця
в усіх реалізованих з утилізації сміття
роботах беруть участь як міжнародні,
обласні та міські структури, так і місцеві підприємці. Швидше за все, без
ініціаторів «з народу» з конкретними
іменами та прізвищами жоден наймасштабніший проект не те що реалізувати
— навіть запланувати не вдалося б. ■
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Врятувати довкілля від антропогенних викидів
ртуті та знизити ризики для здоров‘я людей розраховують після прийняття Закону України «Про ратифікацію Мінаматської конвенції про ртуть».
Основні положення конвенції стосуються поступової заборони та виробництва деяких приладів
із вмістом ртуті, а також обов’язкове припинення
її видобування. Мають на увазі перш за все люмінесцентні лампи з вмістом ртуті, неелектронні
вимірювальні прилади (в тому числі термометри
та барометри), деякі медичні препарати. Для окремих продуктів, які не мають екологічно безпечних аналогів — встановлені винятки. «Для бізнесу впровадження конвенції не буде критичним. На
сьогодні в Україні виробництво приладів, які забороняє конвенція, відсутнє — йдеться лише про
імпорт. У тих галузях, де вміст ртуті має бути заміщено до 2020 року, ратифікація конвенції сприятиме пошуку альтернатив та активізації інвестицій у безпечні технології. Підприємствам буде запропоновано найкращі практики та технології із
заміщення ртуті та її сполук», — зазначає Сергій Лук’янчук, директор Департаменту екологічної
безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди. Обмеження, запроваджені законом, торкнуться також виробни цтва цементу, застосування
хлор-лужних технологій та роботи вугільних ТЕС,
діяльність яких пов’язана з викидами ртуті.
В Україні нараховується 11 родовищ ртуті, останнє активне родовище припинило свою роботу ще
в 90-х роках ХХ століття і на сьогодні розташоване
на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Конвенцію вже підписало близько 130 країн, 94
країни — ратифікували. Її назва — від японського міста Мінамата, де в 1956 році ртуттю отруїлися
майже дві тисячі людей, багато з них померли. Отруєння викликало хворобу Мінімати: синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках — параліч та порушення свідомості, причиною якого є
отруєння органічними сполуками ртуті.

Людський фактор Чорнобиля
Упродовж останніх двох років відбулися три
асамблеї країн-донорів Чорнобильського фонду
«Укриття» та Рахунку ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС. Вперше за багато часу Україна виконала взяті на себе зобов’язання. Це підкреслюють і в ЄБРР, як банку-розпорядника коштів безпекових проектів у зоні відчуження, так і на останній
асамблеї, яка у липні відбулася у Лондоні. Досягнуто надважливих домовленостей щодо введення
в експлуатацію нового безпечного конфайменту на
Чорнобильській АЕС. Також Мінприроди розпочало консультації з Європейською комісією щодо роботи зі спільного виведення з експлуатації ЧАЕС.
Тим часом подав у відставку генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін. У Мінекології пояснюють, що термін його контракту завершується за
кілька місяців: «Ще у грудні минулого року постало питання про доцільність продовження контракту
пану Грамоткіну. Тоді у Мінприроди, проконсультувавшись iз партнерами з ЄБРР, ухвалили рішення дати цій людині ще один шанс завершити взяті
його підприємством зобов’язання. Однак ми опинились у ситуації, коли терміни введення в експлуатацію необхідних об’єктів були на межі зриву.
Про це під час спільних нарад неодноразово доповідало керівництво Державного управління зоною відчуження. За таких умов недоцільно б було
говорити про продовження контракту», — йдеться у коментарі Мінприроди. Нагадаємо, Ігор Грамоткін неодноразово був фігурантом кримінальних проваджень та низки журналістських розслідувань.

Лісорубів інспектуватимуть ретельніше
Міністерство екології та природних ресурсів
України наполягає на відновленні можливостей
для Держекоінспекції здійснювати перевірки у
сфері лісового господарства. Відповідна постанова націлена на послаблення діючого мораторію на
здійснення перевірок у природоохоронній сфері.
Про це повідомив заступник міністра екології та
природних ресурсів України Василь Полуйко. Кабмін уже доручив Держаудитслужбі, Держгеокадастру і Нацполіції перевірити всі лісгоспи на предмет
незаконної вирубки і вивезення лісу-кругляка. Тим
часом Мінприроди відчуває брак інформації щодо
ситуації з вирубкою дерев, оскільки Державна екологічна інспекція України свого часу втратила можливість здійснювати відповідні перевірки. За даними Держекоінспекції, порушення у сфері лісового господарства є типовими і стосуються вирубок
лісу, які здійснюються без спеціального дозволу
зрубного квитка, мають місце приховування пнів
незаконного зрізаних дерев, заниження кубомаси
дерев, проведення рубок на значно більшій площі,
ніж дозволено лісорубним квитком тощо. ■
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■ РЕЙТИНГИ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Куди везе
«тризубий»
паспорт?

Після 40 років блукання пустелею...

Україна — в лідерах
на пострадянському просторі
за кількістю країн,
які можна відвідати без візи
Олег БОРОВСЬКИЙ

Літо — пора відпусток, а серпень — пік відпускного періоду. Українська служба «Німецької
хвилі» підготувала спеціальний матеріал про
те, куди українцям податися без візи. І можна з
упевненістю сказати, що своїм «тризубим» паспортом ми, безперечно, можемо пишатися.

Ми в’їзні до 128 країн
Наміри відомих міжнародних лоукостерів розпочати роботу на українському ринку викликають неабияку ейфорію
серед українців. Ще б пак! Особливо приємно це тому, що
на сьогодні багато країн надають громадянам України можливість безвізового в’їзду. Взагалі щодо можливостей подорожувати без візового клопоту й пов’язаних iз цим часових та грошових витрат власники українських паспортів мають значно кращі шанси, ніж їхні сусіди з колишнього Радянського Союзу.
За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), котрі щорічно систематизує консалтингова компанія
Henley & Partners, громадяни України можуть відвідати без
візи 128 країн світу. Для них цей список суттєво розширився
після запровадження в червні минулого року безвізового режиму з Європейським Союзом. Тепер власники українського
біометричного закордонного паспорта можуть подорожувати
без візи в 26 із 28 країн ЄС. Візу доведеться оформити лише
для в’їзду до Великої Британії та Ірландії.
На Близькому Сході до безвізових для українців належать також і такі популярні напрямки, як Ізраїль та Туреччина. На розпечених гарячим сонцем пляжах Перської затоки
без візи українці можуть поніжитись у Об’єднаних Арабських Еміратах і Катарі.
Щодо інших континентів, то українці можуть подорожувати без візи до більшості країн Південної Америки. Віза
знадобиться тільки для подорожей до Венесуели, Колумбії
і Гайани. Тим, хто хоче податися до Болівії, візу можна отримати на кордоні.
Серед країн Південно-Східної Азії українським громадянам без візи можна подорожувати Індонезією та Малайзією, але, на відміну від росіян, потрібно оформляти візу
до В’єтнаму й Філіппін. І зробити це треба ще в Україні. Ті,
кого нестримно вабить Таїланд, зможуть без проблем отримати візи в аеропорту, одразу після прибуття в цю екзотичну країну.
Тим з українців, хто змалку мріяв про сафарі в африканській савані, можна без візи податися до Намібії. Ще однією африканською країною з безвізовим в’їздом для наших
громадян є Сенегал. Щодо Єгипту, то любителі овіяних легендами пірамід Гізи й лазурових хвиль Червоного моря отримують візу просто після прильоту в аеропорту, сплативши
за це відповідну суму.

Китай чекає на білорусів
Згідно з даними IATA, громадяни Росії можуть поїхати без
візи у 118 країн світу. При цьому в Європі безвізовий вибір
росіян не надто великий: крім сусідніх України та Білорусі,
вони можуть вільно поїхати в Албанію, Боснію і Герцеговину,
Македонію, Молдову, Чорногорію і Сербію. Тож щодо свободи пересування Європою власникам російського паспорта пощастило менше, ніж деяким сусідам по колишньому СРСР.
А ось зведені загальні дані по всіх колишніх 15 «республіках-сестрах» про те, до скількох країн світу їхні громадяни можуть тепер здійснювати безвізові поїздки після звільнення з зовсім «безвиїзного» Радянського Союзу: Латвія — 179, Литва — 179, Естонія — 178, Україна
— 128, Молдова — 121, Росія — 118, Грузія — 112, Білорусь — 77, Казахстан — 76, Азербайджан — 66, Киргизія — 63, Вірменія — 62, Узбекистан — 59, Таджикистан — 58 та Туркменістан — 53.
Тож найвигідніші на пострадянському просторі паспорти
для подорожей світом мають громадяни Латвії, Литви та Естонії. Це стало можливим завдяки приєднанню цих країн до
ЄС та НАТО. В’їзд у США для них можливий за електронним
дозволом. А ось для поїздки в Росію латишам, литовцям і естонцям потрібно отримувати візу.
Білорусь опинилася посередині списку кращих і гірших
паспортів на пострадянському просторі. Її громадяни можуть
їздити без візи (або оформити її під час перетину кордону) в
77 країн. До речі, Білорусь — єдина країна на пострадянському просторі, громадяни якої можуть подорожувати без віз
усією територією Китаю. ■

Зімбабве нарешті отримало шанс стати на демократичний шлях розвитку
Ігор ВІТОВИЧ
У Зімбабве в понеділок завершилися президентські та парламентські
вибори. Це історичне волевиявлення,
оскільки відбувається воно вперше
після усунення від влади диктатора
Роберта Мугабе. Мугабе правив країною 37 років поспіль.
У голосуванні взяли участь 75%
зареєстрованих виборців цієї країни.
Фаворитом перегонів був чинний президент країни Еммерсон Мнангагва,
вусунутий правлячою партією «Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт».
Але опозиційний лідер, 40-річний юрист та пастор Нельсон Чаміса, вже після закінчення голосування
заявив про свою «рішучу перемогу»
на президентських виборах у Зімбабве. Він зазначив, що його партія «Рух
за демократичні зміни» отримала результати голосування з 10 тисяч виборчих дільниць і вони свідчать про
його перемогу. «Рішуча перемога...
Ми спрацювали надзвичайно добре»,
— написав він у своєму блозі в «Tвіттері», додавши, що готовий сформувати наступний уряд.
День волевиявлення пройшов без
сутичок. Уперше за багато років за
проведенням виборів у Зімбабве стежила місія спостерігачів від Євросоюзу та США. Глава місії ЄС Ельмар Брок

дав неоднозначну оцінку виборчій процедурі. «Місцями все проходило гладенько, але місцями хаотично». На багатьох дільницях спостерігались довжелезні черги, тому люди йшли додому, так і не проголосувавши. Офіційні
результати виборів мають бути оголошені 4 серпня. Якщо жоден кандидат
не отримає більшості голосів, другий
тур відбудеться 8 вересня.
У перегонах брали участь 23 кандидати, у тому числі чинний пре-

зидент країни 75-річний Еммерсон
Мнангагва. Він обійняв посаду президента після відставки Роберта Мугабе, що правив країною з 1983 року.
Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав
людини і репресіях проти політичних
опонентів. Перед виборами сам Мугабе відмовився підтримувати створену
ним ЗАНУ-ПФ та дав зрозуміти, що
голосуватиме за опозиційного кандидата. ■

■ СОЛІДАРНІСТЬ

Олег БОРОВСЬКИЙ
У понеділок, 30 липня,
на фасаді мерії четвертого
округу Парижа розмістили
фото українського режисера Олега Сенцова, який
ув’язнений в російській
колонії. Під мерією пройшла акція на підтримку
українця. «Повністю підтримуємо Олега Сенцова,
українського кінорежисера, якого чотири роки утримують в Росії. Ми надіємось на його звільнення,
але тепер боїмося за його
життя. Ми сподіваємося
на справедливість. Справедливість для нього означає свободу», — написав
заступник мера Парижа
Патрік Клюгман у «Твіттері». Мер французької
столиці Анн Ідальго також закликала звільнити
Сенцова. «Ми закликаємо
звільнити його і підтверджуємо нашу відданість
свободі думок і повазі до

❙ До виборчих дільниць вишикувались довжелезні черги.

