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Вибори як порятунок
економіки
Новий виборчий кодекс здатен стабілізувати ситуацію у державі

❙ Через новий виборчий кодекс — до вільної економіки без корупції і кращі перспективи завтрашнього дня.
❙ Фото з сайта twitter.com.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ВЕРЕСНЯ 2018

ІнФорУМ

«Ми хочемо бути в одній родині вільних і демократичних країн, які
належать до ЄС та НАТО. Тому дуже сильно підтримуємо територіальну
цілісність України, право до самовизначення, суверенності й членства
в ЄС i НАТО».

■ У ПОЛОНІ

■ НА ФРОНТІ

Очікування
апеляції

Ворог суне

Чи пом’якшать вирок
Роману Сущенку

Бойовики розгортають
безпрецедентне
озброєння на Донбасі
Тарас ЗДОРОВИЛО

Ірина КИРПА
Верховний суд РФ 12 вересня розгляне апеляційну скаргу по справі українського журналіста Романа Сущенка. Дату
засідання озвучив адвокат політичного
в’язня Марк Фейгін, який упевнений, що
вирок міського суду Москви повинен бути
пом’якшений.
Нагадаємо, кореспондента «Укрінформу» затримали 30 вересня 2016 року
в столиці Росії за звинуваченням у шпигунстві. Співробітники ФСБ сфабрикували проти українця фейкову кримінальну
справу, звинувативши його у діях на користь української розвідки.
Сам Роман Сущенко категорично відкинув усі висунуті проти нього звинувачення; журналіст пояснив, що до Росії
був змушений неодноразово виїжджати
за службовим обов’язком.
Розгляд справи у суді почався навесні
цього року та проходив у закритому режимі
протягом шести місяців. Сторона звинувачення вимагала для Романа Сущенка 14
років позбавлення волі, однак міський суд
Москви затвердив у вироку для журналіста
— 12 років колонії суворого режиму.
За цей час російського адвоката Романа Сущенка — Марка Фейгіна — встигли
позбавити статусу адвоката через скандал
iз відеоблогером Анатолієм Шарієм. Нині
Фейгін веде справи своїх підзахисних як
громадський захисник.
У своєму останньому слові Роман Сущенко заявив, що не відчуває себе винуватим, i попросив звільнити його з-під варти. Політв’язень весь цей час утримується
у СІЗО «Лефортово», де веде щоденник та
регулярно відсилає друзям картини, намальовані кульковою ручкою, чаєм і цибулевим лушпинням.
Понад півтора року до нього не допускали дружину та дитину, бачитися з адвокатом Сущенко також може лише з дозволу тюремників, які не налаштовані йти
йому назустріч. Послання та малюнки
від журналіста для родичів i друзів приходять iз великим запізненням. Наприклад, вітальна телеграма з Днем Незалежності України прийшла лише 6 вересня,
тобто через два з половиною тижні після
відправки з московського СІЗО.
«Я сподіваюся, що найближчими місяцями журналіста Романа Сущенка обміняють на головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського,
притягнутого до кримінальної відповідальності за статтею «Державна зрада»
в Україні, — заявив громадський захисник Марк Фейгін. — Процес обміну повністю залежить від рішення Кремля, а не
від Києва. Москва дійсно бажає повернути Вишинського на Батьківщину, і точно
таке ж бажання українське керівництво
висловлює щодо Романа Сущенка».
Кореспондент «Укрінформу» регулярно отримує слова підтримки від патріотів України та рідних людей, про його
долю дізналися в усьому світі. Політичний
в’язень розповів правду членам Громадської спостережної комісії Москви про те, що
на нього чиниться психологічний тиск.
Трьома роками раніше також за сфабрикованою кримінальною справою про
«шпигунство» був засуджений український журналіст Валентин Виговський. У
березні 2018 року Верховний суд Росії
визнав законним вирок для Виговського
у вигляді 11 років колонії суворого режиму. На початку 2018 делегати ПАРЄ ухвалили резолюцію із закликом до Росії припинити переслідування журналістів з України. ■

Упродовж 9 вересня ситуація на
фронті, як і в попередні дні, залишалася напруженою, проте цілком контрольованою українськими військами. Окупанти 25 разів відкривали вогонь по наших позиціях, при цьому противник
двічі застосував озброєння, заборонене
Мінськими домовленостями.
У неділю ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке,
Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних

Яцек Чапутович

систем, великокаліберних кулеметів
i стрілецької зброї. Крім того, з 82-мм
мінометів ворог обстрілював позиції
Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку. Також удень у
районі населеного пункту Кримське на
Луганському напрямку один з опорних
пунктів обстріляли з озброєння бойової
машини піхоти.
За даними розвідки, в неділю було
поранено чотирьох бойовиків російськоокупаційних військ. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил 9 вересня
допущено не було. На жаль, напередодні, 8 вересня, внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав
поранення, а ще двоє загинуло внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.
Станом на ранок 10 вересня противник
двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил на
Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з
гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Дуже тривожними є повідомлення
української сторони Спільного центру
з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Зокрема, представники СЦКК заявили: «Українська сто-

глава МЗС Польщі
рона СЦКК зафіксувала безпрецедентну
кількість артилерійських систем, танків i бойових броньованих машин поза
місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями».
Загалом на окупованих територіях виявлено 472 одиниці озброєння і військової
техніки, розміщеної з порушеннями. Українські військові стверджують, що така
кількість техніки дозволяє розгорнути до
шести батальйонно-тактичних груп. Також СЦКК зазначає, що поблизу кордону з РФ у районі, де немає жодного пункту пропуску через кордон, ОБСЄ виявила
колону з 10 тентованих вантажівок i чотири машини супроводу, які перетинали
кордон у напрямку Росії.
При цьому БПЛА Місії піддавали
радіоелектронному придушенню. «Наявність i постійне розгортання артилерійських засобів ураження створює
потенційну загрозу з боку збройних формувань Російської Федерації передовим
підрозділам Збройних сил України», —
додає українська сторона СЦКК.
Крім того, бойовики продовжують постійно ігнорувати «шкільне»
перемир’я, нарощують кількість обстрілів i перешкоджають діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. ■

■ ПІДТРИМКА

Військовим — вищі зарплати!
Мінімальна зарплата військовослужбовців повинна бути 15—20 тисяч гривень,
вважає Ляшко
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Політик вимагає підняти заробітну
плату для захисників України, збільшити видатки держбюджету на підтримку сімей бійців i забезпечення армії технікою.
«Хто не годує своє військо — буде
годувати чуже. Тому ми виступаємо за
збільшення зарплат військовослужбовцям. На День Незалежності я був на Луганщині в одній із військових частин.
Там служать Боги війни — артилерія.
Спитав у чудової жінки Ніни, яка в неї
зарплата. Каже, що 7 тис. гривень. Це
що, зарплата? «Мінімалка» в армійців
повинна бути 15—20 тисяч гривень, а
також повний соціальний пакет i підтримка сімей військовослужбовців,
щоб не було «текучки» кадрів і на фронті служили досвідчені вояки, а не 18рiчнi хлопці», — наголосив Ляшко.
Крім того, лідер РПЛ закликав владу збільшити держзамовлення для
оборонних підприємств. «ЗбільшенТарас ЗДОРОВИЛО
Російське інформагентство ТАСС із
посиланням на підконтрольний бойовикам онлайн-ресурс «Луганськінформцентр» повідомило, що в ОРЛО заявили
про свою готовність передати Україні 44
ув’язнених iз Суходольської виправної
колонії (засуджених до 2014 року), які
виявили бажання перевестися на підконтрольну Києву територію для відбування решти строку. «Голова Міжвідомчої комісії з питань передачі засуджених
до 2014 року, які відбувають покарання в установах виконання покарання
«ЛНР», Роман Ведмеденко підтвердив,
що в рамках комісії було розглянуто заяви засуджених. Щодо 44 із них ухвалено рішення про готовність передати їх на
територію, підконтрольну Україні», —
йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, оприлюдненою ТАСС, представник бойовиків ОРДЛО в робочій підгрупі з гуманітарних
питань Ольга Кобцева заявила, що, мовляв, «контактів з уповноваженим ВР

❙ Олег Ляшко підтримав бійців артилерійської частини на Луганщині.
ня видатків на армію — запорука незалежності країни. Тому треба збільшити видатки на військово-промисловий комплекс, щоб запустити наші оборонні заводи і створити більше робочих

■ АГІТПРОП

Неволя
Росія блокує обмін
українських політв’язнів
на своїх громадян
України з прав людини Людмилою Денiсовою не встановлено», а передача засуджених «заблокована українською стороною». Інформагентство РФ також додає, що засуджених відвідав координатор гуманітарної підгрупи Контактної
групи від ОБСЄ Тоні Фріш.
Проте не так усе однозначно, як заявляють російсько-ОРДЛОвські інформресурси. Нагадаємо, що раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи
Ірина Геращенко повідомила, що Украї-

місць для тисяч наших працівників, а
не ходити побиранцями по всьому світу: «Дайте нам «Джавеліни», дайте нам
техніку, дайте нам ще щось!» — підсумував Ляшко. ■
на готова передати Росії 36 росіян заради звільнення українських політв’язнів
iз РФ. Проте, як зазначила Ірина Геращенко, на початку вересня за результатами роботи Тристоронньої контактної
групи у Мінську Росія відмовилася обміняти своїх громадян, засуджених в Україні, на політв’язнів Кремля: «Заблоковано процес звільнення заручників.
Представники Росії в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на
наших політв’язнів, заявивши, що «РФ
не має відношення до конфлікту і «нас
там нєт»».
Тим часом Росія чомусь дуже зацікавлена у звільнені іншого засудженого: МЗС РФ досить категорично закликало звільнити керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського,
якого в Україні підозрюють у державній зраді.
Додамо, що на сьогоднішній день у
Росії та окупованому Криму за політичними мотивами ув’язнено до 75 українців. ■

ІнФорУМ
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У день народження
Наталії Іванівни Правик
— мами відомого із 1986
року героя-чорнобильця Володимира Правика,
уродженця Чорнобиля,
до неї завітав десант волонтерів з Японії. Це стало для іменинниці приємною несподіванкою.
Нагадаємо, злощасного 1986 року ім’я Володимира Правика було
на слуху чи не в кожного
українця. Саме він разом
із друзями — хлопцями
з воєнізованої пожежної
частини міста Прип’ять
— почали ліквідовувати
наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції першими у ніч
на 26 квітня. І стали першими її жертвами.
Як нині живе 74-річна мама героя-чорнобильця на вулиці імені власного сина у містечку Ірпінь
Київської області? Її сину
цього року виповнилося б
лише 56 років.
Уже одинадцять років
товаришує й підтримує
Наталію Правик голова правління «Федерація жінок за мир у всьому
світі» Тетяна Коцеба. Наталія Іванівна однією з
перших отримала нагороду «Жінка року» в номінації «Мати героя», яку проводить ця громадська організація. У ці дні жінки
федерації приймають гостей із Японії. Відвідавши
музей «Чорнобиль», волонтери з Японії зробили
для себе не одне відкриття. Їх не міг не подивувавати подвиг Володимира
Правика. Зацікавилися,
як і де живе мама героя.
На гостину до мами героя-чорнобильця Володимира Правика завітали чотирнадцять юних волонтерів разом із Тетяною Коцебою та її однодумцями
Оморі-сан Набуко та Морі-
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■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

■ ІНЦИДЕНТ

Її син приборкав
немирний атом

Мокра справа

Японські волонтери завітали в Ірпінь
до Наталії Іванівни Правик

мужність і непохитність
Наталії Іванівни. Вони
фотографували усі куточки кімнат, завішані портретами сина. Жінка, яка
втратила 32 роки тому 23річного сина, розповіла,
що до неї в гості нещодавно приїздила онука Наталка (у травні 1986-го, коли
пішов із життя Володимир
Правик, його доньці було
лише два місяці). Сьогодні у Наталії Правик вже є
й правнучка.
Здивувало гостей з
Японії й те, що Наталія

За затоплену квартиру
черкащанин відсудив
55 тисяч гривень
Людмила НІКІТЕНКО

❙ Японські волонтери у гостях у мами героя-чорнобильця Володимира Правика.
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
ко Хорі з Японії. Дівчата поважно представлялися, називали свої імена, коротко розповідали про себе:
Акімі, Мікі, Чіо, Нана, Аліса... Їм по 17-20 років. Вони
студентки різних вишів
Японії. Кожна з них заздалегідь до поїздки готувалася, цікавилася українськими звичаями і культурою,
вивчила по кілька речень
українською.
Японки низько вклонялися вони матері героя,
ніжно обіймали й бажали здоров’я. Їх вражала
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Іванівна накрила для них
щедрий стіл із наїдками.
Смакували домашні котлетки і відбивні, помідори й огірки із власної
грядки господині. У японців навпаки — іменинник
нічого не готує, пригощають друзі. Гості аплодували, коли Наталія Іванівна задувала свічки на торті. Українська щедра гостинність їх розчулила до
сліз. Дівчата запевнили
Наталію Іванівну, що неодмінно навідаються і наступного року. ■

Квартиру жителя Черкас під час проведення
гідравлічних випробувань Черкаською ТЕЦ залило
водою. «Причиною стало те, що житлово-будівельний кооператив не встановив металеві заглушки, що
призвело до розриву радіатора гідравлічних випробувань системи опалення. При цьому про заплановані роботи тепловики завчасно повідомили ЖБК
відповідним листом», — інформують в Апеляційному суді Черкаській області.
Власник квартири разом із сусідами склав акт про
мокру квартиру. Потім звернувся до ЖБК iз письмовою вимогою про відшкодування майнової шкоди,
спричиненої затопленням квартири. Однак реакції
не отримав. Тож захистити свої права чоловік вирішив через суд і в червні подав позов про стягнення з
ЖБК майнової шкоди в розмірі 61 тис. 768 грн. та 10
тис. грн. моральної шкоди.
Суд першої інстанції позов частково задовольнив
— із житлово-будівельного кооперативу стягнуто завдані матеріальні збитки та моральну шкоду в сумі
1 тис. грн., а всього 55 тис. 872 грн.
У ЖБК не погодилися з таким рішенням суду
і подали апеляцію, мотивуючи це тим, що акт про
аварію, який надав потерпілий чоловік, не можна
вважати офіційним документом i належним доказом на підтвердження причин i наслідків залиття
квартири.
«Колегія суддів апеляційного суду погодилася з
висновком суду першої інстанції. Апеляційну скаргу представника житлово-будівельного кооперативу
залишено без задоволення, а рішення Придніпровського районного суду міста Черкаси — без змін», —
підсумовують в Апеляційному суді Черкащини. ■

■ ОВВА!

Любов зла
Теща замовила зятя кілеру —
тепер має платити
Лариса САЛІМОНОВИЧ

■ ВИНАХІДНИЦТВО

Агродрон у поміч
Тернопільський умілець створив
пристрій на заздрість
усім городникам
Світлана МИЧКО
Збирання картоплі та її
запасання на зиму — нині
дуже актуальна побутова
тема для всіх, хто її вирощує навіть на шести сотках
дачі, не кажучи вже про
гектари. Тому, мабуть, усе
більше переглядів і лайків
набирає на Youtube сюжет
про тернопільського майстра на всі руки — проектувальника меблів за професією та педагога за освітою Петра Головатого та
його винахід. Останнiй у
народі вже жартома охрестили «бульбороботом»,
але сам автор називає його
агродроном.
Робототехніка — велике і давнє захоплення Петра Головатого, але свій агродрон він створив передусім для того, щоб полег-

шити працю на городі для
себе і близьких. Як видно
на фото — пристрій досить
простий, по суті, це невеликий електровіз, яким
можна управляти дистанційно, як, приміром, популярними іграшковими
автомобілями.
«Розумну» машину
тернопільський умілець
виготовив iз різних підручних деталей i матеріалів приблизно за
два місяці. Вперше апробував її минулого року,
але до збору цьогорічного
врожаю дещо переробив і
вдосконалив.
Тепер вона успішно допомагає підгортати, викопувати та транспортувати картоплю. Зрозуміло,
її можна використовувати й для перевезення іншого вантажу. А взимку,

❙ Агродрон, він же «бульборобот», Петра Головатого.
❙ Фото з власного архіву винахідника.
за словами майстра, агродрон можна переобладнати для прибирання снігу та інших господарських
потреб. До речі, кілька

років тому Петро Головатий змайстрував не менш
цінну в господарстві річ —
мініатюрний трактор-всюдихід. ■

Московський районний суд Харкова продовжує
розглядати справу родини, в якій процес з’ясування
стосунків набув форми гостросюжетного детективу.
Тепер колишній зять, якого теща ледве не відправила на той світ руками кілера, вимагає як компенсацію велику суму грошей. Самій замовниці вбивства
світить довічний термін.
Як з’ясувалося в ході слідства, ця історія почалася ще у 2015 році, коли потерпілий i донька затриманої подали на розлучення. Майже два роки
поспіль подружжя намагалося розділити спільно
нажите майно та оформити опіку над дитиною, але,
переживши не один судовий процес, так ні до чого
й не домовилися.
І тоді справу в свої руки взяла теща, знайшовши для незговірливого екс-зятя раніше судимого
32-річного кілера. За її задумом, найманець мусив
убити екс-зятя, але так, аби його смерть мала природний вигляд. Вони домовилися підмінити таблетки жертви на ті, що викликають миттєвий серцевий напад. Як аванс потенційний убивця отримав
1,5 тисячі доларів, але несподівано передумав виконувати замовлення й здався правоохоронцям.
А далі події розвивалися вже за сценарієм
поліції. Екс-зять їхав у власному автомобілі, коли
йому раптом стало зле. До нього викликали «швидку допомогу», але все марно — чоловік нібито помер
по дорозі в клініку. Для достовірності в холі підприємства «Міськелектротранссервіс», де «покійний»
працював директором, навіть виставили жалобне
фото. Кілер із чистим сумлінням поїхав отримувати решту (8,5 тисячi доларів) грошей — тоді замовницю правоохоронці й затримали на гарячому.
Днями відбулося чергове судове засідання, пiд
час якого адвокат затриманої намагалася звільнити
її з-під варти, але безрезультатно. Прокурор висловив побоювання, що підозрювана тиснутиме на свідків, а можливо, навіть замовить ще одне вбивство.
Не склав зброю і колишній зять, затребувавши від
тещі мільйон гривень моральної компенсації. ■
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ПОЛІТИКА

«Політичне об’єднання до виборів уже почалося. Воно відбувається навколо
головної геополітичної проблеми — війни. Саме у ставленні до війни політсили
розбилися на два табори. Одні розуміють, що з Росією нема про що домовлятися,
і такі політики налаштовуються на довгу боротьбу і захист України».