Коли у людей є серце
З будівлі мерії
Парижа
вимагають
звільнити Олега
демократії», — написала
вона на своїй сторінці у соцмережі.
Одним з ініціаторів акції в Парижі є французький філософ та глава асоціації «Нові дисиденти»
Мішель Єльчанінов. «Ми
попросили мерію зробити
щось символічне для Олега
Сенцова, наприклад, вивісити його портрет, щоб парижани знали, що він голодує на Півночі, що це
78-й день його голодуван-

❙ Олег Сенцов у Парижі.
ня, що це жахливо та небезпечно, щоб парижани
краще знали про справу та
біду українського режисера», — розповів він російській службі Міжнародного французького радіо.

Дивує, що така проста ідея привернути увагу громадськості не спала
на думку очільнику мерії
Києва чи якогось іншого
українського міста. Втім,
зробити це ще не пізно... ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
«Ісламська держава» взяла
відповідальність за напад у
Таджикистані
«Ісламська держава» поширила заяву, що
відповідальна за атаку та смерть туристів у Таджикистані. Це угруповання вперше заявляє про атаку в цій країні. Двох громадян США, одного швейцарця та одного голландця збив автомобіль у Дангарі, за 70 км від Душанбе. В інтернеті з’явився відеозапис інциденту, який не лишає сумнівів: наїзд
автомобіля був навмисним. Міністр внутрішніх
справ Таджикистану Рамазон Рахімзода заявив,
що слідство розглядає всі версії, в тому числі теракт. Він додав, що водій і пасажири автомобіля,
який збив групу іноземних велосипедистів, після
наїзду вийшли з машини і добили людей ножами
та вогнепальною зброєю.

Дональд Трамп готовий зустрітися
з керівництвом Ірану
Президент США Дональд Трамп у понеділок,
30 липня, заявив, що готовий зустрітися з керівництвом Ірану, в тому числі і з президентом цієї

країни Хасаном Роухані будь-коли і без додаткових умов. «Гадаю, це правильно було би зробити,
— додав Трамп, виступаючи у Білому домі під
час прес-конференції з прем’єр-міністром Італії
Джузеппе Конте. — Якщо вони хочуть зустрічі, я
зустрінуся з ними будь-коли». Заява Трампа прозвучала на тлі словесного конфлікту між ним та
владою Ірану в «Твіттері». Тиждень тому Трамп
написав великими літерами повідомлення, адресоване Ірану: «Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову, інакше ви зіткнетеся з такими
наслідками, з якими ніколи не стикалися за всю
вашу історію». На це міністр закордонних справ
Ірану відповів також твітом, у якому зазначив,
що Іран «не вражений» погрозами з боку Трампа і що кілька місяців тому «світ чув іще грубіші
порожні погрози».

У Грузії легалізували марихуану
Споживання марихуани в Грузії стало легальним, таке рішення ухвалив Конституційний
суд країни. За паління марихуани не будуть карати навіть штрафами, в тому числі й у публіч-

них місцях. Водночас вирощувати, продавати або
купувати марихуану є незаконно. Конституційний
суд у своєму рішенні зазначив, що споживання
марихуани є особистою справою, яка захищена
правом на вільний розвиток особистості.

У Франції заборонили смартфони
в школах
Французьким школярам доведеться вимикати свої смартфони або залишати їх удома, починаючи з академічного року, який стартує вже
цього вересня. Заборону користуватися в школах мобільними пристроями, які під’єднуються
до інтернету, французький парламент ухвалив у
понеділок, 30 липня. Заборона стосуватиметься
підлітків віком до 15 років. Нова норма є виконанням обіцянки, даної президентом Еммануелем Макроном під час передвиборчої кампанії.
Новий закон передбачає винятки, які школи можуть робити для позакласних занять, дітей з
особливими потребами, а також «педагогічного використання», пише інформагенція «Франс
Пресс».

ЛЮДИНА
Ліна ТЕСЛЕНКО
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■ НАШІ

Двадцять років тому донеччанин Михайло
Казаренко поїхав шукати кращої долі до
далекої Америки. Починати життя з нуля
в 37 років у чужій країні було непросто:
маючи дві вищі освіти, ким тільки не працював — і охоронцем, і вантажником, і на
будівництві, і навіть у ресторані. Сьогодні
«американська мрія» Михайла Казаренка здійснилася: він має хорошу роботу
і цілком комфортне життя в США. Проте
не забуває і свою далеку Батьківщину: заснував та очолює громадську організацію,
яка вже багато років допомагає Україні
різними проектами. Бо хоче бачити країну,
де залишилися мама, сестра, друзі, успішною і щасливою. Зустрітися і поговорити
з паном Михайлом вдалося під час його
останнього приїзду в Україну.

«Головна біда українців —
це самі українці»

«У США доброчинці мають пільги
в оподаткуванні»

моделювання техніки, а університет — відшукати справжні таланти, майбутніх технічних геніїв. Навчання в школі безплатне. І йдеться, наголошу, не про технічний
гурток, а про цілком серйозну роботу, до
якої залучаємо здібних дітей. Вважаю
своїм обов’язком підтримати талановиту
молодь, яка, сподіваюся, виведе Україну
на нові горизонти. Ось і цього разу привіз
у подарунок для Центру комплекти для
моделювання робототехніки.

■ Пане Михайле, як часто буваєте в Україні і чи бачите якісь зміни на краще?
— Щороку в свою відпустку я приїжджаю в Україну, аби втілювати в життя започатковані мною проекти. А щодо змін,
то хотілося б, аби вони були відчутніші.
От сьогодні в кафе, де ми сидимо, довелося вимагати, аби мене обслуговували українською. Майже 27 років незалежності
України, чотири роки війни на сході, а я
досі в Києві скрізь чую російську! Не поважаємо ні себе, ні державу, ні ті жертви,
які й сьогодні продовжуємо класти на вівтар української незалежності. Не кажу про
старше покоління — воно покалічене «совком». Але ось ця дівчинка-офіціантка —
вона ж народилася вже в незалежній Україні, чому ж розмовляє російською? Я — з
Донецька, виріс у російськомовному середовищі, свою першу книжку українською
прочитав у 35 років! І сьогодні щасливий
спілкуватися з вами рідною мовою, яку
вчив уже в зрілому віці. Коли приїхав у
США, то майже й слова не знав англійською — десятирічний син мені був за перекладача. Проте одразу зрозумів: якщо
хочу досягти чогось у цій країні, маю вивчити її мову. І вчив, а через п’ять років
зміг здати екзамен з мови, що дозволяло
претендувати на серйозніші посади. Я переконаний: хоч який би мовний закон ухвалили в Україні, але якщо він не передбачатиме каральних заходів, це буде лише
декларація. Закон має бути в першу чергу
батогом, а не пряником.
■ Ви створили в США й очолюєте громадську організацію «Інститут суспільного розвитку». Могли б жити собі спокійно,
але вирішили звалити на плечі тягар громадської роботи. Чому?
— Я активна людина, і мене не влаштовує сценарій «сім’я-робота», за яким живе
більшість. Я викладав у Нью-Йорку в суботній школі українознавства для діаспорян. Якось мені потрапила на очі стаття,
що в Києво-Могилянській академії дітиіноземці під час літніх канікул вивчали
мову й культуру українців. Захотів створити аналогічну програму, зібрав спонсорські кошти, і наші діти зі США поїхали
до Києва на навчання. Ця програма існувала років вісім винятково на пожертви.
В Америці якщо ти даєш кошти на благодійність, то звільняєшся від оподаткування на цю суму. І, щоб видавати відповідні
довідки жертводавцям, я створив громадську організацію (сайт http://sdinstitute.
weebly.com).
Згодом на базі цієї організації було організовано низку інших програм. Наприклад, діти з Донбасу з україномовних шкіл
їздили в Америку практикуватися у вивченні англійської. Вони жили тут якийсь
час у родинах, навіть відвідували американські школи, знайомилися з цією країною та її культурою й історією. Це разюче змінювало їхній світогляд. Ті діти вже
повиростали. І доля багатьох iз них чудово
склалася, вони позакінчували престижні
виші, працюють на хороших роботах, як в
Україні, так і за кордоном. Мені приємно,
що наша програма стала певним стимулом
для цих дітей у бажанні досягти успіху.
Потім ми видавали книжку, яка б допомогла українським дітям вивчати неправильні англійські дієслова. Згодом організували спільно з Національним університетом біоресурсів і природокористування
школу робототехніки — Центр технічної
творчості, де школярі можуть навчитися

Чому замість комфортного
життя за океаном
діаспоряни підтримують
свою далеку Батьківщину

Чому мовчить «Голос фронту»
■ З вашої ініціативи в Україні з 2016
року діє програма психологічної реабілітації дітей, батьки яких загинули на
фронті («УМ» про це писала в номері від
23.01.2018). Чому з’явилася ця ідея?
— Головна причина, чому така програма з’явилася, бо, як показує досвід Сполучених Штатів, починаючи з в’єтнамської
війни, в цьому є потреба. Буду банальним,
але діти — наше майбутнє. І яке дитинство
буде в цього «майбутнього», те дитина понесе в доросле життя. Наша програма так і
називається: «Покоління майбутнього».
В Україні досить неоднозначне розуміння подій на сході. Хтось усвідомлює, що в
його дім прийшов ворог, і йде воювати, а
хтось свідомо уникає служби. Діти дуже
добре схоплюють ці настрої й можуть в очі
сказати однолітку, який втратив рідну людину: твій батько дурень, бо пішов на війну
і загинув, а мій розумний, бо відкупився.
Це ще важче, ніж якби тато загинув у автокатастрофі, бо суспільство не цінує жертви
їхніх батьків. Через це слабкі діти ламаються, сильні озлобляються, стають жорстокими, мстивими. І як обернеться для
суспільства дитяча травма цієї вже дорослої людини — ніхто не знає. Тому наше
завдання — допомогти дитині правильно
сприйняти цю важку втрату. Ми не можемо вилікувати цей біль, але можемо навчити жити з цим.
■ Такі програми відбулися вже тричі. Є
багато бажаючих знову потрапити на реабілітацію. Чи буде ще одна?
— Ми зараз саме збираємо гроші. Ось
днями мені передав 13 тисяч гривень і
1200 доларів волонтер із Рівного Віктор
Суходольський, він має свій YouTube-канал Didusik.TV, через який збирає кошти. Як тільки зберемо ще 12-15 тисяч доларів, зробимо чергову програму на 4050 дітей. З 2016 року жодної копійки на
це уряд не дав, усе відбувається за кошти жертводавців. Не тільки американців,
приміром, третю програму профінансували українські підприємці, які побажали
залишитися невідомими.
Ми неодноразово зверталися до уряду, писали Прем’єру Гройсману, давали
посилання на сторінки на сайтах американського уряду, аби в Україні зрозуміли, як це працює в США. Там це побудовано на принципах держзакупівель. Тобто
держава оголошує тендер, що нам потрібна ось така програма, і громадські організації подають свої пропозиції: яких фахівців
можуть запропонувати, бази, методики,
скільки це коштуватиме. Уряд на конкурсних засадах обирає найкращі пропозиції
з найменшим бюджетом, виділяє гроші, а
потім контролює, як їх використали. Громадські організації, як правило, залучають волонтерів, які працюють безоплатно. І за рахунок цього проводиться велика
робота меншим коштом. При цьому конкуренція між громадськими організаціями
величезна! А в Україні все навпаки — без
досвіду, без наукових методик, без конт-

❙ Михайло Казаренко (ліворуч) передає обладнання для школи робототехніки.
ролю виділяють гроші, які незрозуміло як
витрачаються і в чиїх кишенях осідають.
Я чув про випадки, коли ветеранам давали по 500 гривень, аби ті підписали папірець, що з ними була проведена реабілітація на 5 тисяч гривень!
■ Знаю, що ви хотіли створити
YouTube-канал «Голос фронту». Чи вдалося реалізувати цей проект?
— Ідея була така: на цьому YouTubeканалі мали збирати україномовні пісні від бійців, які зараз воюють. А глядачі
своїм голосуванням обирали б кращі композиції. Хотілося бодай символічними
преміями заохочувати цю фронтову творчість. Це популяризувало б українську
мову та дозволило б непрофесіоналам оприлюднити свої пісні, які, може, й не є високохудожніми творами, але є оголеним
нервом війни... Став шукати людей серед
фрілансерів на сайтах вакансій. Знайшов
хлопців зі Львова, наобіцяли мені золоті
гори, взяли 800 доларів і... зникли. Ми
хоч і підписали угоду, але що вартий папірець в Україні, де право не працює?
Мені дуже неприємно про це говорити,
але це не перший негативний досвід співпраці з українськими «партнерами». Наприклад, передавав ліки на великі суми, а
вони псувалися, передавав гроші на купівлю зброї чи обладнання, а їх банально прогуляли в ресторані! Відтоді я зарікся допомагати дорослим. І зосередився на дітях.
Вони принаймні не зраджують.