Кирило Сазонов

■ ПАРТАКТИВ

Опобог
Кого делегуватиме Опозиційний блок на
вибори Президента України — Бойка,
Рабіновича чи, може, Медведчука?
Наталія ЛЕБІДЬ

Літо завершилося, проте спека триватиме ще довго. І йдеться
наразі не про температуру повітря. Після двомісячної відпустки
у нардепів України розпочався гарячий політичний сезон: 4 вересня відкрилася дев’ята сесія Верховної Ради. На новий сезон
парламент має досить амбітний список законопроектів, деякі з
них узагалі можна назвати історичними для Української держави.
Не менш важливим є те, що ця сесія фактично стане останньою
перед президентськими виборами 2019 року. А після їхнього проведення навряд чи можна буде спрогнозувати стійкість і стабільність парламенту, оскільки кожна фракція жадає на цих виборах
перемоги саме свого кандидата, а поразка може призвести навіть
і до повного бойкоту депутатської діяльності.
Однак до березня-2019 ще доволі часу, й при наявності бажання (чи, як кажуть, політичної волі) нардепи можуть ухвалити
не один потрібний країні законопроект. Передусім — виборчий
кодекс, аби наступні парламентські вибори могли відбутися за
новим принципом — суто партійним з відкритими списками. Зайве казати, що зміни у виборчому законодавстві обіцяли своєму
електорату майже всі політичні сили — так само, як і скасування
або суттєве обмеження депутатської недоторканності. Проблема
депутатського імунітету — це питання номер два, яке може вирішити (або ні) розпочата минулого тижня сесія. Питання номер
три — оновлення (нарешті!) складу ЦВК. Далі на порядку денному — закріплення в тілі Конституції європрагнень України та руху
на зближення з НАТО. А також — подальші дії у зв’язку з ухваленням закону про національну безпеку.
Мета його — створити в Україні умови для досягнення стандартів
НАТО. Однак через прийняття цього документа депутатам потрібно
буде «підчистити» решту законодавчої бази, на яку посилається
новий закон. А тому змін мають зазнати закони про Службу безпеки України, про розвідувальні органи, про державне оборонне
замовлення. Повинні бути реформовані державні підприємства в
оборонному секторі, а також створено окремий парламентський
комітет, який буде здійснювати контроль над сектором безпеки
і розвідувальними органами. Чи подужає всі окреслені завдання Верховна Рада? Про це ми дізнаємося наприкінці поточної
сесії, а поки не забуваймо про те, що вибори Президента України
— це все-таки те головне завдання, яким зайняті наразі думки
українських політиків.

Унікальність виборів-2019
Не можна не погодитися з
тими, хто слушно вважає, що
вперше з 1999 року Україна
входить в президентський виборчий цикл без чітко окресленої пари фаворитів. У 1991
році основними претендентами та яскраво вираженими
опонентами були Леонід Кравчук і В’ячеслав Чорновіл, у
1994-му — Леонід Кравчук і
Леонід Кучма, в 2004-му —
Віктор Ющенко і Віктор Янукович, у 2010-му — Віктор
Янукович і Юлія Тимошенко,
в 2014 — Петро Порошенко і
Юлія Тимошенко.
І лише в 1999 році на старті кампанії відразу п’ять кандидатів мали співмірні рейтинги — Леонід Кучма, Петро Симоненко, Олександр Мороз, Наталя Вітренко і Євген
Марчук. Якби не трагічна загибель В’ячеслава Чорновола, то й під час тодішніх виборів могла б утворитися пара
протиставлених один одному опонентів, але доля (або
люди, котрі вирішили її підкоригувати), розпорядалася
інакше.
Власне, дещо подібне ми
спостерігаємо і зараз: п’ятьшість кандидатів ідуть, як
кажуть, «ніздря в ніздрю».
І більшість із них — це колишні «лідери Майдану»,
які стрімко втрачають довіру. Втім, окрім «лідерів Май-

дану», є й двоє-троє представників «інтересів сходу», чи то
пак уламків не добитої революцією та війною Партії регіонів, котра після ребрендингу перетворилися на Опоблок, а також і на партію «За
життя».
Можливо, до списку правонаступників ПР можна
було б віднести і «Наш край»
та проект екс-«регіонала» Віталія Хомутинника під назвою «Відродження». Однак
«Наш край» — це, радше,
проект Банкової, а не спроба
реваншу представників ПР.
Що ж стосується «Відродження», то ця партія не зуміла вирости у щось скількинебудь суттєве, і, оскільки
рівень підтримки цієї політсили та «Нашого краю» в масштабі країни не перевищує
1%, їхнім впливом на загальну ситуацію можна знехтувати.
Загалом, за різними оцінками, сукупний розмір умовного електорату півдня та сходу України коливається в межах 30-45%. Йтися тут може
не стільки про регіональну
складову, скільки про загальну кількість колишніх виборців Партії регіонів і КПУ, а
також тих, хто розчарувався
в політиках, які прийшли до
влади після перемоги Майдану. При цьому Опозиційний
блок і «За життя» в рейтин-

❙ Чи дозволять Бойко та Рабінович захопити Віктору Медведчуку лідерство
❙ в середовищі «опозиціонерів»?
гах сумарно ледве дотягують
до 10-12%, тоді як сумарний
рейтинг потенційних кандидатів у президенти на цьому
полі — Юрія Бойка та Вадима Рабіновича — не перевищує 15%.
То хто ж із них перебере на
себе місію просувати інтереси східно-південної України?
Якщо, звісно, така місія буде
здійснюватися одноосібно, а
не колективно, тобто якщо
Опоблок та «За життя» домовляться про висунення одного кандидату, а не підуть здобувати президентську булаву двома окремими колонами. Карти дуже плутає ще й
вихід з-за лаштунків кума
Путіна Віктора Медведчука,
котрий, безперечно, плекає
власні президентські амбіції,
підтримувані Москвою.

Медведчук: скоріше ні,
аніж так
Наші читачі пам’ятають,
що цього літа кум російського президента Путіна Віктор
Медведчук вийшов із політичної тіні і приєднався на правах рядового члена до партії
«За життя». Одночасно стало відомо про його закулісні переговори з Рінатом Ахметовим та Дмитром Фірташем, що стоять за Опоблоком,
з метою об’єднання на президентських виборах. За словами джерела в ахметовському
«крилі», обговорювали союз
на трьох.
Окрім цього, велися перемовини окремо з кожною
групою впливу. Симптоматично, що в цей момент соратник Медведчука Рабінович, який раніше звинувачував Опоблок у заграванні
з владою, заговорив про важливість єдності ідеологічно
близьких сил напередодні виборів Президента і парламенту. Але з ахметовською групою у Медведчука нічого не
вийшло: в середовищі, підконтрольному олігарху, претензії останнього на лідерство розцінили як надмірні.
Більше того: «сірому кардиналу» часів Кучми дали зрозуміти, що в його колоді бракує козирів. До активів Медведчука належить хіба що
тісне знайомство з Путіним,
однак цей факт не вражає ані
Ахметова, ані Фірташа.
У підсумку Медведчуку не
допомогли ані його методи ведення переговорів, де знайшлося місце і обіцянкам (нібито порушувалася навіть тема
повернення контролю над підприємствами компанії Ахме-

това СКМ, відібраними в ОРДЛО), ані навіть погрози, до
яких, як стверджують джерела, кум Путіна вдався насамкінець — як до останнього аргументу.
Чи означає це, що в переговорах з приводу лідерства
поставлена крапка? Видання «Апостроф» поспілкувалося з соратником Медведчука, народним депутатом
Нестором Шуфричем. «Я б
не сказав, що вони (перемовини) провалилися. Вони не
вийшли в вирішальну фазу»,
— виклав свою версію Шуфрич. На його думку, обговорення спільної кандидатури
на майбутню кампанію буде
«дуже складним і тривалим
процесом». «Сьогодні говорити, що він почався або завершився, передчасно», — резюмував Шуфрич.
На його переконання,
статус Медведчука в партії «За життя» не є важливим для міжпартійних переговорів. «Щодо посади для
Медведчука в нашій партії
можу відповісти цитатою з
Дюма: «Для Атоса це забагато, а для графа де ля Фер замало». Медведчук — це Медведчук, незалежно від того,
займає він якийсь партійний
пост чи ні... Він визначився з
партією, прийняв запрошення Рабіновича, що вже говорить саме за себе».
Те, що домовитися не вдалося (принаймні поки що),
визнає і сам Медведчук. При
цьому в інтерв’ю одному з видань він заявляє про те, що
об’єднання таких сил, як «За
життя», Опоблок та інших, є
стратегічним завданням.

Бойко vs Рабінович
Тим часом Сергій Льовочкін, один з лідерів Опоблоку, не гаючи часу, просуває
проект об’єднання під єдиного кандидата Юрія Бойка. Мовляв, всі інші повинні підтримати нібито рейтинговішого на цьому фланзі
кандидата. Однак Вадим Рабінович уже виступив категорично проти такого сценарію:

політолог
«Я відразу хочу заявити, що
ніякого об’єднання «під Бойка» не буде ніколи! У мене немає претензій особисто до нього в людському плані. У Бойка є інші проблеми. І не тільки зі знаменитими «вишками
Бойка». Він — маріонетка в
руках Льовочкіна. А віддавати країну в руки Льовочкіна я
не хочу, і ніхто не захоче!».
Прохолодно поставилися
до пропозиції гуртувати лави
довкола Бойка і в тій частині
Опоблоку, що перебуває під
контролем Ріната Ахметова.
«Для чого нам кандидат Бойко? Він уже ходив на президентські вибори в 2014-му.
Скільки набрав? 30 тисяч голосів? Рабінович без фінансових вливань взяв у чотири
рази більше, — заявив «Українській правді» один із головних членів ахметовського крила Опоблоку. — У нас
є інші кандидати — Вілкул,
наприклад, Колесніков. Зрозумійте, що рейтинг Бойка
— це насправді рейтинг ОП,
а це заслуга всіх, хто працює
з людьми, хто вкладає ресурси, в тому числі фінансові. І
Льовочкін, можливо, хоче каналізувати це все на Юру, але
це не його власність, щоб нею
розпоряджатися».
Слід зазначити, що рейтинг
Юрія Бойка дійсно не росте і
перспектив для цього немає
ніяких. І, як справедливо зазначив процитований вище
співрозмовник «Української
правди», його особистий рейтинг — відображення партійного. Сам же фігурант позбавлений харизми та того необхідного набору якостей, котрі
роблять претендента на президентське крісло реальним
учасником перегонів.
То що ж буде далі? Вадим
Рабінович уже запропонував
свій варіант виходу з кризи:
«Я пропоную раціональне рішення, щоб ми разом із Бойком обидва зробили крок назад і поступилися лідерством
у новоствореному об’єднанні
комусь іншому. Хіба в наших партіях немає гідних
людей?». Чи мав на увазі Рабінович саме Медведчука? Не
обов’язково.
«Нам ще потрібно буде
приймати це рішення», —
заявив нещодавно в інтерв’ю
Сергій Льовочкін, відповідаючи на запитання, чи є
в Опозиційному блоці єдність щодо питання кандидата у президенти. При
цьому лідери Опоблоку говорять про внутрішньопартійні праймеріз — мовляв, кандидат ще не визначений, з’їзд
партії восени вибере того, в
кого найбільше шансів перемогти. Власне, осінь вже настала, й затягувати процес висунення єдиного (або ні) кандидтаа колишні «регіонали»
навряд чи стануть. На кого
впаде їхній вибір, дізнаємося вже незабаром. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Медведчук назвав Тимошенко найбільш підготовленим
кандидатом
Лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук дав
інтерв’ю британському виданню The Independent, в якому оцінив шанси лідера
партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на майбутніх виборах.
Медведчук назвав Тимошенко найбільш «підготовленим» і найбільш «сфокусованим» кандидатом. Він сказав, що Тимошенко буде «битися кожною фіброю» за перемогу. Наприклад, електорат у виборі між Тимошенко і Гриценком
повинен голосувати за Тимошенко.

СВІТ
Інна СТЕПАНЧУК

У неділю, 9 вересня, коли Росія
обирала місцеву владу різних
рівнів, тисячі росіян замість
виборчих дільниць вийшли на
вулиці своїх міст. Люди протестували проти збільшення віку
виходу на заслужений відпочинок, передбаченого пенсійною
реформою. Підняв людей на
акцію непокори опозиційний
політик Олексій Навальний.
Сам він участі в акціях не брав,
оскільки перебуває за ґратами.
27 серпня його затримали і засудили до адміністративного
арешту на 30 діб.

Як у Москві протестувальників
«охороняли»
Нагадаємо, в Росії уряд пропонував підняти пенсійний вік
на 5 років для чоловіків та 8
років для жінок, тобто чоловіки
виходитимуть на заслужений
відпочинок у 65 років, а жінки
— в 63 (згодом президент Володимир Путін виступив у ролі
«доброго царя» та «скинув» жінкам 3 роки, опустивши планку
до 60 років). Наразі відповідний
законопроект готують до другого читання у Держдумі РФ. Оскільки в РФ середня тривалість
життя, згідно з останніми даними, складає 67,5 року для чоловіків та 77,6 року для жінок,
то чимало представників сильної статті ризикують просто не
дожити до заслуженого відпочинку. Росіян переконують, що
іншого виходу нема. Хоча для
такої небідної країни ці відмовки звучать щонайменше смішно. Правда в іншому — свої багатющі ресурси країна витрачає на війни, пропаганду «русского міра» у світі, диверсійну
діяльність в інших країнах або
ж її просто розкрадає правляча
верхівка. Люди, які розуміють
цю несправедливість, і вийшли
на вулиці. Загалом у протестах
взяли участь мешканці 83 міст,
зокрема, Москви, Петербурга, Краснодара, Калінінграда,
Владивостока, Кемерова, Томська, Новосибірська, Омська та
інших. У більшості міст, зокрема в Москві та Пітері, влада заборонила акції (у цьому випадку на людей дуже зручно нацьковувати поліцію), проте люди
вийшли, навіть не маючи дозволів на проведення масових заходів. За попередніми підрахунками активістів, сукупно на мітингах були присутні понад 100
тисяч осіб. Водночас офіційно
повідомляється про в десятки
разів меншу кількість протестувальників, наприклад у Москві
— 2 тисячі. Хоча, як розповідають очевидці, в російській столиці був наймасовіший протест
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■ ПРОТЕСТИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Бунт майбутніх пенсіонерів

У Нью-Йорку відкрили
станцію метро, зруйновану
під час теракту 11 вересня

У Росії — сотні затриманих за участь у мітингах проти пенсійної
реформи
— Пушкінська площа та прилеглі до неї вулиці були вщерть
заповнені людьми. Після 14:00
московська поліція стала поступово витісняти мітингувальників, хоча вони вже вирушили
маршем, який самі активісти назвали прогулянкою, Тверською
вулицею в напрямку Кремля.
Серед гасел проти підвищення
пенсійного лунали також заклики про відставку уряду та складання повноважень Путіним:
«Путіна у відставку!», «Путін
грабує народ!», «Ми — проти
влади шахраїв і злодіїв!». Водночас зверталися до поліцейських, яким нагадували, що вони
існують на гроші громадян, та
закликали бути з народом.
Проте ті не надто дослухалися до «голосу народу». У СанктПетербурзі, за даними штабу Навального, під час акцій
затримали від 50 до 100 осіб.
У Москві відбулися зіткнення між поліцією та протестувальниками — люди кидали в правоохоронців пляшки
та намагалися прорвати оточення. «Затримання на Великій Дмитрівській. Нашому кореспонденту Маші Борзуновій
теж дісталося кийком по ребрах», — пише на своєму сайті телеканал «Дождь». Згодом
і канал RTVi повідомив, що їхній фотограф постраждав від
дій поліцейських. А видання
«МБХ Медіа», публікуючи відео звірячого побиття поліцейськими людей, саркастично написало: «Співробітники правоохоронних органів охороняють
протестувальникiв у Москві».
У результаті — десятки затриманих у Москві, серед них —
кілька дітей і жінок.
Деяких активістів штабу Навального в регіонах російські силовики затримували або викликали для свідчень саме в день
мітингів. Як повідомляє «Радіо
«Свобода», перед початком акції в Москві затримали юриста
Фонду боротьби з корупцією та
ведучу каналу Navalny Live Любов Соболь, у Санкт-Петербурзі
— координатора Дениса Михайлова і співробітника штабу Іллю
Гантварга. Керівників штабів
Олексія Навального затримали
також у Томську, Кемерові, Новосибірську.
Як повідомляє «Німецька

Президент Молдови
потрапив в аварію

■ А ТИМ ЧАСОМ...
На виборах мера російської столиці переміг чинний градоначальник Сергій Собянін. Голосуючи за нього, президент Росії Володимир Путін оконфузився. Підійшовши до урни (в РФ — це автоматичні прилади, які «засмоктують» бюлетені),
він не зміг «опустити» бюлетень — урна двічі відмовлялася «брати» його в Путіна.
«Да ладно», — здивувався Путін і лише з третьої спроби «вкинув» бюлетень. Як
згодом пояснили в ЦВК, президент поклав документ лицьовою частиною доверху (і
цим самим засвітив, за кого проголосував), але апарат задля збереження таємниці голосування налаштований на те, щоб брати документи тільки «обличчям» вниз.
До Путіна це «дійшло» тільки з третьої спроби. Вже після голосування він зазначив, що бажає «зберегти стиль керівництва Москвою». Учора чинний мер Москви
Сергій Собянін заявив у «Фейсбуці» про свою перемогу на виборах — він набрав
майже 70 відсотків голосів, повідомляє «Інтерфакс». Його найближчий суперник
— кандидат від Комуністичної партії РФ Вадим Кумін отримав 10 відсотків.
Загалом у неділю, 9 вересня, в 80 регіонах Росії відбулося понад 4,7 тисячі виборів до органів влади різних рівнів — обирали мерів, губернаторів, депутатів Держдуми та регіональних парламентів.
хвиля», подекуди прибічників
Навального почали затримувати ще за кілька днів до початку
протестів. Так, у Ставрополі й
Краснодарі координатори штабів Навального отримали 5-10
діб арешту, а в Челябінську додому до активіста «Відкритої
Росії» прийшли співробітники поліції, які доставили його
в прокуратуру. В Комсомольську-на-Амурі затримали двох
осіб, які прийшли до відділку
поліції й вимагали звільнити затриманих раніше заявника акції протесту й волонтера штабу
Навального.