«Не можна продавати майбутнє
за 500 гривень»
■ У США волонтерський рух дуже поширений. На жаль, в Україні поняття «волонтер» дещо викривлене. Ви кажете, що
доброчинці мають пільги в оподаткуванні, може, й волонтери мають якісь преференції?
— Жодних! Хіба що для дітей-волонтерів це може бути певним бонусом при
вступі до університету. Бо цілеспрямовані люди з активною життєвою позицією — завжди в ціні. А для дорослих немає ніяких плюсів, окрім морального задоволення. Це, швидше, питання іміджу,
престижу, активної життєвої позиції. Додам, що Америка — переважно протестантська країна, і християнські цінності
стимулюють людей робити хороші справи.
Погляньте, багато голлівудських знаменитостей мають власні доброчинні фонди. Та
й соціальна відповідальність бізнесу дуже
висока. Практично кожна компанія, яка
себе поважає, займається доброчинством.
■ Ви бачили життя і в Америці, і в Україні. Що, на вашу думку, має змінитися
тут, аби українцям жилося краще?
— Має змінитися головна біда українців — це самі українці. Бо народ заслуговує
тієї влади, яку сам обрав. Не можна жити

■ ОСОБИСТЕ
■ Пане Михайле, як ви опинилися
в США?
— Виграв грін-карту. Ми з дружиною довго вагалися — їхати-не їхати. Я викладав у Донецькому інституті внутрішніх справ кримінальне право, захистив дисертацію і мене запрошували
в Маріупольський університет, де давали кафедру, обіцяли квартиру. Я розумів, що в Штатах таких
перспектив не буде, там усе доведеться починати
з нуля. З іншого боку, в 90-х, попри те що мав дві
вищі освіти, а дружина закінчила консерваторію і
працювала на дві ставки в школі мистецтв, ми ледве
зводили кінці з кінцями. Купували раз на тиждень
кіло м’яса, і то лише для сина, а самі їли макарони.
Красти я не вмів, хабарі брати теж... При цьому розумів, що коли син підросте, в мене не вистачить
коштів, щоб вивчити його навіть у виші, де викладаю, бо навчання там коштувало 800 доларів на рік.
І ми поїхали з надією на світле майбутнє.
■ А ким зараз працюєте?
— Пожежним інспектором у пожежному департаменті Нью-Йорка.
■ У нас про пожежних інспекторів анекдоти розказують... А як у США з корупцією
в цій сфері?
— Я був в Україні пожежним інспектором,
тому добре знаю ту кухню. А в США все дуже
просто. Там при пожежному департаменті є спеціальний підрозділ поліції, який постійно перевіряє пожежних інспекторів: не тільки контролює,
як вони свій час робочий витрачають, чи не використовують не за призначенням робоче авто, а
ще й регулярно влаштовує провокації, тобто пропонує хабарі. Тому брати їх — дуже ризиковано! Бо час від часу когось таки арештовують і відправляють за ґрати. Є чіткі інструкції, як діяти у
випадку, коли тобі пропонують хабар. При цьому щороку ми проходимо заняття з протидії корупції. Вчать навіть таких дрібниць: ось ти приходиш в офіс якоїсь компанії, там стоїть кулер iз
водою, звісно, ти можеш випити води, але маєш
пам’ятати: це не для тебе, а для клієнтів компанії.
Тобто якщо ти напився, то маєш дістати з кишені
долар і покласти на кулер — ти заплатив і нікому
нічого не винен! Тільки так інспектор може бути
незалежним і об’єктивним.

одним днем, не можна продавати майбутнє своїх дітей і онуків за 500 гривень. Не
можна мовчати, якщо влада бреше і краде. Для мене показовим є випадок з американської історії: коли в 60-х роках чорношкірим заборонили їздити в автобусах спереду салону, а лише позаду, ті згуртувалися і рік не їздили в автобусах узагалі, навіть
якщо доводилося не один кілометр іти пішки. Транспортні компанії були змушені капітулювати — заборону скасували.
Сподіваюся, наступне покоління українців буде мудріше й розумніше, ніж попереднє. Саме для цього я й намагаюся робити все можливе. ■
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■ ПОЛІТПАРНАС

Анафема війні
Володимир КУХАРЕНКО,
перший заступник Ради ветеранів НАВС,
професор кафедри економіко-правових дисциплін
НАВС, почесний член Союзу юристів України,
почесний ветеран України і міста-героя Києва
Київ
Війна та смерть знов наші душі рвуть,
Війна та смерть — тотожнії потвори,
Війна — руїна, ненависть і лють,
Війну назавжди прокляли народи.
Здолавши в сорок п’ятому нацизм,
Ми вірили: мир зберегли надовго, на століття...
Та помилились! Як незваний гість,
До нас вже грюкає воєнне лихоліття.
Хто ж цього разу смолоскип підніс
До стріхи батьківської хати?
Хто ж той незваний і нахабний гість?
Хто виступає в ролі супостата?
Це — той, хто, гучно мовлячи про «братство»,
Нещадно гнобив наш народ,
Хто прагнув знищити довіку дух козацтва,
Чинив репресії, голодомори, брав на змор.
Чимало посягань до рідних нам земель
Зазнали від татар, гоноровитих посполитів.
Ой! Як же помилився гетьман Хмель,
Коли повірив в дружбу московитів!
А ми ж то вірили у дружбу і братерство,
Що нам дозволить землю й волю зберегти!
А ми ж то вірили у єдність душ слов’янських,
Що разом будемо надовго, на віки!
А як не вірити? Бо ж віра в нас одна,
Та й корені єдинії — слов’янські.
А звідки ж знати, що слова про єдність то — дурман
Та й дух давно не той — монголо-азіатський?
Бо як же може брат у спину ніж встромить?
І де ж та «дружба» і «довічне братство»?
(Слова про дружбу — то лиш міф,
Тож маєм бандитизм й суцільне святотатство).
Народе мій! Настав вже, певно, час —
Зробити висновки (історія дає таку можливість),
Усьому світу показать:
Агресор хто і справжній нечестивець!
І знов історія підказує нам шлях,
Який ми вже пройшли у боротьбі з нацизмом,
Цей шлях довів: агресора здолаєм, він зазнає крах,
Коли єдині будем в боротьбі із тероризмом.
Народи на Землі (великі і малі)!
Єднаймося, щоб зберегти свободу!
Агресору рішуче й твердо скажем: «Ні!
Анафема війні, анафема оскаженілому народу!» ■

Минулого тижня після потужної зливи найбільше
постраждали переходи біля столичних станцій
метро «Політехнічний інститут» і «Шулявка».
Нестримним каскадом неслися потоки води,
заливаючи все навколо і змиваючи на своєму
шляху нехитрий крам вуличних торговців. Не
будемо порушувати тему законності такої торгівлі,
але це — скромний дохід людей, які працюють
у цих переходах і яким більше нікуди йти, щоб
заробити на хліб насущний.

Я ВАМ ПИШУ...
■ ВІДЛУННЯ

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава
Напередодні Дня Незалежності
України хотілося б висловити кілька
думок стосовно цієї так званої незалежності. В одній із телепередач Семен Семенченко назвав Україну окупованою країною й обґрунтував цей
свій висновок вражаючими цифрами залежності від Росії в енергетиці,
важкій промисловості, інформаційно-пропагандистській сфері тощо, а
відтак зробив логічний висновок, що
режим Кравчука—Кучми—Януковича здійснював проект «Малоросія»
для всієї України, вотчини російської імперії...
Фальсифікація незалежності почалася на межі юридичного відокремлення від СРСР. Тоді було здійснено
перший крок фальсифікації. Річ у
тім, що Українська Народна Республіка юридично не була ліквідована у
20-ті роки: Україна була окупована,
а за кордоном існував уряд УНР в екзилі, який мав дипломатичні представництва в низці країн світу. Ми
не знаємо, про що домовлялися в закуліссі, але замість Акта деокупації
було прийнято Акт незалежності іншої держави на українських теренах,
що стало ліквідацією УНР в явочному порядку. (У 1992 р. останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк
передав президенту держави Україна клейноди окупованої держави, але
вони вже не були державними атрибутами, а лише музейними експонатами).
Як мало би бути, якби думали про
державність українського народу, ми
бачили на прикладі країн Прибалтики, які ухвалили акти відновлення держав, окупованих СРСР у 1940
році. Але найкраще вчинив Ізраїль,
який нам ставлять за приклад у розбудові сильної національної держави, втаємничуючи те, чому Україна
не скористалася таким досвідом.

Ольга КИРИЛЮК
Київ
Шановна редакціє, дякую, що у травні надрукували мого листа під заголовком
«На руїнах чужого життя».
Думаю, ця тема хвилює багатьох, але віз, як кажуть,
і нині там. Тобто ні воза, ні
нових зупинок транспорту,
які обіцяла міська влада,
позносивши старі. Немає
грошей на нові? То ж для
чого було зносити старі, цілком придатні для того, щоб
можна було сховатися від

Сфальшована
незалежність,
або Як корабель назвеш, так він і попливе
У Декларації незалежності Ізраїлю всього три розділи. У першому
йдеться про тяглість державності єврейського народу, хоча попередня держава була ліквідована тисячоліття
тому. У другому головний меседж:
«Ми проголошуємо створення єврейської держави в Ерец-Ісраель». Похідними стали непорушність староєврейської мови іврит, державний прапор
від Давида, інші відроджені національні цінності. У третьому розділі
йдеться: держава Ізраїль буде відкрита для єврейської репатріації, тобто
національна держава від початку була
державою євреїв усього світу...
Натомість назва держави Україна не говорить ні про спадковість державності, ні про державний (корінний) народ, ні про державні символи,
в тому числі непорушну державну
мову й Державний прапор, який,
за Конституцією України, є «...стяг
із двох рівновеликих смуг синього і
жовтого кольорів». Згодом у суспільство запустять школярське обґрунтування, що «синє небо вгорі, жовте
пшеничне поле внизу». Але кольори головного державного символу
для українців мають сакральний
характер. У слов’яно-українській
вірі пращурів жовтий (жовтогарячий) є символом Сонця (Бога Ярила/
Сварога) — енергетичного чоловічого начала життя, а синій (голубий,

блакитний) — символ Богині Землі
Леї, вологого жіночого начала життя. Психологічний вплив на живий
організм активно використовують
дизайнери, архітектори, психотерапевти. Цим досвідом скористалися
політтехнологи Помаранчевої революції. Вплив помаранчевого кольору був настільки великий, що тодішній прем’єр і кандидат у президенти
Янукович не наважився для розгону
Майдану задіяти Внутрішні війська, які стояли у передмісті. У СРСР
переслідували не «синьо-жовтих»,
а «жовто-блакитних»! А що ж генерує синьо-жовтий стяг? Синій холодний колір згори пригнічує енергетичний колір внизу, немов злива,
яка гасить багаття.
Третім чинником фальсифікації незалежності стало призначення Прем’єр-міністром Леоніда Кучму, який своїми декретами створив
міжнародні фінансово-промислові
групи — структури, які зруйнували й вивезли за кордон у вигляді металобрухту потужну промисловість
та розігнали колгоспи, не запропонувавши іншої моделі с/г виробництва й збереження селянського стану
та сільської інфраструктури.
Революція гідності не досягла революційних змін саме тому, що не
було плану дій, що робити після Майдану. Ось де питання... ■

■ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Час іде — нічого не змінюється
Поверніть киянам зупинки!
дощу чи палючого сонця,
поставити важкі сумки, чекаючи транспорт, чи просто
присісти. Вже понад півроку минуло — жодних змін.
Часом не для цього підвищили ціни на проїзд?