Російська церква погрожує
Константинополю
РПЦ не може змиритися з неминучою втратою України
У Російській православній церкві (РПЦ) заявили, що розірвуть євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у разі, якщо
православна церква України отримає
автокефалію. Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон у російському
телеефірі. За його словами, методи церковної дипломатії «в українському пи-

Президент Молдови Ігор Додон потрапив в аварію на трасі Кишинів—Калараш: його авто перекинулося в кювет, повідомляють молдовські ЗМІ. Ігор Додон, його мати та
двоє охоронців госпіталізовані. Наразі відомо, що президент відбувся
дрібними подряпинами, а його мати
отримала серйозні травми. В момент
аварії вантажівка зіткнулася з одним
із авто кортежу президента Молдови,
далі його неконтрольовано понесло
на інші машини. Однопартієць Ігоря
Додона Нікіта Цуркан назвав аварію
«невипадковою».

❙ Серед затриманих є жінки і діти.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».

■ ШАНТАЖ

Інф. «УМ»

У Нью-Йорку відновила роботу
станція метро, що була зруйнована
17 років тому під час теракту 11 вересня 2001 року. Станція «Кортландтстріт» була похована під руїнами двох
веж Всесвітнього торговельного центру (ВТЦ), в які врізалися літаки терористів. Нагадаємо, тоді загинуло близько 3 тисяч людей, ще тисячі
постраждали. Як повідомляє Бі-Бі-Сі,
спорудження нової станції почалося у
2015 році, тепер вона має нову назву
«ВТЦ Кортландт». Символічно, що
стіни станції прикрасила біла мармурова мозаїка, якою написано текст
Декларації незалежності США та Декларації прав людини ООН.

танні» наразі практично вичерпані. І
назвав «підлими» дії Константинополя
щодо відрядження до Києва своїх екзархів (представників) для підготовки до
надання православній церкві в Україні
автокефалії.
Нагадаємо, 7 вересня стало відомо
про призначення Вселенським патріархатом архiєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади,
які служать українським православним вірянам у своїх країнах у Вселенсь-

Майдан по-російськи?
На цьому пенсійний бунт не
закінчився. Учора в центрі Москви, на Страстному бульварі біля
пам’ятника Твардовському, група людей — приблизно 10 осіб —
оголосила безстрокову акцію протесту. Як повідомляє «Дождь»,
за словами самих активістів,
вони протестують проти «неефективної влади», вимагають відміни пенсійної реформи і відставки президента. Вони закликають
всіх охочих приєнуватися та приходити з «водою, їжею та теплими
речами». Отже, майдан по-російськи почався? ■

кому патріархаті, — як своїх екзархів
у Києві в рамках підготовки до надання автокефалії Києву. Звання чи титул
екзарха у даному випадку означає особисте уповноваження Вселенського Патріарха представляти його особу і Церкву
при виконанні конкретного завдання —
підготовки до надання автокефалії. Для
світської аудиторії функції екзарха в даному випадку можуть бути порівняні з
функціями Надзвичайного і Повноважного Посла, повідомляє прес-центр УПЦ
Київського патріархату.
Через цей крок, який наближає втрату України для Російської православної
церкви, в РПЦ погрожують Константинополю відділенням. Таке «нахабне
і цинічне втручання в справи іншої помісної церкви» може призвести до розколу вселенського православ’я, зазначив Іларіон. «Якщо Константинополь
доведе до кінця свій підступний план надання автокефалії, що це буде означати?
Це буде означати, що автокефалію отримає якась група розкольників. Каноніч-

«Прем’єр»
самопроголошеної Абхазії
загинув у ДТП
Так званий «прем’єр-міністр» самопроголошеної республіки Абхазія
Геннадій Гагулія загинув у ДТП. Урядовий кортеж прямував з аеропорту
Сочі до Абхазії. 71-річний Гагулія у
складі делегації на чолі з «президентом» Раулем Хаджимбою перебував з
офіційним візитом у Сирії. Автомобіль
«прем’єра» рухався в кортежі делегації та зіткнувся з авто, яке виїхало на
смугу зустрічного руху. Наала Авідзба,
прес-секретар президента Абхазії, назвала загибель політика нещасним випадком, не пов’язаним із замахом.

Нападник з ножем поранив
сімох людей у Парижі
Семеро людей, серед яких двоє
британських туристів, постраждали під час атаки у столиці Франції.
Четверо осіб мають важкі поранення. Поліція повідомляє, що нападник
(уродженець Афганістану) був озброєний ножем i металевим ломом.
Нападника зарештували. Джерела
повідомляють, що в поліції не вбачають ознак терористичного акту в інциденті. «На даному етапі розслідування нічого не вказує на те, що напад міг бути терористичною атакою»,
— розповіло джерело у французькій
поліції. ■

на церква цю автокефалію не прийме.
Ми в російській церкві цю автокефалію
не визнаємо. Нам не залишиться нічого,
крім як розірвати спілкування з Константинополем», — заявив він.
В УПЦ КП нагадують, що саме Московська патріархія здавна багато разів
втручалася у справи Київської митрополії. «Загрозу єдності Православ’я
вже багато десятиліть несуть гегемоністичні прагнення Московського патріархату, який намагається перетворитися
на «православний Ватикан» — всесвітній центр тяжіння для всіх Православних церков, — зазначають у Київському патріархаті. — Рішення та дії Вселенського Патріарха покликані якраз
до того, щоб зупинити цю загрозу та повернути Православ’ю справжню єдність,
яку керівництво РПЦ підриває. Судячи
з тону погроз, Московська патріархія
зараз не здатна до адекватної реакції
на проблеми, які виникли, чим заганяє
себе у глухий кут самоізоляції та схизми». ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

■ НАШІ ГРОШІ

Попри всі теоретично обнадійливі перспективи українська національна валюта продовжує повільно знецінюватися.
Так, в останній робочий день минулого тижня на міжбанківських торгах за
один долар давали вже 28,21-28,26
гривні.

Жертва заради гривні

«Антикризова» облікова ставка
Національний банк відреагував прогнозовано. Як і передбачала «УМ» тиждень тому, регулятор підняв облікову
ставку — на 0,5 відсоткового пункта.
Відтепер вона становить 18%. Відтак із
певним часовим лагом у нашій державі
подорожчають депозитні вклади, що
може навіть сприяти збільшенню коштів у нашій банківській системі, але, на
жаль, подорожчають і кредити. При нашому і так не надто високому рівні кредитування, що далеко не найкращим
чином впливатиме на економіку.
«Правління Національного банку
прийняло рішення підвищити облікову ставку до 18% річних iз 7 вересня
2018 року. Незважаючи на впевнене
зниження інфляції з початку року, реалізація ряду ризиків може в подальшому перешкодити цій тенденції», —
йдеться в офіційному повідомленні
НБУ. Найвищою облікова ставка була
встановлена 4 березня 2015 року —
30%! Її встановили, коли максимально
знецінювалася гривня. Мінімальною ж
за останні роки вона була під час «стабільності» команди Віктора Януковича
— у середині серпня 2013 року облікова ставка становила всього лише 6,5%.
Починаючи з середини минулого року
ставка почала зростати із 12,5% — рівня, зафіксованого у серпні 2017.
Власне кажучи, до нинішнього рівня облікову ставку мали підняти ще
у липні: коли правління НБУ піднімало її рівень до 17,5% із 17%, більшість членів правління висловилися
за радикальніше підняття — до 18%.
Утім повернутися до цієї ідеї наважилися лише зараз, коли стало зрозуміло, що просто так впоратися з інфляцією та знеціненням гривні не вдасться. «Проведення більш жорсткої монетарної політики дозволить нівелювати
вплив ризиків і повернути інфляцію в
рамки цільового діапазону наприкінці 2019 року і досягти середньострокової мети 5% у 2020 році», — заявили в
Нацбанку.
Правління Національного банку
України, відповідно до свого офіційного повідомлення, розуміє зростання

НБУ підняв облікову ставку до 18%: готуємося до високих депозитів і забуваємо кредити
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Як «постригти» біткоїн?
Влада України, бачачи, як операції з криптовалютами обходять державну скарбницю,
намагається оподаткувати ці засоби платежу. За прикладом інших держав. Але наразі
Міністерство фінансів не може визначитися зі
способом оподаткування операцій — принаймні до надання криптовалютам правового статусу. «Тут можливі два типи операцій: майнінг
та операція купівлі-продажу... Поки у криптовалют немає правового статусу — це звичайний предмет обігу», — сказав заступник
міністра фінансів Сергій Верланов.
У Швейцарії, за його словами, криптовалюту визнали рухомим майном iз метою оподаткування, тому що його можна продати на
біржі й отримати гроші. Існують навіть офіційні агенти з продажу криптовалют, а податкова служба Швейцарії щодня публікує курс біткоїна і ефіру на своєму сайті, щоб можна було
перерахувати свої доходи для цілей оподаткування.

❙ Насправді курс української гривні тримає від обвалу не МВФ, а прості вітчизняні заробітчани.
❙ Фото з сайта ua.news.
ймовірності реалізації певних ризиків
і вважає за необхідне посилити жорсткість монетарних умов шляхом підвищення облікової ставки. Підвищення
облікової ставки на 0,5 пункта, на думку правління, є достатнім для зниження інфляції до цільового діапазону в
терміни, передбачені прогнозом.

Заробітчани проти МВФ
Ще одним важелем впливу на вартість національної валюти є транші
МВФ, які, з одного боку, поповнюють
резерви Національного банку, а з другого — демонструють умовну стабільність держави та дають сигнал потенційним інвесторам, що з нами можна
працювати. За словами голови Нацбанку Якова Смолія, Національний
банк України очікує чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду цього року. Йдеться про 1,9

млрд. доларів, які вкрай потрібні Україні для виплати пікових зовнішніх
виплат, які приходяться на нинішній
і два наступні роки.
Місія Міжнародного валютного
фонду розпочала роботу в Києві, як і
планувала, 6 вересня. «Ми очікуємо,
що переговори будуть успішними і що
ми досягнемо консенсусу щодо отримання чергового траншу цього року»,
— сказав голова НБУ, зазначивши, що
всі неврегульовані питання є предметом переговорів iз Фондом. Нинішня
програма України і МВФ обсягом 17,5
млрд. доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується
навесні 2019 року.
Важливим джерелом надходження валюти до нашої держави є кошти
українських заробітчан — тих самих
наших співвітчизників, яких терміново хочуть повернути на батьківщи-

ну особисто Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і ціла низка інших політиків. І це, з одного боку, цілком виправдано, адже, на думку аналітиків,
через галопуючу трудову міграцію в
Україні може прискоритися інфляція
і уповільнитися економічне зростання.
Утім, з іншого боку, заробітчани
можуть суттєво заповнювати Україну доларами і євро. За підрахунками НБУ, обсяг грошових переказів до
України від трудових мігрантів у січні-липні 2018 року становив 6,35 млрд.
доларів. Це утричі більше, ніж ми мріємо отримати від МВФ — після проведення структурних, у тому числі й непопулярних, економічних реформ.
«Ми прогнозуємо, що до кінця року
Україна отримає від заробітчан понад
11 млрд. доларів», — сказав Смолій.
Це лише на третину менше, ніж мала
би отримати наша держава від Міжнародного валютного фонду у рамках однієї програми, але таки суттєво більше,
ніж ми реально отримали. ■

■ ІНІЦІАТИВИ

Вибори як порятунок економіки
Громадські активісти заявляють: новий виборчий кодекс здатен
стабілізувати ситуацію у державі
Ольга ВЕРЕЙЧУК,
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Наступні українські вибори вже сьогодні розглядаються як третій Майдан. З одного
боку, маємо оприлюднену інформацію СБУ про вже виявлені спроби Росії втрутитися у
президентські вибори у нашій
державі, з іншого — існують доволі песимістичні прогнози для
економіки держави у випадку,
якщо післявиборчу ситуацію не
вдасться втримати під контролем: аж до долара за 50 гривень.
Адже, з одного боку, новий Президент для умовно нестабільної
країни — це завжди ризик, а,
враховуючи стан справ в Україні, можливий відтік валюти з держави може стимулювати девальвацію гривні.
Щоб уникнути ризиків для
політичного та економічного блоків України, експерти та
громадянське суспільство ра-

дять не зволікати з новим виборчим кодексом. Наприкінці
минулого тижня декілька тисяч активістів та політиків пікетували Верховну Раду з вимогою змінити «виборчі закони
Януковича». Організував акцію
рух «Чесно».
Ухвалити новий виборчий
кодекс у депутатів спільно вимагали і кілька українських партій
«нового типу». Серед них — Українська галицька партія, «Самопоміч», Демократичний альянс, «Сила людей».
У депутатів вимагали відкриті регіональні списки, дозволити блокування та зменшити прохідний бар’єр. «Це не
просто один із чергових законів,
який має ухвалити Верховна
Рада. Це ключовий закон, від
якого залежить наше майбутнє.
Ми за те, щоб вибори відбувалися за відкритими списками. Але
ми вимагаємо більшого. Молоді
політики мають прийти до вла-

ди і якісно та швидко оновити
її», — каже Роман Лозинський,
голова політради Української
галицької партії.
«Серед нас багато представників експертних середовищ.
Ми підтримуємо курс на децентралізацію та виступаємо
за зміну координат в українському політикумі», — зазначив
учасник акції Андрій Смолій.
За його словами, чинний закон
про вибори було проведено на
замовлення президента-втікача Віктора Януковича. «2011-го
він повернув так звану «мажоритарку», спровокувавши масові підкупи виборців. 2019-го
Україна ризикує наступити на
ті самі граблі», — продовжує
Смолій.
«Осінь-2018 — останній
шанс для ухвалення нового закону, який дозволить провести
наступні вибори парламенту за
новими правилами. Ми вимагаємо від Верховної Ради розпо-

❙ Громадськість переконана: шлях до економічної стабільності в Україні
❙ проходить через вільні вибори.
чати розгляд проекту в другому
читанні не пізніше 16 жовтня.
Сьогодні понад 15 політичних
партій, громадських організацій, тисячі людей. Ми не дозволимо нинішнім політикам залишити українців ще 5 років
жити за виборчим законом Віктора Януковича», — зазначив
представник організаторів столичної акції від руху «Чесно»
Микола Виговський.
Проект нового Виборчого кодексу (№3112-1), який у
першому читанні депутати ухвалили в листопаді 2017 року,
передбачає повернення до пропорційної системи з відкрити-

ми партійними списками. Новий виборчий кодекс — це один
із пунктів нинішньої коаліційної угоди. Підтримувати його
обіцяв і Президент Петро Порошенко. За виборчу реформу в Україні вболівають Представництво ЄС та посли Великої
сімки: їхні представники не раз
висловлюють це у своїх публічних заявах. А Парламентська
асамблея Ради Європи у своїй
резолюції №1755 ще 2010 року
рекомендувала Україні пропорційну виборчу систему, яка
«ґрунтується на відкритих виборчих списках і регіональних
виборчих округах». ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Виростив/викопав
— експортував...
І втратив роботу

Чи збільшено
розмір аліментів?