Літо видалося дощове, і
нещодавні зливи показали,
як же наша київська влада
попіклувалася про містян:
дощ періщить, а люди, в пошуках прихистку від водяних потоків, мечуться —

хто в найближчий магазин,
хто у під’їзди (які здебільшого закриті на кодові замки). Ну що ж, це нам наука — наперед думатимемо,
за кого віддавати свої голоси... ■
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■ НОМІНАНТ

«Феномен Шустера»:
журналістика супроти телебачення
Костянтин РОДИК

Ніхто з українських медіа-персон не зібрав
на себе стільки критики, як Савік Шустер.
Більшість негативних рефлексій відбивають пострадянську підозру до успіху,
частина є примітивною корпоративною
заздрістю. Але дехто з рецензентів намагався «розібратися» не з автором, а з
оприявленими ним станами і тенденціями
нинішньої української журналістики — якот серйозний політичний журналіст Сергій
Грабовський, котрий, либонь, найбільше і
найадекватніше писав про «феномен Шустера». Проте, попри сподівання, у своїй
книжці «Свобода слова против страха и
унижения» (К.: Брайт Букс) С.Шустер не
став дискутувати на тему «честь мундира». Авжеж, не царське діло...

Утім, закиди С.Грабовського заторкували основи самої професії. Справедливо здаючи шану фаховій
майстерності творця «Свободи слова», він так само
обґрунтовано запитував: а чи присутня у цій програмі
власне свобода слова? Немає іншого шляху збагнути,
що означає дванадцятирічна присутність С.Шустера в
українському медіа-просторі, аніж зануритися у термінологічні хащі.
Отже, свобода слова. Не чіпатимемо поширеного
у масовій свідомості й уявленні захищених недоторканністю політиків розуміння її, як безвідповідального мовлення: хочу й говорю! У світі є визнаний стандарт: Перша поправка до Конституції США. Так, вона
жорстко забороняє втручання уряду у діяльність преси, проте тамті зацікавлені кола не припиняють спроб
нею знехтувати — особливо відразно це проявилося
за президента Ніксона (котрий за своїми повадками
вельми нагадував майбутнього Путіна). Минулорічний
фільм Стівена Спілберґа «Секретне досьє», що зібрав
купу поважних відзнак, — саме про те.
А ще ж існує вплив великого капіталу, про що у
Першій поправці не йдеться. Корпоратизацію американського медіа-ринку добре описав визнаний аналітик
цих процесів Джон Кін у книжці «Мас-медіа і демократія» (К.: К.І.С., 1999). Він навіть вважає, що «масмедіа, фінансовані за рахунок реклами, залишаються
несумісними із свободою комунікації у плюралістичному суспільстві. Реклама завжди намагається мовчки і
непомітно виштовхати зі сфери публічного життя некомерційні погляди та не-ринкові форми життя... ЗМІ
повинні максимально позбутися товарного характеру...
Переосмислена модель громадського мовлення потребує розвитку плюралістичних, недержавних і неринкових ЗМІ».
Коли для Заходу це є невизначено віддаленою метою, що вже казати про нас. Але ж, хоч як дивно, на
поверхні ми цілком відповідаємо Першій американській поправці. Савік Шустер із багатьма пікантними подробицями оприлюднює усім в Україні відомий маневр
— «один звонок с Банковой, и у канала отберут лицензию» (щойно ми бачили, як саме в такий спосіб
позбавили права на аналогове мовлення неприйнятний для нинішнього українського президента канал
«1+1»). Але ж «телефонне право» у жодній Конституції не фігурує — отже, ніби, Банкова нікуди й не втручається.
Зрештою, свобода слова — це не так можливість
журналістського висловлювання в конкретному медіа,
як гарантія оприлюднення в загальному пресовому
дискурсі. І тут в Україні все також ніби гаразд: навіть
історія поневірянь С.Шустера українськими каналами
(ISTV, «Інтер», Перший національний, «5 канал», «112
Україна», «24», «1+1») — за великим, рахунком засвідчує свободу слова.
Але ж як це різниться від стандартного поняття!
«Ты просто оказался разменной монетой», — з часом
розуміє С.Шустер і розповідає, як владці (Льовочкін,
Коломойський, Садовий) виторговували у Порошенка преференції коштом викидання «Свободи слова»
зі своїх ефірів. Утім, розпач нашого героя виглядає
дещо сценічно — усе ж бо відомо наперед. Майже
п’ятнадцять років тому ситуацію описав інший відомий
медійник, Юрій Макаров: «Є два сценарії. Якщо ми не
будемо робити того, що вони від нас хочуть, то нас закриють. Якщо ми будемо робити все, що від нас хочуть,
то станемо нецікаві, й нас перестануть дивитися. Усе,
що нам залишається, це визначити ступінь компромісу, на який ми готові йти» (Ю.Макаров, О.Герасим’юк,
С.Чернілевський. Ти не один! З новітньої історії ук-

Та цей Буратіно має захмарні амбіції і вже сягнув конкретно масової влади над головами. Аж так,
що «прямой эфир — царь и бог современных революций» (С.Шустер). Обійдемося без політкоректності:
телебачення = пропаганда. Цим пояснюються непристойні пропозиції, які повсякчас надходили Шустерові.
«Савик, вы можете сделать такую программу в пятницу, чтобы на Майдан пришло меньше пятидесяти тысяч
человек?» — цілком притомно питав у нього якийсь із
другорозрядних регіоналів. Першорозрядні не були аж
так відверті, але так само сподівалися на щось подібне.
Наприкінці 2012-го Льовочкін запропонував Шустерові:
«Или я перехожу на телеканал «Интер», или остаюсь
вообще без эфира». І окреслив вимоги: «Не расшатывайте власть, дайте ей возможность объяснить свою
политику и выглядеть пристойно, а еще держите нас в
курсе тем и гостей». Шустер це вже проходив у Росії,
коли Владіслав Сурков («архитектор» политики на Северном Кавказе», і як тепер знаємо — плану «Новоросія») попереджав його тими самими словами: «Не
мешай провести референдум. Не расшатывай основы
государства» (березень 2003).
Питання «чи можлива свобода слова у питомо
пропагандистському середовищі ТБ» залишаю доскіпливішим дослідникам. Натоміть поставлю ще гостріше: чи є радіо- та телевізійні гедлайнери журналістами? Савік Шустер у 70-80-ті роки активно друкувався
в американських та європейських газетах незаплямованої репутації — навряд чи вони співпрацювали би
з аматором. Потім він потрапив на «Радіо «Свобода»
— пропагандистську структуру США у холодній війні

з СРСР. І — ставши керівником російської служби —
перебудував її саме за журналістськими стандартами.
А далі вже було суцільне телебачення, прямі ефіри, які С.Шустер означає, як наркотичну ейфорію
(«особлива, здатна зачарувати й полонити, царина» —
Ю.Макаров) і, власне, визнає себе за наркомана (те саме
вичитуємо і у спогадах пана Макарова). «Популярность
политической программы конвертируется во влияние»,
— зізнається С.Шустер і вже заднім числом бідкається у порушенні журналістських стандартів: «Я не имел
права занимать чью-либо сторону... Я пошел навстречу президенту и делаю с ним интервью в день тишины
перед выборами. Закон не запрещает показывать действующего президента в любой момент. Но собственный
моральный закон не давал мне покоя». Але чи можна
покладатися на сповідь наркомана?
На піку популярності «Свободи слова» в Україні резонансно пролунала цитата поважного соціолога Ірини
Бєкєшкіної про маніпулятивність програми С.Шустера
(щоправда, покликалася вона лише на один соціологічно некоректно використаний ним термін). Гадаю, варто говорити радше про несвідомі маніпуляції, спричинені амбіціями. Книжка С.Шустера переповнена ними:
«Почти каждое ток-шоу становилось политическим событием... Личный рейтинг доверия 86%». Підкреслено причетність чи не до кожного соціально-політичного
зсуву усіх дванадцяти років, що він працював в Україні.
І фраза «хотя, возможно, я преувеличиваю нашу значимость», — за законами нейро-лінгвістичного програмування лише працює на те.
Але без амбіцій не станеш ніким. ■

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ОБРІЇ
раїнського телебачення. — Х.: Фоліо, 2004).
Отже, Савік дійшов того ж висновку, що й Дж.Кін:
лише «недержавні й неринкові» ЗМІ спроможні виконувати журналістські функції без обмежень. «Если общество поддерживает независимую журналистику,
та, в свою очередь, защищает граждан и не дает властям окончательно зарваться», — так сформулював
С.Шустер ідею власного каналу 3S.TV, кошти на який
збиралися за індивідуальною передплатою. До речі,
американський політичний історик Тімоті Снайдер вважає такий спосіб підтримки преси чи не громадянським
обов’язком й показує, якими сумними бувають наслідки, коли «нам здається природним платити сантехніку чи механіку, але ми хочемо отримувати новини безкоштовно» (Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого
століття. — К.: Медуза, 2018).
Незалежний ні від влади, ні від олігархів канал за перші чотири місяці 2016-го став збирати до 2
мільйонів глядачів. Тут уже Банкова відкинула псевдодемократичний камуфляж і тупо його закрила. А щодо
засновника чинний Президент України скористався рецептом Путіна, коли той позбавив Шустера права на
проживання та роботу в РФ.
Нічого нового під пострадянським сонцем. Понад
десять років тому засновник «1+1» Олександр Роднянський значив: «Чи може бути повноцінне і добросовісне політичне мовлення в державі, де більшість
провідних каналів де факто є департаментами public
relations тієї чи тієї бізнес-групи, а умовою існування
успішного бізнесу є політичне прикриття?». І додавав:
«Коли починався «1+1», нам не могло спасти на думку,
що телебачення виявиться таким істотним інструментом політичного впливу, що телебачення перетвориться на надзвичайно успішний бізнес, що телебачення
зіграє ключову роль у реалізації кар’єр і проектів» («Ти
не один!..»). І тут постає на позір дивне запитання: а чи
належить телебачення до журналістики?
Журналістика — це подразнення мисленнєвих рецепторів. У кожного другого вони недорозвинуто-атрофовані (статистика свідчить: половина населення світу не читає книжок). У термінах С.Шустера це звучить
так: «Сознательные граждане. Увы, их мало». Будьяка влада прагне заблокувати ті рецептори. Дамоклів
меч висить над репортерами завжди і всюди. Справжні демократії розбудували мережу обмежень супроти
зазіхань ще наприкінці ХІХ століття.
Але все змінилося з винайденням радіо. Фашизм,
нацизм та комунізм «оволоділи масами» саме завдяки йому; путінізм — уже завдяки телебаченню. Цілком
правий Юрій Макаров: «Генетично та естетично телебачення походить не від кіно, а від... радіо. Телебачення
— не недосконале кіно. Телебачення — вдосконалене
радіо». Ще одна провокативна медіа-персона, Дмитро
Корчинський, — про те саме: «Те, що ми бачимо, сильно залежить від того, що ми чуємо». А вже власне про
ТБ каже таке: «Через електронно-променеву трубку наших телевізорів не передаються думки, лише емоції»
(Д.Корчинський. Сяючий шлях. — К.: Самміт-Книга,
2016). І знову Ю.Макаров: «Телебачення органічно не
пристосоване до того, щоб вселяти переконання, позиції, віру, врешті. Щонайбільше — прості стереотипи поведінки. Не стиль думок, а стиль життя... Телевізор —
як Буратіно, думки в нього коротенькі».