Як сировинна орієнтація перетворює колись
забезпечені поселення на тінь себе колишніх?
ГУЖВА І., експерт
Центру розвитку
ринкової економіки
CMD_Ukraine, доктор
економічних наук
Новотроїцький район Херсонської області — типовий сільськогосподарський регіон України, де розташовані два селища міського типу
і 42 сільських поселення.
Саме через цей район проходить
надзвичайно складний відрізок
дороги на шляху до Арабатської
стрілки, де на сьогодні найбільш
динамічно в Україні розвиваються
туризм та рекреація. Дірки в покритті дороги діаметром метр +. Для
того щоб розійтись із зустрічним
автомобілем, може знадобитись навіть повна зупинка. На превеликий
жаль, це не є винятком — аналогічні проблеми існують, мабуть, в усіх
регіонах.
У безпосередньому спілкуванні
з місцевим населенням Новотроїцького району вчергове довелось емпіричним шляхом перевірити власні робочі теорії занепаду вітчизняної економіки та механізмів виходу з цієї непростої ситуації.
На моє просте запитання —
«Чому в вас такі «вбиті» дороги?»
— лунала банальна відповідь: бо
немає грошей...
Вочевидь, на сьогодні чільне
місце в економіці району займає
вирощування на експорт зернових
(пшениця, ячмінь, кукурудза), зернобобових (горох, соя) і технічних
(соняшник, рапс) культур.
Відповідно, за такої моделі
економіки відповідь про відсутність грошей на ремонт доріг є
об’єктивною, адже, експортуючи
сировину, «експортують» і додану
вартість!
Але, як відомо, економіка цього регіону не завжди була такою.
Звідси виникає запитання — на
чому раніше «заробляв» регіон?
Насправді структура вирощування сільськогосподарських культур
у регіоні майже не змінилась. Проте, за словами місцевих жителів та
згідно зі статистичними даними,
раніше в регіоні функціонували
заводи й комбінати з виробництва
комбікорму, борошна, олій тощо,
де й переробляли усі ці культури.
Наявність проміжних виробництв забезпечувала сталий розвиток м’ясомолочної галузі, виробництво пшеничного борошна, макаронних виробів та багато іншої
готової продукції. Свого часу новотроїцька молочна продукція була
не менш відомою, ніж зараз яготинська.
Унаслідок чи не повної переорієнтації виробництва зернових та олійних на експорт у Новотроїцькому районі фактично зруйновані роками налагоджені виробничі зв’язки в ланцюгах створення
доданої вартості. Адже пшениця,
кукурудза, ячмінь та шрот із насіння соняшнику є основними
складовими комбікормів для відгодівлі великої рогатої худоби та
переважної більшості інших свій-

ських тварин, на чому тримається тваринництво і харчова промисловість у цілому.
Закономірним наслідком економічного занепаду регіону є відтік населення. Лише у районному центрі — смт Новотроїцьке —
внаслідок втрати робочих місць, за
офіційними даними, протягом останнього десятиріччя населення
скоротилось майже на 15%, з 12,5
до 10,7 тис. осіб. І це при тому, що
населення райцентрів зазвичай
має властивість дещо поповнюватись за рахунок жителів довколишніх сіл.
Як бачимо, сировинна орієнтація перетворює колись забезпечені
поселення на тінь себе колишніх.
Більше того, вона руйнує будь-які
перспективи використання їхнього
ресурсного потенціалу у всіх галузях. Так, на території Новотроїцького району є поклади глини (територія Громівської, Чкалівської,
Олександрівської, Подовської сільських рад), які можуть використовуватися у будівельній індустрії;
наявні вітрові коридори, придатні для будівництва засобів вітроенергетики та здешевлення електроенергії; на півдні район омивається затокою Сиваш, яка є таврійським аналогом Мертвому морю,
затока багата сіллю, лікувальними
грязями.
Таким чином, Новотроїцький
район має весь потенціал активно
розвивати не лише сільськогосподарську і харчову промисловість,
а й виробництво будівельних матеріалів, енергетику, туризм і рекреаційні послуги.
Причини ж такого стану речей
у Новотроїцькому районі також є
типовими для всієї України — вітчизняна сировина все більше спрямовується на експорт, тоді як переробні виробництва занепадають від
її нестачі.
Нагадаю, що провідні позиції
українського експорту займають
саме зернові культури — кукурудза, м’яка пшениця і ячмінь, які разом у 2017 р. сягнули 15% усього
товарного експорту країни.
Так, в умовах політичної та економічної турбулентності експорт
сировини стає все більш поширеним видом діяльності: виростив/
викопав — експортував. Це швидкі та відносно легкі гроші. Проте,
коли така тенденція перетворюється на загальнонаціональний тренд
(у загальному експорт на 2/3 —
це сировина), виникає низка системних проблем, а саме — деіндустріалізація економіки, загострення дефіциту платіжного балансу,
збільшення зовнішніх запозичень,
скорочення зайнятості, зниження
купівельної спроможності та, як
наслідок, еміграція працездатного населення.
Відповідно, для упередження
зазначених негативних явищ потрібна нова економічна політика,
спрямована на реіндустріалізацію
та модернізацію національної економіки, що й забезпечить робочі
місця та добробут населення. ■
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Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Доброго дня, пане міністре! Скажіть, чи це правда, що ви добилися підвищення аліментів для дитини? Бо я отримувала по 930 гривень, хоча добре знаю, що батько
мого сина міг би сплачувати більше. Ці гроші дуже потрібні нашим дітям, бо тих
копійок, які ми отримуємо зараз, ні на що не вистачає.
Соломія Довгопляс
Хочу поінформувати шановну читачку, що
на початку липня ми домоглися прийняття другого пакета законів у
рамках проекту уряду
та Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Новації цих
законів по кликані захистити економічні права найменших українців та убезпечити їх від
можливого економічного насильства з боку дорослих.
Серед іншого ми прописали й норму, яка
стосується підвищення
мінімального розміру
аліментів на одну дитину. Ця норма, як й інші
положення пакета законів, почала діяти 28
серпня.

Який розмір аліментів
запроваджується цим
законом?
Відповідно до прийнятих змін, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну
дитину не може бути
меншим, ніж 50% прожиткового
мінімуму
для дитини відповідного віку. Однак ця сума
може бути присуджена
лише в тому випадку,
коли у батька чи матері,
які проживають окремо,
не вистачає коштів для
того, щоб платити більші аліменти.
Натомість мінімальний
рекомендований
розмір аліментів на одну
дитину прирівнюється
до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
З 28 серпня він становить:

— 1559 грн. для дитини до 6 років,
— 1944 грн. для дітей
від 6 до 18 років.
З 1 грудня планується підняття відповідних
сум до:
— 1626 грн. для дітей
до 6 років,
— 2027 грн. для дітей
6 років і старших.

Чи готові органи
юстиції до
запровадження цих
положень?
З упевненістю можу
сказати, що всі органи
юстиції загалом, і органи виконання судових рішень Мін’юсту зокрема,
на 100% готові до роботи
з громадянами в рамках
нового закону.
Для їхньої підготовки ми провели величезну кількість тренінгів та
семінарів, підготували
чіткі покрокові інструкції щодо того, як саме реалізовувати законодавчі
новації.

Яким чином
здійснюватиметься
контроль за цільовим
витрачанням аліментів?
Одне з важливих запитань, які нам ставили
як представники громадськості, так і депутати
перед прийняттям другого пакета законів, стосувалося посилення контролю за використанням
коштів. Адже багато хто
побоювався, що сплачені
аліменти можуть використовуватися не на потреби дитини.
Хочу наголосити, що
орган опіки та піклування проводитиме ре-

гулярні інспекції батьків, з якими живуть діти
і які, відповідно, отримують аліменти. Порядок та
періодичність таких інспекцій визначатиметься
Мінсоцполітики.
Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть
проводитися позапланово, але не більше, ніж
один раз на три місяці.
Також у законі ми передбачили санкції до того
з батьків, котрий витрачає отримані кошти не
на потреби дитини, зокрема, ухилення батьків
або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних
умов життя, навчання та
виховання неповнолітніх
дітей тягне за собою попередження або накладення
штрафу від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Де можна отримати
детальнішу
консультацію щодо
кожного конкретного
випадку?
Для того щоб отримати детальніші консультації чи роз’яснення,
слід звернутися до одного з наших центрів
чи бюро без платної правової допомоги. Дізнатися, де розташований найближчий із
них, можна на сайті
http://legalaid.gov.ua/ua/
або за телефоном гарячої
лінії: 0(800)213-103. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 179 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 60970

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

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 239 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 64 грн. 53 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ВЕРЕСНЯ 2018

Геннадій КАРПЮК

У параді з нагоди Дня Незалежності у
Києві взяли участь військові делегації з
18 країн-партнерів — загалом 300 військовослужбовців. Зокрема, Хрещатиком
пройшлися парадні розрахунки з Канади, Данії, Чехії, Грузії, Великої Британії,
Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі,
Румунії, США. Це надзвичайно важлива
подія та демонстрація широкої солідарності у світі з Україною, яка вже понад 4
роки бореться з кремлівською агресією.
Отже, ми — не самі, нам допомагають
і нас стимулюють удосконалюватися та
ще краще використовувати ті можливості, які вже існують. Про міжнародну
співпрацю у військовій сфері говоримо з
заступником міністра оборони України з
питань європейської інтеграції генераллейтенантом Анатолієм Петренком.

■ ПАРТНЕРСТВО

«З військової точки зору ми готові до
миротворчої місії ООН на Донбасі»
Як Україна співпрацює зі світом у військовій сфері

Найважливіші зміни — інституційні
■ Анатолію Григоровичу, наскільки
важливим у процесі розбудови сучасного
війська наразі є міжнародний сегмент?
— Говорячи про міжнародну складову оборонного відомства, слід усвідомлювати, що вона пов’язана з триєдиним стратегічним завданням, яке Збройні сили України нині виконують. Перший його елемент — відбиття збройної агресії, захист
територіальної цілісності та стримування
ескалації.
Другий елемент — широкомасштабна
оборонна реформа, що дозволяє провести
необхідні інституційні зміни і, як наслідок — створити й розвинути сучасні оперативні спроможності. Третій — власне
євроатлантична інтеграція, в якій найзмістовнішою є саме оборонна компонента. І в кожному з цих елементів присутня
міжнародна складова. Неможливо виокремити жодної сфери, де в нас не відбувалося б співпраці з міжнародними партнерами. Вона є різною за динамікою, але ми
чітко усвідомлюємо, що без неї досягнути критеріїв і стандартів НАТО та нової
якості Збройних сил буде важко.
Значним внеском у нашу оборонну
реформу є консультативно-дорадча допомога 36 акредитованих радників від
Альянсу та 5 стратегічних радників високого рівня від різних країн НАТО. Також у нас працюють групи іноземних інструкторів, розгорнуті на низці полігонів.
Йдеться про сотні таких фахівців, які виконали та виконують далі неймовірно корисну роботу в сенсі військового вишколу.
Друга складова такої партнерської допомоги — матеріально-технічне забезпечення. Воно здійснюється у межах чинного
законодавства й укладених контрактів і
є значним, оскільки вимірюється сотнями мільйонів доларів. Це дозволяє отримувати необхідні зразки техніки та майна в інтересах Збройних сил. Так вдається
практично невідкладно нарощувати оборонні спроможності, користуючись кращими технологічними розробками. Так
само Україна отримує і реальні спроможності в розвитку власного ОПК, успішно
беручи участь у спільних науково-технічних проектах із нашими партнерами.
Зрештою, весь світ бачить, і наш противник теж, наскільки стали масштабнішими навчання українського війська.
Зокрема, і міжнародні. Завдяки їм навченість військ покращується за будь-якими сценаріями застосування. Причому акцентую вашу увагу на тому, що згадані
партнери допомагають нам провести важливі інституційні зміни. Передусім у системі військового управління, де вдається
створювати речі, яких у нас раніше не існувало взагалі.
■ Більшість наших іноземних партнерів зауважують, що прогрес ЗСУ вражаючий. Що дозволяє їм говорити саме
про це?
— Напевно, всі чули дані про те, що
у нас на початку військової агресії Росії
було приблизно 5-6 тисяч «багнетів»
боєздатного війська. І подивіться, що відбувається нині. Один комплект військ та
сил у масштабі оперативного угруповання виконує завдання на сході держави.
Водночас відповідні сили й засоби розгорнуті на інших оперативних напрямках.
Інший комплект завершує виконання завдань і перебуває в районах відновлення
боєздатності. А ще один готується до виконання завдань! Тобто, ця цифра вже да-

❙ Анатолій Петренко.

❙ Канадські військові на параді в Києві.
леко не 5, і навіть не 50 тисяч. Це показник того, як зростають українські Збройні
сили. Речі, про які ми академічно говорили чотири роки тому, — наприклад, безпілотна авіація, сили спецоперацій, кіберзахист, стратегічні комунікації, розвідувально-вогневі ударні контури, — уже є
реальністю і тим прогресом, якого армія
досягла в умовах захисту Батьківщини.
І тут значним є внесок наших партнерів,
безпрецедентна міжнародна допомога.
Ми цінуємо будь-яку допомогу, хоч
якою б малозначущою вона видавалася
на перший погляд. Коли союзники, приміром, зауважують: «Вибачте, але може-

Третій головний майданчик — регіональні відносини. Російські дипломати вислані з низки країн, триває робота, яка
зменшує можливості Москви просувати
свої політичні інтереси й впливати на різних рівнях. Впроваджують точкові санкції як відповідь на будівництво Керченського мосту, на намагання позбавити нашу
державу її газотранспортного коридору,
на заблокування Азовського моря, втручання у процеси волевиявлення по всьому
світу тощо. І натомість маємо іншу реакцію щодо України — на парад у Київ приїхали майже два десятки іноземних делегацій! Столичним Хрещатиком і майда-

Мінські угоди укладали в 2014-15 роках. Але і далі триває
застосування великих калібрів, безпілотної авіації, мінують
території, на тих мінах гинуть люди.
мо на курси до нас узяти лише двох ваших
офіцерів» або коли дають якийсь не надто великий обсяг надлишкового майна, я
їм завше кажу: ми цінуємо все, починаючи від солідарної політичної позиції і до
будь-якої практичної речі. Ми усвідомлюємо різні економічні потенціали країн
і особливості їхнього правового поля.

ном Незалежності пройшли їхні парадні
розрахунки. І це показник того, хто втомився від України, а хто ні! На моє переконання, це свідчення правильної оцінки
обстановки й вдалої побудови наших міжнародних відносин.

На параді в Києві ми бачили, хто
«втомився» від України, а хто ні

■ Але ж дехто зауважує, мовляв, навіщо нам брати участь у тих місіях, коли
в самих тривають воєнні дії?
— Це лінійний погляд на речі. Насправді світ великий, і так само широко
слід на нього дивитися й формувати нашу
присутність у його глобальних справах.
Оскільки ми себе позиціонуємо, зокрема
в законі «Про національну безпеку України», як майбутній член ЄС та НАТО,
то маємо оперувати масштабами євроатлантичної спільноти. Що й відбувається,
причому доволі успішно. Перспективи є,
і ми ними займаємося. Вже є доручення
міністра оборони почати працювати більше в цьому напрямі. Зокрема, активізуємо роботу в Японії, в арабському світі, в
Австралії. Буквально перед нашою розмовою в мене був посол України в Австралії Микола Кулініч. Крім того, що обговорювали підготовку нашої команди до
участі в міжнародних «Іграх нескорених»
(Invictus Games), які відбудуться 20—27
жовтня в Сіднеї, ми говорили про конкретні речі, які можемо починати робити
разом з Австралією незважаючи на значне
географічне віддалення. Сенс цього в тім,
що формат Британської співдружності націй досі актуальний і потенційно цікавий
у сенсі досягнення для нас позитивних результатів.
Уже на початку агресивних дій щодо
України ми почали говорити: це війна не
лише проти Києва чи нашого європейського вибору, це загроза цілісності об’єднаної

■ Анатолію Григоровичу, скажіть чесно: від наших проблем і того, як ми не завжди вдало їх вирішуємо, там — у клубі
наших друзів — не втомилися? Ми хороші партнери?
— ООН продовжує ухвалювати резолюції більшістю голосів членів організації, які засуджують незаконну анексію
Криму, протиправні дії проти кримськотатарського народу й загалом російську агресію щодо України. Упевнений: на найближчій Генасамблеї ООН наш Президент ці
позиції посилить. У форматі 180+ позиція
солідарності залишається на користь нашої держави незалежно від складних процесів, які існують у цій міжнародній інституції. Другий майданчик підтримки — ЄС.
Тут санкції збережено, продовжено і навіть
нарощено. Безпрецедентну за значенням і
силою підтримку нам надають США. Ще
один майданчик — НАТО, яке припинило військові контакти з Росією і вдосконалює комплекс заходів стримування агресії
та провокативних дій Москви. І підтримка Альянсом України зростає. Погляньте
на підсумкову декларацію Брюссельського саміту організації Північноатлантичного договору — із 77 її пунктів у 12 міститься
засудження дій РФ в Україні! І один пункт
прямо вказує: політика відкритих дверей
щодо Києва збережена й ми будемо членом
НАТО, бо наші євроатлантичні прагнення
підтримують усі союзники.

Агресор не може бути частиною
миротворчих сил

Європи, її цінностям. Тоді ці ризики сприймалися у світі по-різному. Зараз такого
сприйняття немає. В останній декларації НАТО прямо йдеться про російську агресію. Приміром, мої британські колеги
говорять про реальні загрози національній безпеці Великобританії, які виникли
внаслідок дій Росії. І вістря цієї агресивної політики націлене впливати на національні інтереси суверенної держави — України. Але цього не буде! Це складний історичний етап, через який ми проходимо
з великими втратами й випробуваннями.
■ Як оборонне відомство готується до
можливої миротворчої місії на українському сході?
— Миротворча операція для дотримання Мінських угод — абсолютно логічна ініціатива, яку ми просуваємо для їх
виконання. Що насправді відбувається?
Мінські угоди укладали в 2014-15 роках.
Але і далі триває застосування великих
калібрів, безпілотної авіації, мінують території, на тих мінах гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура, на наших теренах перебувають російські військові…
Наслідок — майже 80 загиблих цьогоріч і
понад 560 поранених. Як зробити так, щоб
забезпечити дотримання стійкого незастосування вогню, виведення військ, узяти
під контроль місця зберігання зброї? Цього можна досягнути через посилення міжнародної складової тиску на Росію. Сподіватися на виконання всіх пунктів Мінських домовленостей, зокрема, проведення
неупереджених об’єктивних виборів, економічного та гуманітарного відновлення
Донбасу, можна в умовах запровадження
там миротворчої операції під егідою ООН. З
військової точки зору до цього виклику ми
готові й продовжуємо належну підготовку.
Але є важлива умова — у миротворчій місії
не повинно бути росіян, так само не повинно бути на Донбасі і російських військових...
Пам’ятаєте події в Сирії упродовж останніх років? Створення авіаційного угруповання РФ на авіабазі Хмеймім, розширення російської військово-морської бази
в порту Тартус, розгортання комплексів
ППО в Сирії, пуски «Калібрів»... А російське телебачення тим часом постійно показує свого «солдата-миротворця» в Сирії. Тому одне з принципових застережень
українських ініціатив полягає у тому, що
агресор не може бути частиною миротворчих сил. Ми вимагаємо, щоб російські війська залишили територію України, щоб
миротворчі сили взяли під контроль місця зберігання озброєння й військової техніки, особливо важкої, забороненої Мінськом, припинення вогню за рахунок введення міжнародного контингенту з відповідними військовими спроможностями.
Так ми підкреслюємо нашу миролюбну
політику, налаштованість на відновлення територіальної цілісності держави без
застосування військової сили, готовність
і відкритість до міжнародної допомоги
у справі встановлення миру і безпеки на
Донбасі. І підтверджуємо принциповість
у тих питаннях, які не можуть бути ігноровані всупереч нашим національним інтересам. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ВЕРЕСНЯ 2018

СТОЛИЦЯ
Андрій Чубик
виконавчий директор Центру глобалістики
«Стратегія ХХ»
Наталія ЛЕБІДЬ

Кияни, які звикли до щорічних
літніх зникнень гарячої води
(буцімто через проведення ремонтних та профілактичних
робіт, котрі завжди затягуються
на довше, ніж обіцяні два тижні),
усе ж були шоковані цьогорічною водною «паузою». Різним
районам міста «пощастило» порізному, але подекуди гаряча
вода відсутня з кінця весни. Як
на гріх, цьогорічне літо побило
ще й декілька температурних
рекордів. Без можливості прийняти не крижаний, а теплий
душ містянам прийшлося дуже
несолодко. Але найгірше те, що
їхні випробування ще не закінчилися. Й невідомо, як скоро
закінчаться.