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).
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Альбіна БУТУК
Цього літа виповнилося
75 років від дня народження балетного шедевру «Сюїта в білому», створеного видатним хореографом ХХ
століття, киянином Сержем Лифарем. Поставлений Майстром на сцені Паризької національної опери для своїх вихованок —
зірок французького балету
Івет Шовіре, Лисет Дарсонваль, Соланж Шварц та інших, — цей твір став еталоном неокласичного стилю
у світовій хореографії. Киянам «Сюїту в білому» у сезоні 2003-2004 років подарувала дружина й спадкоємиця Сержа Лифаря Ліллан Алефельд, за сприяння
якої балет поставили в Національній опері України
учні Майстра — Крістіан
Влассі та Жільбер Майєр.
Ліллан Алефельд завжди мріяла про те, щоб у рідному місті Лифаря працював хореографічний навчальний заклад та існувала вулиця, які б носили
його ім’я. Перше бажання у 2007 році здійснила
Київська міська державна адміністрація, надавши
ім’я видатного хореографа
Київській муніципальній
академії танцю (КМАТ).
У свою чергу, КМАТ започаткувала громадську
ініціативу щодо присвоєння імені Сержа Лифаря й
одній із вулиць столиці України. І лише нині цей процес виходить на завершальну стадію.
А ще КМАТ імені Сержа
Лифаря підготувала і показала в Національній опері
України прем’єру одноактного балету «Лифар-сюїта». Балетмейстер-постановник, лауреат міжнародного конкурсу балету імені
Сержа Лифаря, заслужений артист України Дмитро Клявін, на знак пошани
до видатного Майстра хореографії, обрав ту ж музичну першооснову, що до
неї 75 років тому звертався Лифар. А саме: ліричну
й чуттєву, водночас драма-

■ ІМ'Я-ЛЕГЕНДА

Балет лишився понад усе
Київ вшановує Сержа Лифаря
тичну й потужну музику
маловідомого балету «Намуна» французького композитора Едуарда Лало. Як
і легендарний патрон Академії, сучасний постановник зробив власну музичну композицію на основі
цього твору.
Оригінальна хореографія «Лифар-сюїти» створена в естетиці неокласики та
кращих традиціях «білого»
жіночого танцю на пуантах. Серж Лифар відомий у
багатьох своїх іпостасях —
танцівника, хореографа, історика та теоретика хореографії, колекціонера. Але
творців вистави він зацікавив, у першу чергу, як видатний педагог. Сам Майстер не присутній на сцені
— там живе його балетна трупа. Вона показана в
найдраматичніший момент
свого існування, коли в ній
народжується нова етуаль.
Адже саме вихованню зірок
сцени присвятив своє життя у мистецтві Серж Лифар.
Балет
«Лифар-сюїта» створили за сприяння
департаменту культури
Київміськдержадміністрації та фінансової підтримки Київської міської
Ради, що надала кошти на
виготовлення сценічних
костюмів.
Київська муніципальна академія танцю з гідною
наслідування шанобливою
відданістю носить ім’я киянина Сергія Лифаря. Недарма хол приміщення
коледжу хореографічного мистецтва на самій видноті прикрашає статуетка
танцівника в його улюбленій ролі Ікара — давньогрецького міфічного
героя, котрий кинув зухва-

лий виклик богам, злетівши у небо. Кажуть, що Сержу Лифареві вдавалося під
час танцю на сцені створити повну ілюзію «зависання» у повітрі, ніби всупереч
силі земного тяжіння.
До речі, минулоріч концерт iз нагоди 15-річного ювілею Академії у Національній опері України
імені Тараса Шевченка розпочався теж символічно —
композицією «Два фавни»
(музика К. Дебюссі), присвяченою «народженим у
Києві геніям світового балету — Вацлаву Ніжинському і Сергію Лифарю», адже
саме Лифар вважав , що в
Києві має бути академія
танцю, як у Парижі, де він
керував балетною трупою
Національної опери.
Ще варто зауважити,
що перша прем’єра «Сюїти
в білому» відбулася 19 червня 1943 року в окупованому німецько-фашистськими загарбниками Парижі і
мала знаменувати константу артиста: «Балет — понад
усе на світі!». Хореографа
можна зрозуміти, адже за
будь-яких обставин танець
для нього був і способом
мислення, й етичним мірилом — своєрідним індикатором совісті, і сенсом існування. «Сюїта в білому» —
безсюжетна неокласична
«симфонічна» композиція
— мала продемонструвати
чистоту філігранної вишуканої техніки, нерозривно
пов’язаної з музикою, елегантність і професіональний аристократизм, вироблений французькою балетною традицією, — усе це
підкреслено сліпучим білосніжним вбранням усієї
трупи.
Серж Лифар дуже тон-

❙ Балет «Лифар-сюїта».
❙ Фото КМАТ.
ко відчував зв’язок музики і танцю (вчився навіть у
консерваторії на піаніста), а
музиці Едуарда Лало властива різноманітна образна
палітра (проникливий ліризм, пристрасть, народно-побутові барви, піднесене тріумфальне звучання і
оптимізм, особливо близький творчій вдачі майстра).
Тож авторам «Лифар-сюїти» було доволі легко привнести у балет власну сюжетну лінію, сполучивши
різні хореографічні елементи в єдиному драматургічному розвитку.
Так, «Сюїта в білому»
перетворилась на «Сюїту в
чорно-білому», адже, згідно з задумом, у фабульній схемі центральне місце посіли дві балетні зірки
— «Чорна» — досвідчена
прима-балерина Паризької танцювальної трупи і
«Біла» — та, що має довести свою придатність для

Сьогодні театр шукає нові простори для реалізації, прагне
говорити з глядачем особливою мовою впливу і змушує посправжньому відчувати життя.
Можливо, це й не дивно, але
такі істинні відчуття відбуваються поза театральною залою або
поза сталою драматичною дією,
відсилаючи до вистави-концерту, вистави-променаду тощо. З
простором люблять експериментувати і київські театри. Отож,
пропонуємо зануритися у мандрівку з найцікавішими з них.
Вистава-променад — це,
так би мовити, театральна прогулянка, але під особливим ракурсом. Такі вистави є різновидом імерсивного театру — театру співпереживання та повноцінного занурення глядача у
конкретну запропоновану творцями ситуацію, тему, розмову.
Віднедавна на київських вулицях проходить вистава-променад «Час», у якій «головною
декорацією є місто з його ландшафтом, рельєфом та дорогами». Режисером і автором сценарію є Поліна Бараніченко,
яка створила її разом iз теат-

курс), «Біла етуаль» — Діана Івнанченко (Ш курс),
які не просто демонстрували віртуозну технічну
вправність, а й створили
індивідуальні образні характери ; Перші танцівниці — Олександра Бородіна,
Маргарита Гьозолян, Олександра Танцюра, Світлана Шліхтер та прем’єри
Дмитро Бородай, Микола
Варавалюк, Михайло Мордасов, Ілля Тимченко. Їхні
виступи органічно вплелися у вигадливу хореографічну канву, яскраво доповнену вишукано злагодженим кордебалетом.
Незважаючи на додатковий сюжет, можна сміливо зазначити, що авторам «Лифар-сюїти» вдалося зберегти естетичні засади метра, бо, як і в
симфонічно-неокласичній
«Сюїті в білому», все одно
«балет лишився понад усе
на світі». ■

■ ЧАС «Т»

Лілія БЕВЗЮК-ВОЛОШИНА

Вулицями Києва

ролі нової зірки (лібретисти називають їх французьким словом «етуаль»).
«Чорна етуаль» немов спонукає «Білу» до показу
її хисту і фахової вправності, проявляючи владне
і водночас доброзичливе
наставництво до нового таланту. Уся сцена «випробування» будується за допомогою різних композиційних елементів — «монологів» і «реплік» солістів,
адажіо і варіацій, ансамблевих номерів перших танцюристок та танцюристів
— прем’єрів, комбінування статичних позицій з
танцювальними епізодами різних груп артистів
кордебалету, які утворюють доволі складну «поліфонічну» сценографію.
Втілили цю сценографію на сцені Національної
опери України юні вихованці КМАТ: «Чорна етуаль» — Марія Ялома (IV

Променад
Театрали вибралися на столичні вулиці
й на нетрадиційні підмостки

❙ Вистава-променад «Час».
ральною компанією U!zahvati. У
цій виставі майже немає акторів
(лише невидимі помічники), беруть участь тільки 33 учасникиглядачі й прості люди, які зустрічаються по дорозі. Оці випадкові люди умовно відіграють
певні соціальні ролі.
Мандрівка починається на початку пішоходного мосту, що понад Дніпром: адміністратори проекту видають учасникам навушники та інший «реквізит». А далі,
уважно слухаючи приємний голос у навушниках (актор Павло

Алдошин), ідуть маршрутом.
Не хочеться розкривати, в
яких саме місцях відбувається
вистава. Необхідно буде подолали площі, спуститися в метро,
відвідати парк і ще кілька цікавих місць. Голос, який керує
шляхом, звучить у запису, хоча
час від часу здавалося, що ось
зараз за поворотом чи біля наступної локації можна буде побачити того, кому він належить.
І варто зазначити, це чудово, що
актор так і не з’явиться, — залишиться таємниця.

Деколи дуже хотілося відповісти на поставлене Голосом у навушниках запитання,
але щоразу доводилося зупиняти себе на думці, що на нього просто немає відповіді. Тим
часом Голос постійно давав завдання і змушував діяти. Наприклад, усіх просили написати будь-яку думку, яка у голові
от просто тут і тепер (папір і олівець, звісно, організатори передбачили, поклавши до виданого
«реквізиту»).
А на іншій локації з’явилися
конверти, в які учасники поклали записки. Вказавши свої адреси на зворотному боці конверта,
всі опустили листи до поштової
скриньки, що висіла на дереві.
Звісно, ми завжди щось адресуємо собі майбутнім, але так
приємно було через кілька днів
отримати цього листа, про яко-

го вже й забув. У такому задумі
творців вистави ключовим стає
поворот до самих себе, який підтверджує бажання — не витрачати власний час і бігти від поганих людей, звільняючи місця
для гарного майбутнього.
Важливо, що вистава має ще
й терапевтичний ефект. Серед
сьогоднішнього спішного способу життя, де ми постійно біжимо, тонемо у купі справ, роботи,
домашніх хвилювань, нас раптом вимикають із буденності. І
змушують подивитися на звичні вулиці під іншим кутом зору.
Завдяки простим речам творці
вистави-променаду «Час» ніби
повертають нас заклопотаних
до нас справжніх, завдяки спогадам про дитинство, про перше кохання, про улюблену музику.
А ще, коли Голос в навушни-
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■ ДО ДАТИ

Одна з найбільших поетів
після Шевченка
Про чернівецькі гостини Лесі Українки розповідає
директор Музею Ольги Кобилянської
Марія ВИШНЕВСЬКА

Геніальна поетеса Леся Українка відійшла у вічність 1 серпня 1913 року. Ім’я авторки
«Лісової пісні» і багатьох знакових поезій тісно пов’язане з Чернівцями і Буковиною.
Про особливості гостин напередодні 105-х роковин Лариси Косач розповів «Україні
молодій» директор Літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської Володимир Вознюк — поет, заслужений працівник культури України.
Вперше до Чернівців письменниця завітала навесні 1901 року. За понад два місяці
там написала кілька поезій. Під час мандрівки містом Леся Українка та Ольга Кобилянська сфотографувалися у фотоательє Яна Кржановського, розташованому на
розі нинішніх вулиць А. Кохановського та О. Кобилянської, 16. Оригінал світлини
тепер зберігається у Музеї Ольги Кобилянської.
Знайомство Лесі Українки з містом відбулося тоді, коли у Львові, «незважаючи на
всякі принади, у п’ятницю (13-го) сіла в Schnellzug (швидкий поїзд) і за шість годин була вже в Чернівцях», — так вона напише у листі до родини Косачів від 28
квітня першого року ХХ століття. У цьому листі письменниця поділилася своїм першим враженням від міста: «...тут і тепло, і гарно. Темп життя багато тихіший, ніж у
Львові... Місто не дуже велике, але симпатичне і чистеньке, ціле на горі. Околиця
дуже гарна, якась ідилічна: гори ще не дуже високі, Прут під самими Чернівцями тихий, в зелених берегах, в’ється собі поміж гаями по широких «зарінках». Вид дуже
широкий, як вийти за місто (а се звідси нетрудно)».

«Їхала я сюди просто рятуватися»
Пане Володимире, як зустріли Лесю
Українку у Чернівцях?
— До нас на Буковину Леся приїхала у критичний момент свого життя, а
саме після смерті Сергія Мержинського,
і гостювала понад два місяці. Свій важкий стан вона сама змальовує у своєму
листі до Павлика: «Їхала я сюди просто рятуватися. Я була взагалі така прибита, що просто боялась озиватись до
людей, аби їм не завдавати смутку... Ся
зима була для мене дуже тяжка, я була
півроку в моральному пеклі, а два місяці були такі, що справді не знаю, як я їх
витримала... Се була страшна трагедія,
не кождий може таке витримати. Я витримала... Але не без наслідків: маю загострення гістерії та анемії, а до того ще і
якийсь катар у грудях».
Родина Кобилянських зустріла Лесю
дуже тепло і з повагою до її тяжкого духовного та фізичного стану та організувала їй такий побут, де було все розписано
по годинах і за яким гостя могла працювати якусь годинку чи півтори на день. Ок■

рім Ольги Кобилянської, особливо піклувалася про її здоров’я «Свята Анна», як
її називала сама Леся Українка, — мама
Ольги Кобилянської. «П. Ольга і її родичі (батько, мати і два брати) дуже сердечно мене приймають, але без тої галицько-польської гречності, що вже й дихнуть гостеві не дає», — писала Леся Українка родині Косачів.
■ «Санаторій на Новім світі» — так
називала Леся Українка своє перебування у Чернівцях. Чому?
— Зважуючи на душевний і нервовий
стан гості, Ольга Кобилянська майже місяць не показувала громадськості Лесю
Українку. Очевидно, через це Леся назвала тодішнє помешкання на розі вулиць
Новий Світ, 61 (нині вулиці Шевченка
(№83) та Піцеллі (нині Назарія Яремчука) «санаторій на Новім світі»: «Добре
мені тут «в санаторії на Новім світі».
За цією адресою в 1901 році вона проживала тричі. З цього будинку Леся Українка їздила до Кімполунгу й через Вижницю, де спілкувалася з Анною Москвою,
до Буркута, а також 20 вересня 1901 року

❙ Фото Лесі Українки та Ольги Кобилянської,
❙ яке зробили у фотоательє
❙ Яна Кржановського у Чернівцях. 1901 р.
поверталася на Східну Україну. Сюди ж
приїжджав тоді Климент Квітка, майбутній чоловік поетеси, аби подорожувати з
Лесею Українкою по буковинських і галицьких Карпатах.
У Чернівцях Леся Українка не залишилась на самоті зі своїм горем. У листі
до батьків від 28 квітня вона пише, що її
сердечно прийняли в сім’ї Кобилянських,
бачилася з В.Стефаником, О.Маковеєм,
називає інших, які перебували у місті,
серед них актора Гриневецького, співака Бєлінського, художника М.Івасюка.

Чарувала високою освітою, гарячим
патріотизмом, рідкісною скромністю
■ Зустріч письменниці з буковинською громадськістю таки відбулася. У
чому її особливість?
— Так, 9 (22) травня таки відбулася
зустріч письменниці з чернівецькою громадою, яка радо вітала Лесю Українку і
влаштувала в залі Українського народного дому вечірку на її честь. «Товариські
сходини», як їх тоді називали, відбулись
заходами «Буковинського Бояна», а головним чином — академічного (тобто студентського) товариства «Молода Україна». Вечір, який відбувся за участі Лесі
Українки, вів професор Чернівецького

університету Степан Смаль-Стоцький.
Він привітав теплими словами славну
землячку на цьому клаптику української
землі. Доповідь про її творчість виголосив тоді студент ІІ року навчання Чернівецького університету Василь Сімович.
Про це газета «Буковина» писала так:
«Незвичайна землячка чарувала всіх високою освітою, гарячим патріотизмом,
рідкісною скромністю». Василь Сімович
від імені студентського товариства «Молода Україна», яке мало своє видавництво, звернувся до письменниці з проханням підготувати збірку своїх нових поезій до видання. Леся Українка радо дала
на це згоду. А вже на осінь була гарно укладена збірка із заголовком «Відгуки», з
розділами «З невільничих пісень», «Ритми», «Хвилини», «Легенди».
Разом із поемою «Одержима» третя
збірка оригінальних поезій Лесі Українки побачила світ у 1902 році. Збірка поезій «Відгуки» була третьою і останньою
збіркою поезій, яка вийшла за життя поетеси.
За словами науковців, знаменним є
те, що саме «Відгуки», які вийшли після
поетичних збірок «На крилах пісень»,
«Думи і мрії», тісно пов’язали наш край
з надзвичайно талановитою жінкою —
Лесею Українкою.
До речі, у 1923 році в Чернівцях також були видані твори Лесі Українки
для дітей, але тепер їх вже не знайти, бо
1947 року радянська влада нещадно знищувала українські книжки. Тоді, мабуть, загинула і ця збірка Лесі Українки, на яку озвався молодий письменник
Остап Вільшина.
Про тісний зв’язок Лесі Українки
з нашим краєм свідчить і той факт, що
одним із перших професійних читачів
Лесі Українки був Осип Маковей. Між
молодою поетесою і відомим критиком
зав’язалося тривале листування. В одному з листів до Осипа Маковея Леся зазначала: «Не знаю як хто, але я б хотіла,
аби мене судили по щирості, незважаючи ні на мою молодість, ні на молодість
нашої літератури».
■ Був ще один візит Лесі Українки у
Чернівці.
— Вдруге і востаннє Леся Українка
побувала в Чернівцях, коли поверталася з Італії в 1903 році. Вона гостювала
з 5-го по 19 червня в Ольги Кобилянської, яка мешкала тоді у будинку на вулиці Штернгассе, 6 (донедавна Хотинських
комсомольців, 6), який зберігся понині.
Про ці навідини залишив свої спогади Василь Сімович. Він чи не перший побачив
могутність поетичного слова Лесі Українки, яке випереджувало свій час, і вважав
Лесю Українку «одним із найбільших поетів після Шевченка». ■

■ ЧАС «Т»

і замкнене коло
ках мовчав і гарна музика (композитор — Дмитро Саратський)
та пісні Сергія Бабкіна притихали, у вухах починала панувати тиша. «У тиші є своя магія, відчуйте її», — пульсувала фраза, почута у навушниках
десь між пішохідним мостом та
парком Шевченка.

Головний герой — темрява
Інший приклад нетрадиційної вистави стосується, навпаки,
замкненого приміщення. Вистава «Сліпота» Київського незалежного театру «Мізантроп»,
за задумом творців (режисер —
Ілля Мощицький, композитор
— Дмитро Саратський), відбувається за принципами жанру
Site spеcific. Цитуючи гуру вищезазначеного напряму Ріхарда
Шехнера, уточню, що театр Site
specific буває двох видів: енвайронмент (environment — навколишнє середовище); променад
(promenade — театр-прогулянка).
«Сліпота» — це, безпе-

речно, environment, де приміщення Port Creative Hub
впливає на ідею вистави. Локація, в якій творці оселяють
свою історію, розташована на
набережній Дніпра у Києві, й
добратися туди (НабережноХрещатицька,10а) — це вже
певна пригода. Потім ще доведеться піднятися старими зовнішніми залізними сходами
нагору. А далі ізольоване від
зайвих людей і шумів місце разом із глядачем наповнюють
темрявою. На додаток особлива умова — перед виставою необхідно здати смартофони, айфони, годинники і всі предмети, що світяться. (Прекрасна
ідея, яку можна використовувати для всіх театрів! Дві години без телефонів — це вже концентрація на мистецтві).
Автор роману «Сліпота»
Жозе Сарамаго — португальський письменник, нобелівський
лауреат. Він описав такий собі
апокаліпсис, викликаний епідемією сліпоти. Хворих ізолю-

❙ «Сліпота» Київського незалежного театру «Мізантроп».
❙ Фото надані театрами.
вали, тримали в жахливих умовах, а коли зрозуміли, що осліпли вже абсолютно всі, почався
постапокаліпсис — прилаштування до нового світу. Звісно,
тут виникають спогади і про
концтабори.
Творці вистави беруть лише
першу частину твору: до умовного звільнення сліпих з ізоляції. Насправді, вони використовують мінімум тексту, який
трохи прикрашений нецензурною лексикою і місцевими
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«перлами». У програмці зазначається, що «кияни зможуть
відчути, що таке максимальна
концентрація сприйняття».
Певною мірою постановники
«Сліпоти» прирівнюють задану
ситуацію до античної трагедії. І
коли з’являється гекзаметр (антична літературна форма), стає
ще очевиднішим розмах постановки. А потім охоронці бідних
сліпих узагалі починають говорити на біблійський манер, народжуючи страшні асоціації.

Найбільш влучна репліка з роману: «Ми були сліпими ще до того,
як осліпли», яку говорить один зі
сліпих, підсумовуючи справжню
трагедію людства, до якого належимо і ми, всі глядачі.
Утім, на жаль, це була лише
гарна спроба «вмонтувати» глядача у темряву, щоб людина відчула те, що й сліпі, які перебувають у своєму лазареті й розповідають свої історії. Втім,
найбільша хиба цієї вистави,
що ототожнення себе з ситуацією не виникає. Рiч у тiм, що
в акторів залишається єдина
мова впливу — голос. І цей голос має бути гранично щирим і
справжнім. Натомість, голоси
акторів, які дуже сильно піклуються про правильну вимову
слів, таким чином знову запрошують до драматичного театру
в поганому розумінні (хоч і без
світла!). Зате справжнім ефектом у фіналі такої вистави має
бути прозріння кожного глядача, який вийде з темряви і змінить своє життя.
Взявшись за освоєння нових
просторів, нових форматів, нових прагнень, головним у театрі має залишатися ідея. І саме
через ідею має робитися постановка, на неї і для неї, а не навпаки. ■
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■ ПРОЗАПАС

■ ДО СЕЗОНУ

Ніжний,
бо ніжинський

Літо — час бісквіту

Салат з огірками

Кулінарними секретами діляться киянка і львів’янка
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли, як не влітку, приготувати,
причому дуже швидко, пухку запашну випічку з природними ароматами ягід, фруктів — свіжих,
барвистих, щойно зірваних з куща
чи дерева? Кури влітку також щедрі на яйця, що, власне, і є запорукою «пухнастості» випічки, ще
трошки кориці для яблук, ваніліну
до ягід, цукру, якщо бажаєте, а ні
— родзинок, цукатів і літнього настрою, і на вашому столі менш ніж
за годину красуватиметься святковий літній пиріг, аромат якого
лоскотатиме ніздрі сусідам!

Шарлотка

Тетяна ЗІНЧЕНКО
Назва закріпилася за цим салатом не через слово «ніжність» (кілька
століть у Ніжині на Чернігівщині вирощували найсмачніші огірки, насіння яких
завезли з Греції), але й це — чудовий варіант для смачних асоціацій. Узимку
до гарячої картоплі чи упрілої каші з маслом додати такого салату і, цілком
можливо, справжня ніжність смаку відкриється в процесі споживання цього
літнього овочевого дару.
Рецептів Ніжинського салату дуже багато. Оскільки, як говориться у вірші, зараз якраз «огірки рядочками стеляться листочками», треба подумати,
як їх припасти на зиму в найсмачніших варіантах.
Щоб приготувати улюблений салат «Ніжинський», на 1 кг огірків потрібно: 500 г цибулі, пучок кропу, а ще — в кожну банку: по 2-3 пахучі та гіркі горошини, по столовій ложці оцту, лавровому листочку, 3/4 чайної ложки солі,
по половині чайної ложки цукру.
Огірки порізати кружальцями, а великі кружальця — на чотири частини. Цибулю порізати тонкими півкільцями. Подрібнити кріп і вимішати всі інгредієнти. У підготовлені баночки (треба 4 півлітрові) кладемо гіркий та пахучий перець і викладаємо салат, зверху — сіль, цукор, оцет, лавровий листок.
Баночки розмістити в каструлю і залити окропом до рівня на 1,5-2 см нижче горлечка, накрити стерилізованими кришками і почекати 15 хвилин. Стерилізувати 20 хвилин, закатати, вкутати ковдрою для надійності. Як баночки
охолонуть — салат готовий!
Тернополянка Лариса Пошпур пропонує свої варіанти рецептів, а оскільки рецепти пані Лариси давно вже «прижилися» і в нас, і в її родині, беремо
на замітку і також готуємо.
Отож, ніжинський iз морквою: 4 кг огірків (я знімаю шкірку. — Л. П.) порізати кружечками. До 0,5 кг моркви, потертої на буряковій тертці, і 0,5 кг цибулі, порізаної півкружальцями, додати склянку олії і тушкувати до напівготовності. До огірків додати 200 г оцту, 5 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі, 2 головки часнику, пропущені через часникодавку, і холодну тушковану моркву з цибулею, все разом перемішати і залишити на годину. Потім
розкласти в банки і стерилізувати 40 хвилин. «Салат роблю багато років, —
резюмує господиня, — дуже смачний. Як казала моя мама: літом один день
цілий рік годує. Люблю ділитися перевіреним роками рецептом».
І ділиться ще одним варіантом цього чудового салату. Потрібно : 4 кг огірків порізати кружальцями, посолити (1,5 столової ложки солі) і залишити на
годину, відцідити. 0,5 кг капусти нашаткувати і трошки посолити, 200 г цибулі
порізати півкружальцями і трошки посолити, 200 г моркви потерти на буряковій тертці й також трошки підсолити, 2 червоні великі перчини покришити
соломкою і теж підсолити. Нехай так усе постоїть окремо, щоб з огірків злити рідину, капусту і цибулю відтиснути, додати перець і моркву.
На всю порцію має йти 3 столові ложки солі. Спочатку сіль відміряйте і
частину з неї додавайте до овочів, а решту — тепер, коли будете вимішувати.
При вимішуванні ще додайте 250 мл олії, 250 мл оцту і 250 г цукру, 5-6 зубчиків подрібненого часнику. Все перемішайте і розкладіть у банки, виходить
5 літрових банок. «Свої салати я закриваю в літрові, бо знаю, що маленької
замало на родину. Стерилізую годину», — радить господиня.
Отож літній день нас точно нагодує ніжинським салатом, справа — за
бажанням. Натхнення на запаси літа в баночках! ■
Тетяна ЗІНЧЕНКО
Татуся Бо — письменниця,
журналіст і відомий блогер. Такий «коктейль статусів» може породити чудову істину, особливо
якщо це стосується кулінарії. Бо
те, що пише блогер, доповнюється, поліпшується, уточнюється
читачами моментально і так само
моментально стає хітом сезону.
Так було з «Курником» Татусі Бо.
Дуже смачний солоний пиріг
з пісочного тіста та з солоною начинкою — це «Курник». Продукти на нього йдуть прості, недорогі, часу на приготування небагато, тож це той варіант, аби швидко приготуватися до зустрічі
гостей, нагадує про цей чудовий
пиріг Татуся Бо і пропонує свій,
вже удосконалений, рецепт.