«Цей прецедент може стати цінним прикладом того, як необхідно
вирішувати питання з теплокомуненерго в межах цілої країни та не
допустити фінансових втрат зі сторони державних компаній».

■ КОНФЛІКТ

Варимо воду
Як Київ страждає через борги, зроблені
раніше компанією «Київенерго»

Що сталося з київською
водою?
А сталося те, що ще 20 червня 2017 року Київська міська
рада прийняла рішення призупинити договір із ПАТ «Київенерго» про оренду теплових мереж. Почалася так звана «деолігархізація», коли майно Ахметова поверталося у власність
столичної громади.
А майно це було величезним.
«Київенерго» володіло майже
90 тис. об’єктів. Серед останніх — дві величезні ТЕЦ, понад
3000 теплових пунктів, 2600
км мереж, 200 котелень, а також сміттєспалювальний завод
«Енергія». Здіймаючи собі на
карк таке величезне господарство, місто прийняло не тільки
колишню власність Ахметова, а
й залишені ним борги.
Згідно зі ст. 22 Закону України «Про теплопостачання»,
якщо суб’єкту господарювання
надано в користування (оренду, концесію, управління тощо)
цілісний майновий комплекс
із вироблення теплової енергії, то такий суб’єкт стає правонаступником за борговими
зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв і послуг з їх
транспортування і постачання,
що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно.
Отже, закон чітко і недвозначно говорить, що вся кредиторська заборгованість ПАТ
«Київенерго» за енергоносії має
перейти до його новоствореного
наступника — КП «Київтепло-

❙ Без води, як відомо, і не туди і не сюди. Особливо без гарячої...
енерго», а НАК «Нафтогаз України», котра постачала паливо
«Київенерго», не може укласти договір з іншим підприємством без урегулювання питання
ліквідації боргів.
Щоправда, 23 травня 2018
року Київрада прийняла рішення, що боргові зобов’язання
ПАТ «Київенерго» за спожиті
енергоносії перед НАК «Нафтогаз України» не передаються КП
«Київтеплоенерго». Але акт, виданий у стінах столичної мерії,
не може мати більшу силу, аніж
ухвалений парламентом закон
(цитований вище). Тому скільки б у Київраді не повторювали,
що «Нафтогаз» має сам розбиратися зі своїми боргами, цього
не буде, бо й у «Нафтогазі» прекрасно розуміються на законодавчий актах.
І, до речі, про борги. За даними «Нафтогазу», станом на 31
липня 2018 року сумарна заборгованість ПАТ «Київенерго» за
газ становила 4,2 млрд. грн. Такою і є ціна питання.

Альтернативний газ
Доки питання з постачальником природного газу за спеціальною, зниженою, ціною

не вирішено, КМДА закупила у приватного постачальника ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» близько 18 млн. кубометрів газу для забезпечення роботи ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на період
розв’язання суперечки з НАК
«Нафтогаз України».
Газ було закуплено за ціною
10200 грн./тис. кубометрів (з
ПДВ). Натомість вартість газу
для виробників тепла для населення від «Нафтогазу» становить 5930 грн./тис. кубометрів
(з ПДВ). Оскільки тариф на гарячу воду для населення не покриває комерційної ціни газу, то
очевидно, що різницю має бути
виплачено «Укрнафтобурінню»
з київського бюджету.
Тим часом події розвивалися наступним чином. На початку серпня з’явилася інформація
про можливу мирову угоду між
КП «Київтеплоенерго» та НАК
«Нафтогаз України», яка дасть
змогу забезпечити киян теплом
і гарячою водою. Але для цього
правонаступник «Київенерго»
повинен визнати і взяти на себе
заборгованість за газ.
Однак законодавчих підстав
укласти договори на постачання газу в НАК «Нафтогаз Ук-

■ ІМЕНА

Передумали?
Після проголошеної
Президентом Порошенком
ініціативи назвати одну з
вулиць на честь сенатора
Маккейна Київрада, схоже,
дає задній хід
Наталія ЛЕБІДЬ
Непросто йде в столиці України декомунізація. Не та явна, що пов’язана зі
зміною вивісок, котрі відсилають до радянського минулого зі 100-відсотковою
очевидністю. А та, яка вимагає більш
глибоких знань та кращого розуміння
контексту. Ініціатива Петра Порошенка перейменувати одну з київських ву-
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❙ Зам Кличка Прокопів називає Маккейна
❙ «найбільш завзятим лобістом інтересів
❙ України у світі». Проте з перейменуванням
❙ вулиці на його честь не квапиться.
лиць на честь нещодавно спочилого американського сенатора Джона Маккейна
вже викликає певний спротив. А дарма. «Кандидаткою» на перейменування
стала вулиця Івана Кудрі — особи, що
у складі радянської розвідувально-диверсійної групи боролася у часи Другої
світової війни як проти німецьких загарбників, так і проти «націоналістичного
українського підпілля». Так що Кудря

раїни» без урегулювання проблеми заборгованості не було
і немає. Для збільшення тиску на «Нафтогаз» й одночасно
для вирішення наболілого питання КМДА вирішила діяти
через суд. Таким чином, уся ця
історія перенеслася у нову площину — судову.

Суд та діло
Але ще перед судом, а саме
— 6 червня — депутати Київради проголосували за звернення
до НАК «Нафтогаз України» з
вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП
«Київтеплоенерго» для відновлення гарячого водопостачання киянам. «Алаверди» голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв запропонував меру Києва
Віталію Кличку взяти участь у
теледебатах, щоб довести свою
правоту в питанні передачі
Києву боргів «Київенерго» за
газ.
Та замість дебатів відбулося
судове засідання. 19 липня Господарський суд Києва ухвалив
рішення не перекладати борги компанії Ріната Ахметова
«Київенерго» за спожитий газ
перед НАК «Нафтогаз України» на новостворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго». У «Київенерго» туттаки заявляли про намір оскаржити це рішення.
І оскаржили, але невдало для
себе. 4 вересня Апеляційний суд
Києва підтвердив попереднє рішення про невизнання підприємства правонаступником боргу
компанії «Київенерго». «Таким
чином, Апеляційний суд погодився із судом першої інстанції та підтвердив, що комунальне підприємство разом із громадою міста Київ не має сплачувати борг приватної акціонерної
компанії «Київенерго» в кіль-

ка мільярдів гривень, який та
накопичила за роки свого господарювання», — підкреслило
«Київтеплоенерго».
Щоправда, водночас КМДА
погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед
«Нафтогазом» та повідомила
про те, що підпише з компанією
мирову угоду. Для цього вона
попросила в Кабінету Міністрів
субвенцію на 729 мільйонів гривень. А Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду
знайти 729 мільйонів у державному бюджеті, щоб погасити
борги компанії «Київенерго»
Ріната Ахметова за газ. Причому під словом «знайти» на увазі
малося «взяти з держбюджету
на 2018 рік».
Вочевидь, зовсім без грошей
— попри два судові рішення —
залишати Ріната Ахметова було
не можна, тому олігарху вирішено віддати бодай якусь частину
суми. Таким був стан справ на 5
вересня 2018 року, коли Київрада після літніх канікул зібралася на засідання — аби ще раз
розглянути питання з «Нафтогазом», боргами та відсутністю
гарячої води у місті.
Слід зауважити, що жодного суттєвого рішення депутати
столичного «парламенту» ухвалити не змогли. Не зробили це
й у КМДА. Керівництво Київської міської державної адміністрації на екстреному засіданні не змогло переконати депутатів проголосувати за проект,
який дозволяє КП «Київтеплоенерго» почати погашати борги
«Київенерго».
Конфлікт, таким чином, вийшов на нове коло. А коли він дійде до фінішу — незрозуміло взагалі. Кияни ж тим часом продовжують митися у баліях або
встановлювати доволі недешеві
бойлери. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
На сьогоднішній день у Кабміні визначилися із одним з джерел для держсубвенції на погашення боргів «Київенерго». Частково кредит буде виданий
за рахунок перерозподілу коштів, передбачених на реформу держуправління.
Йдеться про згадувані вище 729 млн. гривень.
Уряд нагадує: наразі у столиці близько 200 котелень залишаються без
газу, а більше 70% киян — без гарячої води. Одна з небезпек такої ситуації полягає в тому, що через відсутність газу в київських котельнях у місті неможливо повноцінно підготуватися до опалювального сезону та його своєчасного початку. Тож на кін поставлено чимало — зокрема, й репутація урядовців Гройсмана, котрі, враховуючи фактор виборів, будуть намагатися зробити
все можливе, щоб відновити в Києві «водний баланс».

— постать контраверсійна, і це ще м’яко
сказано.
А от хто такий сенатор Маккейн —
довго пояснювати не доводиться. Це людина, котра як могла підсилювала антиросійські настрої і тенденції у теперішній американській адміністрації. Без
таких, як Маккейн, весь негатив від обрання на посаду президента США Дональда Трампа був би ще більш очевидним та об’ємним. Однак ідеться зараз
не про Вашингтон, а про Київ, а в Києві
вже зареєстрована петиція проти увічнення Маккейна. Наразі вона набрала,
щоправда, обмаль голосів, а відтак її
перспектива бути розглянутою на засіданні Київради є вкрай примарною.
Що ж стосується самої Київради, то в
міському «парламенті» до ідеї з перейменуванням ставляться, схоже, з обережністю. «Одну зі столичних вулиць планують назвати ім’ям сенатора Сполучених Штатів Америки Джона Маккейна.
Відповідну ініціативу Президента України Петра Порошенка підтримують депутати фракції «Солідарність» у Київській міській раді. Вони вже підготували
відповідне звернення на ім’я київського міського голови Віталія Кличка, аби

мер забезпечив відповідну процедуру перейменування», — говорить заступник
Кличка Володимир Прокопів.
Однак, додає він, до подібної ініціативи слід підійти виважено. І... спитати думку родичів (Прокопів не уточнює, чиїх саме — Маккейна чи Кудрі).
«Я згоден з тим, що такі рішення повинні приймати професіонали. Те, що на
сайті Київської міської ради з’явилось
11 петицій про перейменування вулиці,
говорить, що таке рішення має серйозну підтримку серед киян. Депутати не
можуть бути осторонь. Вже готове звернення до міського голови для ініціювання процедури. Далі йде процедура громадських слухань, засідання комісії
і потім засідання міської ради», — інформує він.
За чинним законодавством, перейменуванню вулиці (або іншої юридичної
особи) на честь конкретної персони має
дійсно передувати широке громадське
обговорення. Проте зараз виникає враження, що ініціативу Порошенка готові
«забалакати» депутати з його ж столичної фракції. Хоча тут, можливо, просто
дається взнаки недовіра до чиновницької неповороткості. ■
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■ ЕКЗОТИКА

Де «Мюллеру» добре живеться
Батько й син от уже три роки займаються «равликовим» бізнесом
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Незвичайне фермерське господарство,
яке на площі два гектари займається вирощуванням середземноморських і африканських равликів, започаткували три
роки тому в селі Войнівка, що на Чутівщині, полтавці Віктор та Сергій Данилейки. Нині воно входить до сотні кращих
українських брендів.
Із чого все почалося? Підприємець Сергій Данилейко давно займається постачанням усього необхідного для виробництва меблів. Але в наш час мати один
бізнес — дуже ризикована річ. Сталося
так, що якось Сергій разом із дружиною
Іриною подорожували Західною Європою і в Парижі скуштували равликів,
смак яких їм сподобався. Можливо, тоді
й зародилася думка про новий різновид
бізнесу. За словами Віктора Данилейка,
його 41-річний син узагалі любить новації, ризик, без якого, як відомо, в підприємництві нічого не доб’єшся. І хоч сам
Віктор Петрович за натурою, швидше,
консервативний, обережний, він одразу
ж підтримав пропозицію Сергія разом
започаткувати нову справу — настільки вона видалася йому цікавою. Так,
заснувавши фермерське господарство
«Равлик-2016», батько й син Данилейки
одними з перших в Україні почали вирощувати виноградних равликів.

Спочатку завезли з Польщі 600
кілограмів равликів
Звичайно, створити фермерське господарство з нуля не так просто. У пошуках
підходящої ділянки землі батько та син
об’їздили чимало сіл Полтавщини й урешті знайшли порозуміння з головою Войнівської сільської ради Анатолієм Бугаєм
— чоловік був зацікавлений у тому, щоб
його односельці мали бодай якісь робочі
місця, з якими в селі нині вкрай сутужно.
Нове фермерське господарство одержало
в користування територію, де колись були
розташовані корівники, про які тепер лишилися самі згадки.
— Першого року ми завезли з Польщі
600 кілограмів равликів, — розповідає
про покрокове створення «равликового»
бізнесу Віктор Данилейко. — На кордоні
з українського боку мали, звичайно, проблеми: і в прикордонників, і в митників на
обличчях великими літерами було написане здивування. Той перший рік для нашого фермерського господарства був не надто
вдалим. Бо, як виявилося, племінне стадо
нам продали не зовсім якісне. Окрім того,
були й суто наші помилки — дався взнаки
брак досвіду. Як наслідок ми мали велику смертність молюсків. Та нічого, набили ґуль на лобі й наступного року вже самі
сформували репродуктивне стадо. Неодмінно завважте, що завжди знаходимо розуміння й підтримку від голови Чутівської районної ради Володимира Фаленка.
Побували в нашому господарстві й представники Полтавської облдержадміністрації, обіцяли посприяти в його розвитку,
тож чекаємо, коли ті від обіцянок перейдуть до діла.
До слова, минулого року запроваджено
механізм державної підтримки сільгоспвиробників. Виплата держдотацій поширюється й на компанії, які спеціалізуються на розведенні й вирощуванні їстівних молюсків. Отож чиновники мають усі
можливості підтримати «равликовий»
бізнес.
— А зараз розповім, як виростити дорослого равлика. Тут є свої тонкощі, —
продовжує Віктор Петрович. — Молюски
активні в теплу пору року, а з настанням
холодів, як і всі холоднокровні, впадають
в анабіоз (сплячку). У лютому племінне стадо ми «будимо». Тобто створюємо в
розпліднику, під який сільрада виділила
нам пусте приміщення колишнього дитсадка, такі умови, щоб равлики прокинулися. Якщо оптимальна температура для

❙ Один зі співзасновників фермерського господарства «Равлик-2016» Віктор Данилейко
❙ та технолог із вирощування равликів Юлія Корецька показують, що вдень молюски
❙ ховаються під щитом і дрімають.
❙ Фото автора.
їхнього сну — +5 С, то для того, щоб вони
вийшли зі стану сплячки, — +15-17 °С.
Отже, у міру того, як температура в розпліднику починає підвищуватися, молюски прокидаються, після чого починаємо
їх посилено годувати. Минає 3-4 тижні —
і вони готові до запліднення. До речі, оскільки молюски — гермафродити, то запліднюють одне одного, у підсумку наприкінці квітня всі особини починають відкладати ікру, що нагадує маленькі перли.
Оскільки у квітні, а іноді й у травні надворі іще прохолодно, переносимо маленьких равликів, які вилупилися з ікри, із
розплідника до теплиці, а коли температура повітря стабілізується — на плантацію.
Ми вирощуємо два види равликів: Helix
Aspersa Maxima і Helix Aspersa Muller.
Так от, Muller продукує від 80 до 120 яєць,
а Maxima — може й до 200. Таким чином,
одна особина дає близько кілограма рав-

тами. Аби продемонструвати мені цю картину, Віктор Данилейко і технолог із вирощування равликів Юлія Корецька піднімають один зі щитів.
— А от бачите, один необачно задрімав
на щиті. Перегрівшись на пекучому сонці,
так може й кінці віддати, — показує Віктор Петрович і відправляє нерозторопного
молюска в тінь. — Годуємо равликів комбікормом, що створюється на замовлення на
Полтавщині. Задля міцності їхнього панцира додаємо крейду. А ще сіємо спеціальну рослину, на якій виростають маленькі
молюски, — згодом поступово переводимо
їх на комбікорм. Якщо черепашка в равлика закотилася — це свідчить про те, що
він дозрів і більше не ростиме, а отже, його
можна забирати з плантації. На репродуктивне стадо нам вистачить двох тонн молюсків. Решту спрямуємо як на український ринок, так і на експорт.