«Спробувала приготувати шарлотку з абрикосами. Вийшло дуууже смачно! — ділиться свіжими
враженнями і рецептом киянка
Олена Добровольська.
Потрібно для тіста: 5 яєць, по
стакану борошна і цукру. Для начинки: 0,5 кг абрикосів.
Отже, яйця з цукром збиваємо
міксером 10 хвилин, потім всипаємо муку і обережно перемішуємо. Форму змастити маслом і
трошки присипати манкою (тоді
тісто не прилипне і не буде мокрим). Виливаємо тісто і викладаємо у нього порізані абрикоси.
Ставимо в розігріту до 180° духовку на 45 хвилин. Ідеально виймати з форми через 2-3 години.

Для мам, яких обсіли діти
Так назвала свій багатоягідний пишний бісквіт львів’янка
Наталя Шарак.
«Торт за 15 хвилин», — додає
вона, але, дивлячись на це високе кремово-фруктове кулінарне
творіння, за яким картини писати можна, і не скажеш, що він готується так швидко.
«У мене цей торт займає дуже
мало часу для приготування —
5 хвилин, аби збити і залити, —
каже Наталя. — Далі просто очікуємо, поки печеться. Потім — 10
хвилин на крем, просочення і перемащення».
Кількість інгредієнтів залежить від величини форми, робила
на найбільшій, тому багато яєць,
для середньої форми потрібно 6
яєць, для малої — 4.
Рецепт бісквіту: склянка цукру, 1+1/3 склянки борошна, чайна ложка розпушувача.
Крем — 2 склянки сметани, пакетик загущувача «смета», ягоди,
1/2 склянки цукру (якщо сметана густа, то загущувач не потрібний). Ягоди на смак, хто які лю-

❙ Нашвидкуруч таку смакоту можуть зготувати навіть дуже заклопотані люди.
❙ Фото Наталі ШАРАК.
бить. Цукор — також на смак.
Усі яйця розбити в посудину,
додати дрібку солі, збити, додати цукор, знову збити, додати борошно і також трохи збити. Маса
має бути — як густа сметана, за
бажанням можна додати трошки
розпушувача. Усе заливаємо в попередньо приготовлену форму для
випікання.
Духовку розігріваємо 5 хвилин. Випікаємо 30-40 хвилин при
температурі 180 градусів.
Коли корж охолоне — розрізати великим ножем навпіл.
Далі готуємо крем: до сметани
додати цукор і загущувач та збити.
Просочуємо коржі сиропом
(цукор і вода, добре перемішати).
Перемащуємо кремом і додаємо
ягоди. Зверху можна прикрасити
ягодами, какао, крихтами печива
— на власний смак.

Для забіганих батьків
Наталя Шарак ділиться ще одним — дуже цікавим — рецептом
«для забіганих батьків».
«Розповім на початок коротку історію, — каже вона, знаючи,
що якраз історії найбільше мотивують. — У нас є друзі, вони інтернаціональна пара: він — словак, вона — іспанка. Їхня коронна страва — тарта, на кожному
святкуванні завжди є декілька
її варіантів. Для них, забіганих
батьків, це страва на «раз-два».
Нам вона дуже посмакува-

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Пиріг на столі
«Курник» від Татусі Бо
«Першим ділом замішуємо тісто: півпачки маргарину; 4 столових
ложки сметани; половинку чайної
ложки солі й стільки ж соди; борошно (скільки вбере тісто).
У м’який маргарин додати сметану, сіль і соду, вкинути
туди борошно і гарно розмішати.
Борошна треба стільки, щоб вийшла тугенька грудка. Тісто загорнути в плівку і поставити у холодильник.
А тим часом приготувати на-

чинку. Нею може бути все що завгодно, навіть картопля з грибами
або м’ясом, капуста зі шкварками
чи й просто протушкована курка з грибами, сиром, вершками.
Останній варіант у нашій родині
люблять найбільше. Курку (четвертини) обрізати, викласти на
сковороду, змащену олією, окремо в іншій підсмажити гриби з цибулею, потім додати все в один посуд і тушкувати разом, туди влити вершки (можна ті, що 10-15%)

❙ Татуся Бо.
❙ Фото з власного архіву.
або ж вкинути пару ложок сметани, посолити, поперчити, додати
улюблені спеції, начинка має бути
смачна сама по собі. Коли все готове, вимкнути і поставити вихолонути. Тим часом дістаєте тісто з хо-

ла і ми вже впродовж двох років
також її печемо. Секрет страви в
тому, що можна в неї дати все, що
смакує, все що є в холодильнику.
Рецепт регулюється смаками господині.
Я використовую вже давно звичайну форму для торта, але нещодавно купила спеціальну форму,
так зручніше».
Отож потрібно: упаковка листкового тіста, може бути пісочне тісто, в ідеалі — хто має час
— може зробити самостійно, 46 яєць, 3 столові ложки кукурудзи, половина помідора, шпинат
(або легко відварена цвітна капуста, або броколі, або картопля,
але буде трохи «забита»), плавлений сирок, трошки (чи хто скільки хоче) шинки, ковбаски.
Змастити олією форму, тісто викласти, щоб були бортики.
Потім викладаємо шпинат (або
капусту), перемішаний на пательні з плавленим сиром. Далі
продовжуємо викладати всі інші
інгредієнти — хто що хоче, хто
що має: кукурудза, шинка, помідорчик, можна притрусити натертим сиром. Усе це заливаємо
збитими виделкою яйцями. Ну і,
звичайно, сіль, перець, інші спеції і приправи — на смак. І ставимо в прогріту духову шафу (180200 градусів), або як пишеться
на упакуванні магазинного тіста, і печемо доти, доки бортики
зробляться рум’яненькі. Тарт готовий! ■
лодильника.
«Курник» може бути відкритим і закритим, усе залежить від
того, як ви любите. Якщо вам подобається закритий пиріг, то від
грудки тіста відділіть десь четвертину (можна навіть менше). Більшу частину тіста розкачати і розкласти в формі. Всередину викласти смачну і негарячу начинку.
Меншу частину тіста розкачуєте,
накриваєте зверху, залишки тіста
по боках обрізаєте. Всередині треба зробити кілька дірочок, щоб з
пирога міг виходити пар.
Якщо пиріг відкритий, то начинку зверху можна просто посипати улюбленим сиром.
Запікати 20-25 хвилин при
температурі 200 градусів.
Експериментуйте і смакуйте!»
— бажає смачного Татуся Бо. ■
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«Ми хочемо вийти до прем’єр-ліги».

головний тренер ФК «Дніпро-1» (Дніпро)
Григорій ХАТА
Паралельно зі стартом чемпіонату України серед команд
елітного дивізіону розпочалися
баталії й у другій за силою лізі
країни. Турнір, який у минулому році подарував неймовірно запеклу інтригу в боротьбі за
право напряму та через поєдинки перехідного «плей-оф» зіграти у прем’єр-лізі, обіцяє й у
нинішньому сезоні не менш захопливе протистояння. Благо,
бажаючих потрапити з першої
ліги до еліти достатньо.
Без сумніву, одними з перших на підвищення в класі стоять клуби, котрі в зовсім недалекому минулому мали елітну прописку, проте після банкрутства
змушені під новим ім’ям, з нуля
проходити шлях свого професіонального становлення.
За таким маршрутом у поточному сезоні до УПЛ повернувся столичний «Арсенал»,
старі власники котрого в 2013
році оголосили про банкрутство клубу. Вочевидь так само
мріють повторити швидкий
«камбек» «канонірів» і в «Металісті-1925», котрий кілька
років тому також пройшов процедуру «обнуління».
«Оболонь-Бровар» так само
представляє в першій лізі когорту команд, котрі мають спільне
минуле, пов’язане з найсильнішою футбольною лігою країни та втратою професіонального статусу через процедуру банкрутства. Щоправда, скромного
потенціалу «броварів» замало,
аби швидко повернутися до елітного дивізіону.
Разом із «Металістом-1925»
у поточному розіграші першої
ліги грає й інший нещодавно
«з нуля» створений колектив
— «Дніпро-1», котрий, із великою часткою ймовірності, претендуватиме на найвищі позиції в першості. Без сумніву, ве-

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО

Націлені на результат
Головні претенденти на підвищення в класі вже з перших турів
нового розіграшу першої ліги взялися за справу

❙ Перечекавши період фінансової турбулентності, «Волинь» знову націлилася на елітну лігу країни.
❙ Фото з сайта fcvolyn.net.
лике футбольне місто Дніпро не
може довго залишатися без команди елітного дивізіону. Проте розраховувати, що до УПЛ
швидко повернеться «Дніпро»
мільярдера Ігоря Коломойського, котре після чергової хвилі
дисциплінарних санкцій ФІФА
втратило професіональний статус, якось не доводиться. А от
у «Дніпрі-1» навколо котрого
згуртувалися колишні «дніпря-

Григорій ХАТА
Після переконливої перемоги Олександра Усика над Муратом Гассієвим у фіналі
Всесвітньої боксерської суперсерії менеджер
українського чемпіона Егіс Клімас не став
приховувати, що його підопічний планує перехід у суперважкий дивізіон.
Новоспечений король у першому важкому дивізіоні вже навіть окреслив свою довгострокову мету на профі-ринзі — бій iз талановитим британцем Ентоні Джошуа, котрий
відправив на боксерську пенсію Володимира Кличка, завдавши нашому легендарному
бійцеві поразки в його останньому поєдинку
на професіональній арені.
Однак для меншого за габаритами Усика знайомство з «супертяжами» — навіть
iз тими, що не входять до елітного клубу,
— виглядає справою доволі ризикованою,
особливо на перших її етапах. Без необхідного досвіду та профільної підготовки подібний крок може завершитися небажаними
наслідками.
Тож вирішила команда українського боксера робити стрибок iз першого важкого до важкого дивізіонів плавним і поступовим, обравши як перевірку бій проти
екс-чемпіона світу за версією WBC у першій важкій категорії з досвідом виступів у
важкому дивізіоні — 35-річного британця
Тоні Белью. Свого часу він двічі зустрічався й обидва рази перемагав свого співвітчизника Девіда Хея, котрого українські шанувальники боксу добре знають за боєм iз Володимиром Кличком
Перші кроки назустріч один одному
Усик та Белью зробили, щойно завершився
переможний для українського боксера фінал WBSS, виказавши в соціальних мережах попередню згоду на очне протистояння.
Днями ж у британській пресі з’явилося ще

ни», — зокрема форвард Роман
Зозуля, котрий у 2017 році став
одним із співзасновників клубу, та екс-наставник «Дніпра»
Дмитро Михайленко, котрому
довірили в новому колективі
роль наставника, — стоїть чітке
завдання: якнайшвидше пробитися до прем’єр-ліги. У двох
стартових турах Д-1 підопічні Михайленка, забивши у ворота суперників девять м’ячів,

здобули переконливі перемоги
й чітко продемонстрували свої
амбіції.
Так само вдалий старт удався й луцькій «Волині», котра
не так давно ще фігурувала в
когорті найсильніших клубів
країни. Фінансові проблеми
лучан виявилися не настільки
критичними, аби проголошувати себе банкрутом і розпочинати процес реінкарнації. Усе,

Перша ліга. 2-й тур. «Суми» —
«Зірка» — 3:1, «Волинь» — «Металіст-1925» — 2:0, «Кобра» —
«Миколаїв» — 0:2, «Балкани»
— «Колос» — 0:0, «Інгулець» —
«Прикарпаття» — 0:1, «Дніпро-1» —
«Гірник-Спорт» — 6:0, «Авангард»
— «Агробізнес» — 0:0, «ОболоньБровар» — «Рух» — 0:0.
1-й тур. «Прикарпаття» — «Балкани» — 0:1, «Гірник-Спорт» —
«Суми» — 1:2, «Інгулець» — «Авангард» — 2:4, «Колос» — «Кобра» —
4:0, «Миколаїв» — «Оболонь-Бровар» — 0:0, «Рух» — «Дніпро-1»
— 1:3, «Зірка» — «Волинь» — 0:2,
«Металіст-1925» — «Агробізнес»
— 2:0.
Лідери: «Дніпро-1», «Волинь»,
«Суми» — 6, «Колос», «Авангард»,
Миколаїв», «Балкани» — 4.
так би мовити, обмежилося оптимізацією витрат і пониженням у класі. Водночас на початку нинішнього сезону у стані
«волинян» заявили про стійке
бажання знову грати в ПЛ, тож
без конкуренції «Дніпро-1» залишитися не повинен. Другу перемогу на старті чемпіонату «Волинь», котру, до слова, очолює колишній воротар
«Карпат» Андрій Тлумак, здобула в матчі з «металістами»,
переможний м’яч у якому належить авторству знаного за
виступами у прем’єр-лізі, зокрема й за ті ж «Карпати», Дениса Кожанова. Словом, перша ліга сезону-2018/2019 має
не один клуб, який за його підсумками прагнутиме підвищитися в класі. При цьому не варто забувати, що в найближчі
роки ФФУ обіцяла повернути
чемпіонат України до старого
формату, котрий буде розрахований на 16 клубів. Тож охочих
боротися за високі місця в першій лізі має побільшати. ■

■ БОКС

Розвідка боєм
Ставши абсолютним
чемпіоном світу в першій
важкій вазі, Олександр Усик
націлився на чемпіонські
пояси «супертяжів»
одне підтвердження майбутнього протистояння, автором котрого став промоутер Белью — відомий у боксерському світі організатор «мегабоїв» Едді Хірн. «Моє завдання
— зробити цей бій, оскільки про нього попросив Тоні. Він хоче позмагатися з Усиком
за чотири чемпіонські пояси, котрими він
володіє», — наголосив знаний промоутер,
вказавши жовтень або листопад 2018 року
і найімовірнішим часом проведення цього
поєдинку.
Як прогнозують у боксерському світі,
зокрема й сам Хірн, у майбутньому Усик
може вийти на ринг і проти Джошуа, справами котрого також займається його промоутерська компанія. Щоправда, спочатку український боксер має зробити собі ім’я
в суперважкому дивізіоні, для чого йому
доведеться провести низку рейтингових
боїв.
Для себе ж Олександр Усик має визначитися з місцем боксерської дислокації.
Володіючи одразу чотирма чемпіонськими
поясами першої важкої категорії, йому неодмінно доведеться відповідати на «запи-

❙ У статусі абсолютного чемпіона світу
❙ Олександр Усик добряче підігрів
❙ до себе інтерес боксерського світу.
❙ Фото з сайта sport.bigmir.net.
ти» конкурентів, котрі прагнутимуть отримати у своє розпорядження титули WBO,
WBC, WBA, IBF. Так, приміром, керівництво WBA днями повідомило, що «чемпіон у відпустці», росіянин Денис Лебедєв,
зобов’язаний провести поєдинок iз переможцем фіналу WBSS.
Опинившись у епіцентрі боксерської слави, Усик поступово здобуває звання вельми
затребуваного суперника. Боксерські експерти його вже навіть включили до трійки
найкращих боксерів-важковаговиків незалежно від вагової категорії. Тепер, як кажуть, справа за малим — залишилося лише
підтверджувати це звання. ■

■ ХРОНІКА
Футбол
Юнацька збірна України віком до 19
років завершила свої виступи на чемпіонаті Європи у Фінляндії розгромною поразкою збірній Португалії (0:5), котра, в підсумку, здобула чемпіонський титул, вигравши
у додатковий час фінал в італійських однолітків (4:3). За словами наставника «синьожовтих» Олександра Петракова, на гідний
опір португальцям у його підопічних забракло сил. Самі ж українські футболісти були
змушені вибачатися перед своїми вболівальниками за принизливе фіаско. Водночас, як свідчить наставник «синьо-жовтих»,
хлопці перевиконали завдання на ЧЄ, пробившись до його півфіналу. ■

Читайте
в наступному
номері:

16

Муромець українського кіно
Найкращим компліментом для актора Олега Волощенка, який зіграв у «Сторожовій заставі»,
є слова «тебе не впізнати в цій ролі»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ 2018

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Довготривала
молодість...
Яка закінчилася для Х’ю Гранта
одруженням
Іноді замислюєшся над тим,
які дивні викрутаси виробляє з
нами доля. От і британський актор,
зірка 90-х, секс-символ не одного покоління Х’ю Грант не раз божився, що він противник офіційних обов’язків і ніколи не стане на
рушничок (тільки в англійському
варіанті це, мабуть, якось по-іншому називається). Та, либонь, доля
все ж таки подає нам якісь знаки.
Скажімо, фільм, що був мегапопулярним у 90-ті і де Грант блискуче зіграв такого собі легковажного жевжика, — «Чотири весілля
й одні похорони» — став пророчим для актора: після довготривалих походеньок герой фільму нарешті одружується. Те саме нещодавно сталося і з актором.
Сказати, що Х’ю був вітром у
полі — це нічого не сказати: жовта преса ще донедавна пістрявіла замітками про походеньки зірки, а сторінки його життя давали
заробити на хліб не одному папараці. Чого варта тільки історія зі

скандальними фото, на яких актора зазнімкували в авто на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі, де
він займався сексом із проституткою. Це поставило жирну крапку
на багаторічних (а точніше 13-річних) стосунках Гранта з його подружкою, а заодно і колегою по акторському цеху Елізабет Херлі, яка
до того довго терпіла його витівки
і все чекала, що він одумається і
таки поведе її під вінець.
І ось ніби грім серед ясного неба — 57-річний актор нарешті одружився! Його обраницею
стала шведська телепродюсерка,
39-річна Анна Еберштейн, з якою
в актора є вже троє дітей, але побратися вони вирішили (тобто нарешті зважився Х’ю) лише нещодавно — у травні. Сьогодні ж актор в одному з інтерв’ю захоплено
заявляє: «У мене чудова дружина. Я дуже щасливий і шкодую, що
раніше не наважився на такий вчинок. Просто я був певен, що ще замолодий для одруження». Ну що
ж, можна лише позаздрити, що молодість актора тривала понад пів-

Варка ВОНСОВИЧ
Житель Шанхая Цзао Цзиян, простий робітник, який мріяв дати освіту своїм дітям і забезпечити старість батькам (нагадаємо, що пенсію
в Китаї отримують не всі, скажімо, сільські жителі її не отримують узагалі), довго відкладав
гроші, і коли назбирав 7 із лишком тисяч юанів
(приблизно 775 фунтів стерлінгів), то попрохав
свою дружину зашити їх у кишені пальта. Якою
ж гіркою розпукою для нього стало те, що голодні миші знайшли у шафі його «заначку» і поточили її, а власник заощаджень залишився взагалі без будь-яких збережень.
Китаєць кинувся до різних банківських установ, щоб відновити пошкоджені купюри, але
всі вони відмовилися — занадто вже гризуни
постаралися, залишивши лишень якісь огризки

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №82

❙ Х’ю Грант та Анна Еберштейн.
століття, а тепер нарешті прийшла
зрілість, і не лише фізична, а й моральна, адже до зустрічі Х’ю мав
тривалі стосунки з китаянкою Тінглан Хонг, яка народила йому сина й

доньку, але з якою він так і не узаконив свої стосунки. Тепер же зірка
шкодує про пізнє одруження, адже
сімейне життя додало позитивних
змін у його життя. ■

■ ОВВА!

Не з'їм, так понадкушую
Китаєць зберігав гроші в кишені,
за що і поплатився...
від банкнот. Зглянувся над бідою пана Цзияна
лишень Сільський комерційний банк Шанхая,
який погодився прийняти пошкоджені купюри
за умови, що власник якимось чином зможе їх
склеїти. Ну що ж, китайців недарма вважають
людьми працьовитими і скрупульозними: сподіватимемось, що і цього разу «китайське диво»

допоможе постраждалому провести ювелірну
«операцію» з відновлення банкнот.
А на майбутнє усім щасливим власникам валюти порадимо тримати гроші не під матрацом, у
панчохах чи кишенях пальта, а в банках. Принаймні скляних, закритих кришкою, до яких ні гризуни, ні міль, ні вологість не доберуться... ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +26...+28.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +29...+31.
31 липня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 25-28 градусiв, у Днiпрi
бiля Києва — 24.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +14...+16, удень +25...+27. Моршин: уночi
+14...+16, удень +25...+27.

лінію, що при цьому щезає. 5. Верховний бог фінікійців та ханаанців, якому в
жертву приносили немовлят. 6. Хімічна назва срібла. 9. Середньоазійський
суп із м’ясом, локшиною та овочами.
13. Бойова машина. 14. Юрист, який
посвідчує правдивість документів та
правочинів. 15. Велика ложка для розливання супу. 16. У стародавній Русі
— князівський престол. 19. Фригійський цар, який образив богів і через це в
підземному царстві не міг ні наїстися,
ні напитися. 20. Руйнування поверхні
під впливом зовнішніх чинників. 21.
Один із головних богів, хазяїн загробного світу в єгипетській міфології, бог
відродження. 22. В античній міфології — гірська німфа. 25. Багаторічна
трав’яниста рослина родини валеріанових. ■
Кросворд №81
від 31 липня

■ ПРИКОЛИ

2 серпня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +26...+28.

По горизонталі:
3. Африканська держава зі столицею Габороне. 7. Діаметр канала
дула вогнепальної зброї. 8. В окультизмі: особливий стан заглиблення у
себе, за якого духовна сутність людини переміщується за межі навколоземного простору. 10. Творче переосмислення простору чи предмету, яке
звичайну річ робить оригінальною та
унікальною. 11. Італійська кава з молоком. 12. Екс-міністр освіти і науки,
попередник Лілії Гриневич. 14. Козацьке прізвисько, яке отримав фаворит Катерини ІІ Григорій Потьомкін
при посвяті в козацтво. 17. Представник спорідненого скіфам кочового народу. 18. Тропічна комаха, яка поїдає
деревину. 20. Головний розпорядник
поміщицького маєтку. 23. Вічнозелене дерево, листям якого в Стародавній
Греції прикрашали голови переможців.
24. Французьке місто, де було страчено Жанну д’Арк. 26. Ім’я британського політика та військового діяча, послідовника Реформації в Англії та лідера Англійської буржуазної революції. 27. Чоловічий головний убір із
козирком. 28. Поема Гомера. 29. Легке літнє взуття без підборів, яке прийшло до нас із Стародавньої Греції.
По вертикалі:
1. Язичницький вівтар. 2. Третє за
величиною місто США. 3. Невільниця,
полонена. 4. Комп’ютерна гра, яка полягає в умінні складати фігури в одну
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дощ
сніг
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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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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Прочитав недавно книгу «Як
кинути курити».
— Ну і як?
— Така цікава книга, що, розмірковуючи над нею, викурив ще
одну пачку цигарок.
***
— Тату, якщо я знайду на вулиці тисячу гривень, що мені з ними
робити?
— Синку, ти повинен негайно
віднести їх до міліції, і люди скажуть, що ти чесна людина.
— А якщо я знайду мільйон?
— Якомога швидше принеси
його додому і заховай. Якщо в тебе
буде мільйон, тобі буде все одно,

що скажуть люди.
***
Переповнений автобус різко загальмував, і літній пасажир мимоволі вхопився за плече жiнки, яка
стояла поруч.
— Послухайте, — сердиться
вона, — а ви не могли б ухопитися за що-небудь інше?
— Панi, не спокушайте мене.
***
Якось вирішив пожартувати і в
резюме, у графі позитивні якості,
написав: «відсутня совість». І тут
же стали пропонувати та-а-а-акі
посади.
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