Маємо амбіційну мрію — завоювати ринок Західної Європи,
постачати равликів до тієї ж Франції, Іспанії напряму.
ликів приплоду. Як бачите, Maxima більшого розміру (важить 20, а то й 40 грамів),
але Muller, вага дорослої особини якого
становить 8-12 грамів, вважається більшим делікатесом, його м’ясо ніжне, оксамитове, має вишуканий смак (і європейці, особливо французи, поїдають равликів
цього різновиду у великій кількості). На
ділянці площею півгектара можна зібрати 5 тонн їстівних молюсків і більше.
Щоб вирости з молодняку дорослу особину, равликам потрібно 5-6 місяців. І ось
тут потрібно спіймати момент, коли вони
вже готові до спарювання, але іще не почали розмножуватися. У цей час їх треба
зібрати й відправити у сплячку. Бо якщо
вони зараз, під осінь, почнуть відкладати
ікру, для нас це небажано. Тому одну партію «готових» молюсків ми вже зібрали й
невдовзі відправимо в холодильники, де
створено відповідний температурний режим, за якого вони впадуть в анабіоз. Як
бачите, це не такий легкий бізнес: потрібні земля, полив (бо молюски люблять вологу), електроенергія, холодильні камери, транспорт…
Звертаю увагу на те, що всі ділянки на
площі у два гектари вкриті дерев’яними
щитами. Віктор Петрович пояснює, що
молюски ведуть нічний спосіб життя.
Тож увечері вони виповзають на щити, де
їм насипають корм, і починають ним ласувати. А вдень ховаються в тіні під щи-

Є амбіційна мрія — завоювати ринок
Західної Європи
Вирощування їстівних равликів — бізнес із прицілом на майбутнє. Поки що він
потребує значних капіталовкладень —
функціонування фермерського господарства обходиться в 300 тисяч гривень на рік.
Рентабельності ж, за підрахунками батька й сина, можна досягти за «урожаю» 5060 тонн равликів. Цього року підприємці
якраз і планують відправити на експорт
50 тонн живих їстівних молюсків (до речі,
отримати їх можна з тонни особин племінного стада). За кордоном цінова політика
щодо равликів, за словами Віктора Данилейка, залежить від пори року й насиченості ринку. У вересні минулого року в Західній Європі їх купували за ціною від 2
до 4 євро за кілограм, а після Нового року
вона «стрибала» й до 6 євро, оскільки відчувався дефіцит цього продукту.
— Ринок Західної Європи готовий спожити 300 тисяч тонн равликів на рік, а
минулоріч поглинув, за одними даними,
60 тисяч, за іншими — 120 тисяч. Тобто він не насичений, що відкриває перед
нами заманливі перспективи, — констатує Віктор Петрович. — Дехто з українців, котрі також зайнялися «равликовим»
бізнесом, воліє купувати в нас маленьких
равликів, не заморочуючись з інкубацією.
Так, увесь торішній приплід продали в
Україні, тож не мали навіть потреби ви-

ходити на закордон. Та ми не тільки продаємо маточні стада. Сергій, окрім усього,
навчає охочих, як створити фермерське
господарство з вирощування равликів із
нуля. У підсумку вже маємо в Україні 27
таких господарств, як наше.
— І який вам резон породжувати конкурентів? — дивуюся.
— Багато хто дивується із цього приводу. Та ми мислимо не так, як деякі категорії людей. Бо насправді не конкурентів породжуємо, а компаньйонів, — пояснює підприємець. — Розумієте, якщо
відправимо за кордон 50 тонн равликів,
матимемо одну ціну, якщо ж одержимо
замовлення на 200 тонн — зовсім іншу.
Тому нам потрібні консорціум і компаньйони. Якщо, скажімо, у Франції, де страви з равликів особливо популярні, запропонуєш 2 тонни їстівних молюсків, із тобою ніхто й розмовляти не стане. В Іспанії,
куди їздив Сергій, є фабрика, яка приймає
по 16 тонн равликів щоденно!
Окрім фермерського господарства з вирощування равликів, батько та син Данилейки створили цех із їх переробки в селі
Щербані Полтавського району. Тут м’ясо
равликів готують зі спеціями, потім поміщають назад до панцирів, поливають
французьким соусом, рецепт якого тримають у секреті, після чого на екзотичний
напівфабрикат чекає глибока заморозка.
Потім лишається лише поставити його в
духовку на 5—10 хвилин для розігріву —
і все, можна споживати цей ідеально збалансований за своїм складом та екологічно
чистий продукт. До речі, на упаковці напівфабрикату вказане місце, де виростили равликів: село Войнівка Чутівського
району.
— На сьогодні наша продукція представлена в усіх великих супермаркетах
України. Можете замовити її і в ресторанах. Хоч, мушу сказати, Полтава щодо
цього дещо консервативна, а от ресторани
Дніпра, Харкова, Києва, Одеси, Хмельницького беруть її із задоволенням, — запевняє Віктор Петрович.
— А самі споживаєте страву з равликів? — цікавлюся.
— Звичайно! На всі свята, дні народження сина, невістки, онука й онучки у нас на столі равлики, приготовлені
у власному цеху. Онучка, до речі, завжди з’їдає порцію і просить добавки — настільки їх любить, — посміхається чоловік. — А загалом приготування равликів — трудомісткий і надто затратний
процес, тож практично не дає доходу.
Та ми займаємося цим заради позитивного іміджу компанії, заради того, аби
про наше фермерське господарство знали. Більше того, збираємося засолювати ікру равликів, яка використовується
в фармакології. А ще плануємо збирати
їхній слиз, що володіє здатністю поліпшувати регенеруючі властивості шкіри.
Хоч, в основному, орієнтуємося на вирощування великої кількості равликів на
експорт.
— Згідно з повідомленнями засобів
масової інформації, експорт українських
равликів більш ніж учетверо перевищив
експорт сала. Але вийти на нього, мабуть,
не така проста річ, — зауважую.
— Задля цього Сергій уже відвідав багато країн Євросоюзу й зав’язав контакти
з чеськими, польськими, балтійськими,
іспанськими бізнесовими колами, задіяними на «равликовому» бізнесі. Як правило, українських равликів закуповують
Румунія, Польща, країни Балтії, а потім
продають тій же Іспанії, Франції тощо —
за вже зовсім іншою ціною. Тож маємо
амбіційну мрію — завоювати ринок Західної Європи, постачати равликів до тієї
ж Франції, Іспанії напряму. Але для цього потрібно вийти на великі обсяги поставок. Тому, як уже говорив, ми й створили консорціум і зацікавлені в тому, щоб
і фермерські господарства наших компаньйонів набирали обертів, — підсумовує
Віктор Данилейко. ■
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Велич Головного
отамана УНР
Чому афіші фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри»
у Запоріжжі залили червоною фарбою
❙ Ірма Вітовська зіграла роль дружини Симона Петлюри.
❙ Під час зйомок у Львові.

Валентина САМЧЕНКО

Стартувавши 6 вересня у прокаті, фільм Кіностудії імені
Олександра Довженка «Таємний щоденник Симона Петлюри» встиг обзавестися як симпатиками, серед яких, скажімо,
третій Президент України Віктор
Ющенко, так і антагоністами, які
дозволяють собі навіть заливати афіші червоною фарбою, як
це сталося у Запоріжжі. Уродженець Полтави Симон Петлюра — Головний отаман військ
Української Народної Республіки з листопада 1918-го, Голова Директорії УНР, а через два
роки уже керівник екзильного
уряду УНР, якого застрелили
сімома пострілами на паризькій вулиці 25 травня 1926-го,
— знову повертає співвітчизників до роздумів про незалежність України, її друзів і ворогів
та відповідальність кожного за
те, у якій країні нам жити.

Спорідненість Мазепи і
Петлюри
І майже 100 років тому (є газетні публікації 1926-го) Симона Петлюру ставили в один
ряд з Іваном Мазепою. (Гетьманові Російська імперія оголосила анафему за зухвалість стати
союзником шведського короля
Карла XII. Перед тим за наказом
Петра Першого війська Меншикова знищили до 15 тисяч людей
у тоді столиці Батурині 2 листопада 1708 року). Й донині Російська православна церква та Українська православна церква
Московського патріархату анафему не зняли; Івана Мазепу і
до сьогодні їй піддають у КиєвоПечерській лаврі, де служать не
Богові люди у рясах МП.
Більшовицька влада, яка завжди користувалася імперськими лекалами тримання територій, не могла пробачити «українським націоналістам» спроби домогтися незалежності
України століття тому і шукати
для цього союзників. Тож злочинною для радянських ідеологів стала співпраця УНР із
Польщею. Хоча Симонові Петлюрі церковної анафеми 1920
року Росія вже не могла оголосити, бо ще у 1905-му вождь
пролетаріату Володимир Ульянов (Ленін) одним із засадничих
гасел визначив опубліковану
Карлом Марксом ще у 1844 році
фразу «Релігія — опіум для народу». Втім, «світське», а точніше спецслужбіське оббріхування і навішування ярликів виявилося не менш ефективним упродовж десятиліть.
«Симон Васильович Петлюра
був особливо виокремлений більшовицьким режимом серед наших національних провідників:
для ідеологічної машини це був
і «зрадник», і «ватажок буржуазно-націоналістичної контрреволюції»,... і «чорносотенець»,
і «погромник»... — писав Павло
Мовчан. — Особливо наголошувалось на останньому, найбільш
дискредитуючому у світі моменті, витвореному на замовлення

❙ Виконавець головної ролі — виважений Сергій Флоров.
❙ Доньку Симона Петлюри зіграла Вікторія Янчук.
ЧК у біографії того, хто все своє
життя присвятив визволенню
України під московського ярма.
І замість шляхетної, інтелектуальної, саможертовної, високоталановитої особи ми мали якесь
потворне, антилюдське, оперетково-шароварне, з великим сікачем за халявою, розбійницьковідлюдькувате, бридке створіння... Добряче попрацювала московсько-кагебістська імперія,
списавши всі своїх гріхи на світлу постать Симона Петлюри».
«Це людина, яка в 1917 році
краще за інших побачила, що без
власної національної державної
армії не буде майбутнього, і він
створив її, — каже про Симона
Петлюру дослідник Володимир
Сергійчук, професор Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України,
який став головним історичним
консультантом фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». — Більше того, він допомагав творити державність сусідам,
бо коли у 1917 році Тимчасовий
уряд розпорядився розпустити
фінський парламент, саме Петлюра, як голова Українського
генерального комітету заборонив українізованим частинам
Північного фронту і кораблям
Балтійського флоту штурмувати фінський парламент. Саме завдяки його політичній волі фіни
змогли розпочати розбудовувати
свою державність. Симон Петлюра — це людина, яка думала про
всі нації в Україні і не лише захищала і сприяла їм, а й сподівалася, що толерантна політика допоможе розбудувати українську державність».

Як Канн до «Таємного
щоденника…» довів
Проект «Таємний щоденник
Симона Петлюри» став одним
із переможців 8-го конкурсного
відбору Держкіно й отримав державне фінансування розміром
23 млн. 600 тис. грн., що становить половину від загальної вартості виробництва. Загальний
бюджет стрічки — майже 48
мільйонів гривень, частину коштів на виробництво фільму виділив Український конгресовий
комітет Америки.
Фільм створювала Національ-

на кіностудія художніх фільмів
імені Олександра Довженка, яка
цьогоріч святкуватиме 90-річчя
і, здається, може стати конкурентоспроможним кіновиробником після тривалого фактично
простою. Режисером картини є
61-річний керівник кіностудії, а
заодно уже рік голова Спілки кінематографістів України Олесь
Янчук. Він разом із Аскольдом
Лозинським — продюсери.
Розповідь про близьке знайомство з темою Симона Петлюри Олесь Янчук починає із
2008 року. Тоді вперше в історії
Каннського фестивалю Україна була представлена павільйоном у Віллаж Інтернасьйональ,
де традиційно проходив один із
найбільших у світі Фестивальний кіноринок. У його рамках
на 61-му Каннському кінофестивалі показували шість українських фільмів, серед яких і «Владику Андрея» про митрополита
Шептицького Олеся Янчука. Режисер разом з іншими день був
у Парижі. Там йому і показали
місце, де стріляли у Головного
отамана УНР.
Трохи згодом Олесь Янчук
отримав запрошення показати у
Франції свій фільм «Голод-33»,
знятий за мотивами повісті Василя Барки «Жовтий князь». У
1991 році перша повнометражна
стрічка режисера стала першим
художнім фільмом, який розкриває злочини сталінсько-більшовицького режиму проти українців у 1932-33 роках. На кінофестивалі у місті Венсен, що біля
Парижа, який мав назву «Четверті міжнародні зустрічі навколо фільмів про історичну та культурну спадщину», «Голод-33» у
2009-му було відзначено Першим призом Анрі Ланглуа, одного із засновників Французької
сінематеки.
Після цих двох поїздок і
викристалізувалася ідея зняти фільм про Симона Петлюру,
який останні роки жив у Франції. Від часу її зародження до завершення написання сценарію
минуло шість років. Сценаристами «Таємного щоденника Симона Петлюри» стали Михайло
Шаєвич, Олександр Шевченко й
Олесь Янчук.
Зйомки почалися наприкінці лютого 2017-го поблизу Киє-

❙ Портретні образи Володимира Винниченка (Євген Нищук)
❙ і Михайла Грушевського (Богдан Бенюк).

❙ Убивця Самуїл Шварцбард — остання роль Олега Треповського (ліворуч).
❙ Фото надані компанією B H film distribution.
ва, в Пирогові. У червні минулоріч окремі епізоди фільмували у Львові, зокрема в одній із
зал апеляційного господарського суду та в Палаці Потоцьких.
Саме там відзняли більшість паризьких інтер’єрних сцен. Багато знято на Кіностудії імені Довженка.

Фільм для здатних думати
«Таємний щоденник Симона Петлюри» — фільм, у якому
мало біографічних подробиць
життя сім’ї Петлюр. Лише одним реченням дружина головного героя згадає, що виходила за
веселого хлопця з Полтавщини,
який гарно співав. Акцент творці
роблять на думках, які переживає вимушений емігрант, згадуючи події 1917—1920 років. «Ти
маєш права, якщо маєш достатньо сили. А я не мав такої сили»,
— одна з них.
Загубитися і заплутатись глядачеві у роках, численних місцях подій та не першорядних у
фільмі, але дуже важливих в українській історії дійових особах
не дають титри. Хоча непідготовленому глядачеві це може не завжди допомогти. Бо, скажімо,
чи кожен пам’ятає про доленосні для України події поблизу села
Базар на Житомирщині?
Під час так званого Листопадового рейду 10 листопада 1921го через Базар проходила Подільська група (командувач Сергій

Чорний) Армії Української Народної Республіки. А вже 17 листопада у тепер не існуючому селі
Малі Міньки поблизу Базару в
ході Другого зимового походу в
бою з радянською кавалерійською дивізією Григорія Котовського (мавзолей цього «героя» на
Одещині спромоглися демонтувати лише минулоріч. — Ред.) зазнала поразки Волинська група
Армії УНР під командуванням
генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. Понад 400 повстанців
тоді загинуло, деякі, щоб не потрапити до рук більшовиків, заподіяли собі смерть, 537 опинилися в полоні. З останніх десятки поранених померли, хтось перейшов на бік більшовиків, а 359
було засуджено на смертну кару.
23 листопада їх розстріляли у Базарі… Той розстріл відтворено у
«Таємному щоденнику Симона
Петлюри».
Значна частина фільму — це
суд над убивцею Симона Петлюри, який перетворюється на судилище і навішування ярликів
на провідника УНР, не без втручання російських спецслужб.
Глядачам про минуле вбивці —
Самуїла Шварцбарда — удається дізнатися найбільше. Саме це
і блискуча гра актора Олега Треповського, який раптово пішов із
життя, роблять цього персонажа
найколоритнішим.

(Закінчення — стор. 12)
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■ ЧАС «Т»

Велич
Привіт, Лесь
Головного
У виставі-концерті про
театру Курбаса
отамана УНР 100-ліття
історію розповідають Ірма
(Початок — стор. 11)

Виконавець головної ролі — виважений Сергій Флоров, який є актором
Одеського ТЮГу. Щира Ірма Вітовська — у ролі дружини Симона Петлюри,
хоча скептичному глядачеві її екранні почуття можуть видатися місцями
награними. Володимир Винниченко і
Михайло Грушевський вийшли якісь
портретні, хоча додавання до списку
виконавців відомих багатьом акторів
— нині міністра Євгена Нищука і Богдана Бенюка — корисні для промоції
фільму. Для знавців родинної історії
Петлюр трохи дорослішою у кінокартині, ніж у реальності, видається донька Симона Петлюри — Леся (Лариса),
якій було 14, коли убили її батька.
«Головний «герой» у фільмі —
суд, режисерові вдався, — ділиться
враженнями львів’янка Мар’яна Гдакович. — Євреї й французи дуже органічні вийшли завдяки акторам театру імені Марії Заньковецької. Шварцбард — актор справді чудовий!»
«Фільм для людей, здатних думати, — так відгукується харків’янин
Олексій Миргородський про «Таємний
щоденник Симона Петлюри». І додає:
— До речі, в українській історії існує
лише три (!) історичні постаті, за прізвищами яких називали всіх українців. Саме це підтверджує їхню велич!
Українців у відповідні часи називали
мазепинцями, петлюрівцями і бандерівцями».
«Сприйняття фільму, що сьогодні йде до свого глядача, як і свого
часу фільму Юрія Іллєнка «Молитва
за гетьмана Мазепу», цілковито залежить від освіченості в царині української історії, а ще більше — від ставлення до неї, до історичних травм і до конкретних жертв імперської політики
Кремля. Неправильно стверджувати,
що сприйняття залежить від характеру і форми розказаної історії, тому
що, скажімо, «Молитва» була виконана у постмодерністичному стилі з
поліфонією змісту й експресією зображення: оператор (він же сценарист
і режисер) Юрій Іллєнко, зголоднівши
за роботою, не стримував мистецького
азарту, тому не кожен глядач витримував цей натиск, — вважає головний
редактор журналу «Кіно-Театр» Лариса Брюховецька. — «Таємний щоденник» Олеся Янчука — робота зовсім
іншого ґатунку. Розповідь плинна, поважна, ретельно осмислена драматургійно і детально розроблена кінематографічно».

Про можливості і вподобання
Чи не вперше український фільм
— «Таємний щоденник Симона Петлюри» можна упродовж першого тижня прокату дивитися у 155 кінотеатрах на сеансах у часовому проміжку з
10-ї ранку і до вечірніх. Хоча, зважаючи на відсутність кінопрокатних центрів у багатьох містечках і селах, однак далеко не всі охочі матимуть змогу його подивитися. А ті, хто зазвичай
ходить у кінотеатри в Україні, вибирають частіше розважального «Дзідзьо
Контрабаса» і йому подібні стрічки.
Наприклад, недавні якісні «Темні часи» з бюджетом у 30 млн. дол. —
британська воєнно-історична драма
про Вінстона Черчилля, що відмовився співпрацювати з нацистською Німеччиною на чолі з Гітлером, — теж не
мали особливого успіху в українського глядача. За оцінками на популярному інтернет-сайті «Кіноафіша», стрічка режисера Джо Райта, яка отримала
«Оскарів» у двох номінаціях, має навіть трохи менше балів, ніж «Таємний
щоденник Симона Петлюри». ■

Вітовська, Андрій Білоус і
Станіслав Боклан
Валентина САМЧЕНКО
Виставою-концертом «100 років Молодий» відкрив 40-й театральний сезон
Київський академічний Молодий театр.
У перфомансі на одну дію про історію
Молодого театру Леся Курбаса в ігровій
формі розповідає увесь творчий колектив: і художній керівник театру Андрій
Білоус, який став автором і режисером
дійства, і найвідоміші з молодотеатрівців Римма Зюбіна, Ірма Вітовська,
Станіслав Боклан, інші.
«...Бачити в театрі не кафедру чеснот, не дзеркало правди, не місце навчання і популяризації програм політичних партій, а театр і тільки театр!» — ці
слова Леся Курбаса стали заглавними
для сценічної розповіді.
Офіційно Молодий театр Леся Курбаса — молодого митця, який нікого не
хотів наслідувати, але водночас вивчав
і використовував досвід зарубіжних театрів (знав вiсiм мов), починав відлік від
21 травня 1918 року, коли було написано
й опубліковано в друкарні «Прогрес» окремою брошурою «документ, якого доти
не мав жоден український театр» — Статут Товариства на вірі «Молодий театр у
Києві». Статут зареєстровано у київського нотаріуса Михайла Арнольда за реєстром №2719 i в Київській міській управі.
Хоча насправді Молодий на той час існує
вже повноціннi два роки. Метою діяльЛариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Жодне весілля не може
зібрати стільки гостей, скільки минулими вихідними приїхало до Малинівки — села під
Чугуєвом, де офіційно оформили шлюб одразу дев’ять
пар. Дійство проходило у рамках обрядового фестивалю
«Весілля в Малинівці плюс»,
названого на честь культового
фільму, кадри з якого знімали
в 60-х роках минулого століття саме в цьому селі на Харківщині. Кілька років тому тут
навіть відкрили пам’ятник
легендарним Попандопулу та
Сметані. Сюжет відображає
сцену, де два кмітливі чоловіки ділять майно зі вкраденої
скрині.
Перше свято було організоване в далекому 2001 році
й проводилося щоосені до
початку воєнних дій на сході
України. Після вимушеної
перерви традицію повернули знову, але в цікавішому
і більш масштабному форматі. Тепер «весілля» зайняло 16 локацій та 5 сцен. Усі
райони області влаштували свої двори, представивши
місцеві шлюбні традиції. Окрім українських, тут можна
було побачити народні особливості шлюбів нацменшин,
які проживають на території
регіону.
На «Галявині весільних
оберегів» працювало дві сотні майстрів. Співали і танцювали для гостей близько
200 мистецьких колективів,
що приїхали не лише з різних куточків України, а й із
Грузії, Вірменії, Греції та Білорусі.

❙ «100 років Молодий».
❙ Фото з сайта molodyytheatre.com.
ності театру стало прагнення розвинути
реалістичні традиції корифеїв і втілити
у життя мрії про заснування нового українського театру, який би не поступався кращим європейським. Піднести українське театральне мистецтво на рівень
світової культури.
Ще 18 травня 1916 року пройшла
перша зустріч Леся Курбаса з членами
гуртка, що пізніше став студією Молодого театру. Група молодих акторів активно працювала над створенням вистав. І
вже 9 травня 1917-го актори показали в
Лук’янівському народному домі виставу «Базар» за п’єсою Володимира Винниченка. Перший сезон (юридично ще
не зареєстрованого) «Молодого театру»
відкрито 24 вересня прем’єрою «Чорна
Пантера і Білий Медвідь» того ж автора.
У 1919 році Радянська влада націоналізувала і ліквідувала Молодий — у
середині квітня вийшла постанова Всеукраїнського театрального комітету про
об’єднання Державного драматичного
театру з «Молодим театром» та перейменування колективу на Перший театр Української Радянської Республіки імені
Шевченка. З цього театру взяли початок
кілька українських театрів. Лесь Курбас

продовжить новаторськи творити з «Березолем». А потім його заарештують 26
грудня 1933 р. Відправлять етапом до
Харкова. 9 квітня 1934-го засудять до
5 років, вишлють на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, відправлять на Соловки. 9 жовтня 1937-го Лесь
Курбас засуджений до страти. 3 листопада 1937-го його розстріляли в урочищі Сандармох. Лише у 1957-му посмертно реабілітовано.
У 1979 році наказом iще Міністерства
культури УРСР було створено Молодіжний театр. 14 грудня відбувся перший
збір трупи. Спочатку театр працював у
київському Будинку культури «Метробуд» (вул. Прорізна, 8). Першу виставу
«…З весною я до тебе повернусь!» актори зіграли 26 квітня 1980 року.
Через шість років Молодіжний переїхав на Прорізну, 17. У 1995 році — отримав назву Молодий. Таким чином було
з’єднано розірваний історичний ланцюг
часу, і Молодий театр продовжує своє
життя там, де і народився.
До речі, вистава-концерт «100 років
Молодий» закінчується піснею «Привіт, Лесь», яку написав актор театру
Артем Мартинішин, музика — Сергія
Бабкіна. ■

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Весілля назавжди і на добу
У Малинівці на святі офіційно побралися дев’ять пар

❙ Гості фестивалю.
❙ Фото з «Фейсбука».
❙ Щасливі наречені.
Цього року побратися на
фестивалі вирішило дев’ять
пар молодят. Підтримати їх
приїхали подружжя, які своє
сімейне життя розпочали на
попередніх «Весіллях у Малинівці». Для тих, хто планує, але ще не готовий стати на рушник, влаштували
«Арку закоханих», біля якої
можна було укласти шлюб
лише на одну добу. Бажаючих «потренуватися» виявилося так багато, що на якомусь етапі їм втратили лік.
«Одинадцятий за рахунком фестиваль проходить в

оновленому форматі, — прокоментував подію начальник департаменту культури
і туризму ХОДА Олег Яцина. — У його програмі давні
весільні обряди поєдналися
з сучасними. Мета «Весілля
в Малинівці» — популяризація фольклорного жанру,
розвиток звичаїв і традицій
рідного краю».
Кількість гостей, які
з’їжджалися на свято з усіх
сторін, перевищила 75 тисяч осіб. Особливо багатолюдним село стало під вечір,
коли з Харкова нескінчен-

ним потоком автівок вирушили прихильники Олега
Вінника та Ольги Цибульської, які виступали на вечірній
сцені Малинівки. За словами
очевидців, фанатам співаків
довелося вистояти при виїзді з міста чимало часу в 8-кілометровому заторі. Не менше проблем виникло і вночі,
коли сила-силенна народу вирушила назад додому.
Утім, за інформацією
поліції, особливих ексцесів на фестивалі не трапилося. Організаційні незручності дещо нівелювали видовищне файєр-шоу і
дискотека. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Детективна матриця:
англо-американо-українська колізія
Костянтин РОДИК

2001 року відставний київський офіцер-англоман Леонід Гамбург написав
книжку «Шерлок Холмс, отец Браун, мисс Марпл и все-все-все... Приглашение
в английскую классическую детективную литературу» (К.: Грамота). Нещодавно її, на втіху поціновувачів жанру, дописано-перевидано у вдвічі більшому
обсязі: «О, этот лондонский туман... Приглашение в мир английского классического детектива» (К.: Радуга, 2016). Досі це чи не єдиний у нас популярний
лоцман у жанровому океані — нехай і локальний, британськими водами, найглибшими.
Л.Гамбург не є літературознавцем,
тож тут годі шукати порівняльних
оцінок різновартісних творів та ієрархії стилів. Але історія успіху кожного із ґрандів англійського детективу
викладена ретельно. Як і саме виникнення найбільш витребуваних читачем текстів: «Датой рождения нового
литературного жанра — детектива — принято считать 1841 год. На
страницах апрельского номера филадельфийского журнала «Грэмс Мэгэзин» появился рассказ «Убийство на
улице Морг» американца Эдгар Аллана По».
Як Едгар По винайшов спосіб
гіпнотизувати мільйони? Наш автор припускає, що письменник читав анонімну книжку образків з
життя лондонських вивідувачів, що
з’явилася 1827 року, а також французькі мемуари Відока (1833). Хай
там як, але логіку подальшого розвитку пан Гамбург намацав точно: почасти детектив викорінився з «виробничої прози» — щоправда, уповні це
проявилося аж у 1930-ті роки, коли
детектив стане переважно «поліцейським».
Проте перший поштовх постанню
супержанру дав готичний роман —
по-сучасному горор. Л.Гамбург згадує
літературний гіт кінця XVIII століття — сповнений жахів роман Вільяма
Ґодвіна «Калеб Вільямс» (1794). На
цій спадковості наголошує й університетський викладач Ростислав Семків: «Детектив з’являється як продовження горору... Це жанр, в якому
раціо буквально повстає проти диктату несвідомого: що значить виходу немає?.. Вельми гуманістичний
жанр, що вірить у силу людського розуму й протиставляє його всілякій
темній чортівні... Сам факт, що розум здатен все зрозуміти, дуже, дууже заспокоює читача... Користь від
детективу саме у фінальному торжестві справедливості... Детектив,
безперечно, — найкомфортніший
жанр» (Як читати класиків. — К.:
Pabulum, 2018).
Книжка Леоніда Гамбурга вельми
інформативна, в поле його зору потрапляє уся літературна інфраструктура старої Британії. Хоч як дивно
тепер виглядає, але дві перші повісті
Артура Конан Дойла — широковідомі нині «Етюд у багряних тонах»
і «Знак чотирьох» — тодішній читач майже не помітив. Тоді наступні шість оповідань майбутній король
детективу віддає до журналу «Стренд
Меґезин» із 300 тисячами передплатників. Після дебюту Конан Дойла наклад альманаху зростає до 500 тисяч.
А коли через два роки з’являється
«Остання справа Голмса», бо письменникові набридає власний персонаж, який щомісяця дефілює сторінками «Стренд Меґезин», — 20 тисяч
читачів публічно анулювали свою передплату на знак протесту. За кілька
років авторських вагань Конан Дойл
таки повертає Шерлока на сторінки
журналу, і той «живе» тут упродовж
наступних двадцяти п’яти років.

Остання пригода Голмса опублікована у «Стренд Меґезин» 1927 року.
На той час у журналі на постійно прописався його конкурент, Еркюль Пуаро. Агата Крісті — також колишня
дебютантка цього часопису, а тепер
— уславлена авторка восьми окремих
книжок. Отак у переплетенні-зіткненні-конкуренції-відштовхуванні хрестоматійних літпостатей і відбувається поступ у книжці Л.Гамбурга. Коли
доходимо до «золотого віку» англійського детективу («пик наступил в
1938 году, когда каждый день на прилавках книжных магазинов появлялось по два детективных романа»),
дізнаємося про створення лондонського Детективного клубу, де першим
головою став Ґілберт Кіт Честертон (а
серед членів була, звісно, й А.Крісті).
Честертон вважав, що детективіст має
ті самі обов’язки перед Богом і людьми, що й автор епосу чи трагедії, —
писати якісно та відповідально; саме
він поставив перед Детективним клубом шлагбаум: авторам трилерів та
шпигунських історій вхід заборонено.
Неофіти Клубу давали клятву: їхні
герої сумлінно розслідуватимуть злочини, не покладаючися на Боже одкровення, жіночу інтуїцію, чаклунство,
езотерику чи долю; не надто захоплюватися бандами, привидами, гіпнозом,
китайцями та божевільними. І головне
— дбати про норми англійської мови.
Передбачено було й санкції: «Если вы
нарушите данное вами обещание, то
пусть другие писатели раньше вас используют ваши сюжеты, пусть ваши
издатели околпачат вас при заключении договоров, пусть незнакомые
люди притянут вас к суду за клевету, пусть страницы ваших книг будут кишеть опечатками и пусть тиражи ваших книг станут неуклонно
сокращаться. Аминь». Церемонія збереглася донині — зараз у Детективному клубі сімдесят письменників.
Словом, Леонід Гамбург написав
книжку-вікіпедію. А тим, кому важливіше знати не хто така, скажімо,
Агата Крісті, а що воно таке детектив
— помічною буде ще одна книжка згадуваного Ростислава Семківа «Як писали класики» (К.: Pabulum, 2016),
де він пише про «детективну терапію» Кристі, котра, з одного боку,
«вигадувала багатокутники відносин», творячи «детектив-мелодраму», а з іншого — «перетворила свої
тривоги на геніальні тексти... Винаходить прекрасний спосіб не говорити про свої страхи — вона робить
їх страхами своїх персонажів». Тут
принагідно згадати ремарку на звороті однієї з обкладинок Стівена Кінга: «Кажуть, якось психіатри наполегливо рекомендували йому пройти
курс лікування. «Навіщо? Я і так лікуюся. А потім продаю вам свої страхи, — з усмішкою відповів Кінг» (Що
впало, те пропало. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015).
Дивно, але у книжці Л.Гамбурга
— ані слова про Джеймса Гедлі Чейза.
Можливо, просто не подобається. Це

критик не має права на замовчування, а вільному обсерватору — воля.
А може, пан Гамбург вважає Чейза
за американського письменника, бо
ж більшість його детективів розгортаються саме в заокеанських декораціях? Соромно, але я і сам мав Чейза за американця, аж поки не взявся
читати — благо, тернопільське видавництво «Богдан» випустило торік
вісім перекладів його творів.
Плутанина з громадянською ідентифікацією письменників в англомовному світі не така вже й дивина.
Американського детективіста Джона Діксона Карра, скажімо, більше
вважали за англійця — дебютував у
тому самому лондонському «Стренд
Меґезин», використовував у творах
британський антураж і першим з іноземних авторів був удостоєний членства в Детективному клубі. А Чейз
по написанні низки своїх американо-ґанґстерських історій перебрався до Франції (а тоді до Швейцарії)
і на батьківщину вже не повертався. Саме у Франції Чейз найпопулярніший — славетне паризьке видавництво «Ґаллімар» опублікувало
переклади усіх його 90 романів, а
французькі кінематографісти здійснили 30 екранізацій. Цього року, до
речі, на екрани вийшов франко-бельгійський фільм «Єва» із досі блискучою Ісабель Юппер — цілком сучасний психологічний трилер («з цією
маленькою пташкою ви гралися, немов зі шматком динаміту», — читаємо, немов «рецензію», у ранішому Чейзовому творі), хоч роман
«Єва» написаний далекого 1945-го.
Схоже, лонґселерне довголіття Чейзових творів — продовження
його «недоліків». Тобто, він ніколи
не описував колізії, свідком яких (чи
їхніх прототипів-аналогів) був сам.
Ніколи не жив в Америці (лише дві
короткі поїздки до Маямі та Нового
Орлеана), а більшість сюжетів його
американського циклу прив’язані
до тодішньої бандитської столиці
Штатів — Чикаго (під вигаданою назвою). Чейз дуже схожий на Жуля
Верна, чиї всесвітньо відомі травелоги писалися, не виходячи з дому.
Вабливий «реалізм» обох письменників — у ретельному документальному вивченні локацій: преса, мапи,
дорожні нотатки, словники сленгів.
Буває, що таке дистанційне вивчення виявляє закономірності, не видимі аборигенам, й водночас — значимі для цілком інших спільнот.
Наприклад, для українців. Візьмі-

мо «Реквієм блондинкам», що вийшов
першим у перекладній серії тернополян. Місто Кренвіль, де все відбувається, можна «розшифрувати», як
Чикаго часів «Великої депресії», а
можна і як Донецьк двадцятирирічної давнини. «Кренвіль вже такий
«покращений», що гроші тут уже не
можуть вільно обертатися», — все
схоплено, ми цю метаморфозу спостерігали навіть у Києві часів Януковича (зрештою, можна зануритися
глибше — це те саме «губернське місто N» з Гоголевого «Ревізора»).
«Перший же поліцейський, якого я
зустрів, був неголений, і на його кітелі
бракувало двох ґудзиків», — читаємо
у Чейза й не дивуємося, бо спостерігали до зневаги-ненависті. Для британця
поліцейський, що не є зовнішнім зразком, — нонсенс, довіри він не матиме.
Може, нашу поліційну «реформу» надихнув саме Чейз? Бодай щось...
А от фабула «Реквієму блондинкам» (1946 року!), що цілком актуально відлунює у політтехнологічних реаліях українського сьогодення:
зникають дівчата на тлі виборчих перегонів. «Всі ці зникнення будуть використані для того, щоб додати голосів одному з кандидатів на посаду
мера... Чи це можливо — підплатити
дівчатам, аби вони зникли на якийсь
час?... Я подумав, що це вельми вірогідно... Викрав дівчат, знаючи, що
його суперники втратять від цього
голоси». Ну й решта ознак нашого завіконня: «Його банда контролювала виборчі дільниці... Старкі (кримінальний авторитет, що балотується в
мери) і Мейсі (корумпований начальник поліції, його промоутер) хочуть
викликати в місті справжню паніку». Як тут не подумати про успішне запозичення досвіду вітчизняними «політиками»?
Чейз відлунює і в українській детективістиці. Леонід Кононович точно читав британця (авжеж, «ви набралися усіх цих дурниць з книжок»)
— такий же депресивний загумінок
і силовий режим сприяння вигідній
владі. Андрій Кокотюха так само моделює ситуації пост-бєспрєдєлу у
своїх кримінальних хроніках. «Зловив себе на тому, що розсіяно насвистую «Похоронний марш» Шопена»,
— ця фраза Джеймса Гедлі Чейза цілком могла би вигулькнути в обох наших літераторів.
Замість висновку востаннє процитую пана Семківа: «Детектив діє як
вакцинація, коли хворобу впускають
в тіло, щоб воно навчилося її поборювати». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ЗБІРНА

■ ТАБЛО

Абсолютний знак
Національна збірна України вдало стартувала
в дебютному розіграші Ліги націй
Григорій ХАТА
Пам’ятаючи минулий
відбір на Євро-2016, куди
збірна України пробилася з третього місця в своїй
відбірковій групі, вигравши плей-оф кваліфікації у команди Словенії, і
порівнюючи його з новими умовами євровідбору,
куди для третіх команд
«пульок» жодних перепусток уже не передбачено, в таборі «синьо-жовтих» вирішили серйозно
поставитися до альтернативного шляху потрапляння на майбутній ЧЄ.
Регламент новоствореного Європейським футбольним союзом турніру
під промовистою назвою
Ліга націй у контексті передбаченого його умовами розіграшу невеликої
кількості (загалом чотирьох) путівок на Євро2020 не виглядає непролазним для його учасників муром, оскільки побудований на принципах
рівності
конкурентів.
Тобто й самі дивізіони,
й створені всередині них
групи, й майбутні «плейоф» (у яких по чотири з

кожного дивізіону збірні, котрі не пробилися
через основний відбір до
фінальної частини Євро2020, розіграють чотири
останні путівки на майбутній ЧЄ), — наповнені
командами з приблизно рівним ігровим потенціалом. Відтак у питанні потрапляння на Євро2020 через змагальний
турнір Ліги націй європейські збірні можуть
покладатися, в першу
чергу, на власні сили.
При цьому виграш своєї
«пульки» в Лізі націй дозволить кращим командам
підвищитися в класі. Загалом, основним турнірним
лейтмотивом ЛН для збірних має стати прагнення
підвищитися в класі, що,
приміром, для команд,
зібраних у підрозділі «В»,
гарантує можливість потрапляння на майбутній сезон до когорти грандів європейського футболу.
Пригадується, як практично кожен наставник
збірної України, коментуючи часто невиразні поєдинки своїх підопічних на міжнародній
арені, скаржився на міні-

Олексій ПАВЛИШ
Після липневого чемпіонату світу європейські команди перейшли до справ континентальних — фактично, поєдинками
Ліги націй стартував відбір на
Євро-2020.
Зважаючи на формат змагань
та поділ на групи і дивізіони за
рейтингом, таке нововведення,
очевидно, до вподоби слабішим
збірним. Наприклад, футбольні
«карлики» (Люксембург, Ліхтенштейн чи Фарери), які поки не можуть на рівних боротися з «грандами», отримали реальний шанс
зачепитися за ЧЄ у протистоянні
з командами зі своєї «вагової категорії».
Що ж стосується «топ-збірних», то більшість із них, найімовірніше, не будуть чекати
«плей-оф» Ліги нацiй, а вийдуть
напряму через відбір. Проте це не
робить турнір непотрібним для
них. По-перше, це чудова можливість провести щонайменше
6-8 (залежно від команд у групі)
матчів проти суперників свого
рівня.
Не слід забувати і про глядачів — телеаудиторія та фанати на
стадіонах більше дивляться саме
«топові» дербі.
Та й не всім сильним збірним
може вистачити квитків на ЧЄ за
підсумками основного відбору —
уже два форуми поспіль (Євро2016 та ЧС-2018) пропустили Нідерланди, не поїхали на російський «мундіаль» італійці, тому
Ліга нацiй для них — своєрідна
страховка.
Про серйозність намірів збірних із дивізіону А свідчать слова
наставника голландців Рональда
Кумана після поразки від французів: «У Лізі нацiй можна здобути путівку на Євро-2020, усі збірні грають найсильнішими складами, тому ми спробуємо перемогти

мальний досвід зустрічей
iз сильним опонентом. Дебютний розіграш Ліги націй «синьо-жовті» розпочали в другому за силою
дивізіоні турніру, куди
потрапили збірні, котрі
на момент жеребкування посідали в рейтингу
УЄФА місця з 13-го до
24-го, однак дві стартові
перемоги підопічних Андрія Шевченка засвідчили хороші для українських футболістів турнірні
перспективи.
У цілому груповий
етап ЛН має швидкоплинний характер. Уже в
листопаді 2018 року Шевченко та його хлопці матимуть загальне уявлення про своє майбутнє. Випередивши в групі своїх
конкурентів — чехів та
словаків, — «синьо-жовті» зможуть не тільки
підвищитися в класі, а й
попередньо забронювати
за собою місце для участі
у втішному «плей-оф», де
навесні 2020 року відбудеться розіграш останніх
перепусток на майбутнє
Євро.
«У нашій групі ще нічого не вирішено», — піс-

Ліга націй. Дивізіон В.
Група 1. Чехія — Україна —
1:2 (Шик, 4 — Коноплянка, 45;
Зінченко, 90+3; У: П’ятов, Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Малиновський, Коноплянка (Циганков,
77), Ярмоленко (Зінченко, 66),
Марлос, Яремчук (Селезньов,
85). Україна — Словаччина — 1:0 (Ярмоленко, 80 (пен.);
У: П’ятов, Караваєв, Бурда, Ракицький, Матвієнко, Степаненко (Сидорчук, 85), Ярмоленко,
Марлос, Малиновський (Зінченко, 71), Коноплянка (Циганков
78), Яремчук.
Турнірне становище: Україна — 6 (2 матчі), Чехія, Словаччина — 0 (по 1).
ля перемог над чеською
та словацькою збірними
заявив Шевченко. Водночас, здобувши в стартових
матчах стовідсотковий результат, «синьо-жовті»
одноосібно захопили лідерство в своїй «пульці».
Виїзний поєдинок проти
чехів багато хто з футбольних експертів назвав одним
із кращих матчів української збірної за останній час.
Із першої до останньої хвилини гри в Угерське-Градиште команда Шевченка демонструвала максимальну
активність, за що, в підсумку, отримала винагороду у
вигляді двох пізніх м’ячів
— наприкінці першого та
другого тайму відповідно
та, як результат, вольової
звитяги.
Проте, як часто трап-

■ ЛІГА НАЦІЙ

лялося з «синьо-жовтими» раніше, після яскраво проведеного першого з
двох спарених поєдинків,
наступний за ним двобій
вони зіграли за абсолютно іншим сценарієм. Утім
і прагматичнiший футбол
приніс підопічним Шевченка перемогу — долю
поєдинку з непоступливими словаками вирішив
удало реалізований Андрієм Ярмоленком пенальті. Не виключено, що вайлуватий характер гри «си-

ньо-жовтих» проти збірної
Словаччини був обумовлений відсутністю на трибунах «Арени Львів» уболівальників, але такою є
плата усього вітчизняного
футболу за неналежну поведінку вітчизняних фанатів на трибунах. До слова, на стадіоні в УгерськеГрадиште наші ультрас
знову нагадали про себе.
Найактивнiших із них заспокоювали місцеві поліцейські та ... Андрій Шевченко. ■

■ ТАБЛО

Ще один шанс
Футбольні «карлики» можуть претендувати
на місця на Євро-2020, а у «грандів»
буде менше прохідних матчів

❙ Французи найсильнішим складом мінімально обіграли нідерландців.
❙ Фото з сайта ua-football.com.
у всіх трьох матчах, що залишилися, щоб виграти групу».
Перші поєдинки Ліги нацiй
переможці та учасники останніх
великих форумів провели по-різному. Новоспечені чемпіони світу
— французи — розписали «суху»
мирову з володарями світової корони-2014 — німцями, після чого
дотиснули непоступливих нідерландців.
Доволі несподівано закінчився матч між Швейцарією та Ісландією, які також грали на ЧС —
«біло-червоні» легко розгромили
завжди зібрану та дисципліновану команду «вікінгів».
А от англійці, які на «мундіалі» зупинилися за крок від медалі, свій дебютний матч у ново-

❙ Старання Віктора Циганкова в матчі зі словаками вилилися
❙ в пенальті, котре вдало реалізував Андрій Ярмоленко.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

му турнірі програли іспанцям.
«Леви» забили першими, але
«Фурія роха» під керівництвом
нового тренера (після провалу на
ЧС Луїс Енріке змінив Фернандо
Йєрро) ще до кінця тайму зуміла
вийти вперед.
Із новим наставником намагається реабілітуватися за невихід на світовий форум-2018
італійська збірна — підопічні Роберто Манчіні поділили очки з поляками. Ще один їхнiй суперник у
групі — чемпіони Євро-2016 португальці, котрі, до слова, перший
матч Ліги нацiй проведуть без свого капітана Кріштіану Роналду —
зірковий форвард «Ювентуса»
залишився в Турині, аби краще
адаптуватися в новому клубі. ■

Ліга нацiй. Група А1. Німеччина
— Франція — 0:0, Франція — Нідерланди — 2:1 (Мбаппе, 14; Жиру, 75 —
Бабел, 67).
Турнірне становище: Франція — 4
(2 матчі), Німеччина — 1 (1 матч), Нідерланди — 0 (1 матч).
Група А2. Швейцарія — Ісландія
— 6:0 (Цубер, 13; Закарія, 23; Шакірі, 63;
Сеферовіч, 67; Аєті, 71; Мехмеді, 82).
Турнірне становище: Швейцарія
— 3 (1 матч), Бельгія (0 матчів), Ісландія
(1 матч) — 0.
Група А3. Італія — Польща — 1:1
(Жоржиньйо, 78 (пен.) — Зелінскі, 40).
Турнірне становище: Польща,
Італія (1 матч) — 1, Португалія (0 матчів) — 0.
Група А4. Англія — Іспанія — 1:2
(Рашфорд, 11 — Сауль, 13; Родріго,
32).
Турнірне становище: Іспанія —
3 (1 матч), Хорватія (0 матчів), Англія (1
матч) — 0.
Група В2. Туреччина — Росія —
1:2 (Азіз, 41 — Черишев, 13; Дзюба, 49).
Турнірне становище: Росія (1
матч) — 3, Швеція (0 матчів), Туреччина (1 матч) — 0.
Група В3. Північна Ірландія —
Боснія — 1:2 (Гріт, 90+3 — Дульєвич,
36; Шаріч, 64).
Турнірне становище: Боснія — 3
(1 матч), Австрія (0 матчів), Північна Ірландія — 0.
Група В4. Уельс — Ірландія — 4:1
(Лоуренс, 6; Бейл, 18; Ремзі, 37; Робертс,
55 — Уїльямс, 66), Данія — Уельс —
2:0 (Еріксен, 32, 63 (пен.)).
Турнірне становище: Данія (1
матч), Уельс (2 матчі) — 3, Ірландія (1
матч) — 0.
Група С1. Албанія — Ізраїль — 1:0
(Т. Джака, 55).
Турнірне становище: Албанія — 3
(1 матч), Шотландія (0 матчів), Ізраїль (1
матч) — 0.
Група С2. Фінляндія — Угорщина — 1:0 (Пуккі, 7), Естонія — Греція —
0:1 (Фортуніс, 14),

Турнірне становище: Фінляндія,
Греція1 — 3, Естонія, Угорщина — 0.
Група С3. Словенія — Болгарія —
1:2 (Зайц, 40 — Краєв, 3, 59), Норвегія
— Кіпр — 2:0 (Йохансен, 21, 43), Болгарія — Норвегія — 1:0 (Васілєв, 59),
Кіпр — Словенія — 2:1 (Сотіріу, 69; Стоянович, 90 (у свої ворота) — Беріч , 54).
Турнірне становище: Болгарія —
6, Норвегія, Кіпр — 3, Словенія — 0.
Група С4. Литва — Сербія — 0:1
(Тадіч, 38 (пен.)), Румунія — Чорногорія — 0:0.
Турнірне становище: Сербія — 3,
Чорногорія, Румунія — 1, Литва — 0.
Група D1. Казахстан — Грузія —
0:2 (Чакветадзе, 69; Малий, 74 (у свої
ворота)), Латвія — Андорра — 0:0,
Грузія — Латвія — 1:0 (Окріашвілі, 77
(пен.)).
Турнірне становище: Грузія (2
матчі) — 6, Андорра (1 матч), Латвія (2
матчі) — 1, Казахстан (1 матч) — 0.
Група D2. Білорусь — Сан-Марино — 5:0 (Стасевич, 4; Драгун, 26,
87; Сарока, 67 (пен.); Ковальов, 90+1),
Люксембург — Молдова — 4:0
(Мальже, 34; Тіль, 59; Сінані, 75; Мартінс-Перейра, 83).
Турнірне становище: Білорусь,
Люксембург — 3, Молдова, Сан-Марино — 0.
Група D3. Азербайджан — Косово — 0:0, Фарери — Мальта — 3:1
(Едмундссон, 31; Йонсен, 38; Ханссон,
51 — Міфсуд, 42).
Турнірне становище: Фарери —
3, Косово, Азербайджан — 1, Мальта
— 0.
Група D4. Вірменія — Ліхтенштейн — 2:1 (Пізеллі, 30; Барсегян, 76 —
Вольфінгер, 33), Гібралтар — Македонія — 0:2 (Трічковскі, 19; Аліоскі, 35),
Македонія — Вірменія — 2:0 (Аліоскі,
14 (пен.); Пандєв, 59), Ліхтенштейн —
Гібралтар — 2:0 (Салановіч, 32; Візер,
73).
Турнірне становище: Македонія — 6, Ліхтенштейн, Вірменія — 3,
Гібралтар — 0.
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СПОРТ
Андрій Говоров
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«Упродовж двох років після Олімпіади-2016 відбувалася реорганізація
мого тренувального процесу. Нарешті можна побачити плоди цієї роботи»

український плавець
Григорій ХАТА
Віднедавна ім’я вітчизняного плавця Андрія Говорова фігурує в усіх протоколах престижних міжнародних змагань, де, як правило,
завжди організатори змагань
вказують прізвища та час рекордсменів планети та самого турніру. У липні 2018 року
вітчизняний спринтер встановив новий рекорд світу на
50-метрівці батерфляєм, а
згодом, змагаючись на чемпіонаті Європи з водних видів
спорту в Глазго, виграв на
аналогічній дистанції континентальне «золото».
Попри те, що цьогорічний
ЧЄ став для плавців із Європи
їхнім головним стартом сезону, змагальний рік для них не
закінчився, адже традиційно
в серпні/вересні впродовж
уже багатьох років стартує
Кубок світу з плавання. Ейндховен, Будапешт, Казань,
Доха, Сінгапур, Пекін, Токіо
— в найближчі кілька місяців у семи перерахованих
містах кращі плавці планети
змагатимуться за 2,5 мільйона призових доларів США.
Перший у нинішньому сезоні етап Кубка світу приймає російська Казань. І хоча
змагання в сусідній країні
вітчизняним спортсменам
вітчизняні чиновники рекомендували обходити стороною, статус новоспеченого рекордсмена світу, думається,
не дозволяє Андрію Говорову бойкотувати престижний
турнір.
І хоча для виграшу загального заліку Кубка світу нашому титулованому співвітчизникові може не вистачити універсальних якостей (останнім

■ ПЛАВАННЯ

Подвійний удар
Найкращий український плавець-спринтер переписав чергове
рекордне досягнення

❙ Андрій Говоров зробив медальний «дубль» на першому етапі Кубка світу-2018.
❙ Фото з сайта usf.org.ua.
часом, як правило, на КС перемагають майстри широкого
профілю, котрі успішно змагаються в різних плавальних

дисциплінах), Говоров усе ж
вирішив зі стартових метрів
турнірного марафону окреслити свої наміри.

До того ж стрімкий прогрес
на 50-метрівці батерфляєм —
лише частина успішної підготовки Говорова до майбутньої

Олімпіади в Токіо. Не секрет,
що 50 м «метеликом» не входять до програми Олімпійських ігор. Відтак основне зусилля українського спринтера в підкоренні олімпійського
п’єдесталу буде спрямоване на
спринтерську дистанцію вільним стилем. У Глазго, на нещодавньому європейському
форумі, на цій дистанції Говорову навіть не вдалося пробитися до фіналу.
На Кубку світу в Казані
справи у Говорова в олімпійській дисципліні пішли значно краще. І хоча в порівнянні
з часом, продемонстрованим
на ЧЄ-2018, на першому етапі
КС українець додав лише одну
соту секунди, в підсумку, результату — 22,03 сек. — йому
вистачило для здобуття «бронзи» на 50 м вільним стилем.
При цьому на своїй улюбленій 50-метрівці батерфляєм
Говоров рівних собі не мав, випередивши на шляху до «золота» обох призерів попередньої
дистанції — росіянина Володимира Морозова та американця Майкла Ендрю. Що цікаво,
Говоров знову не обійшовся без
рекордних регалій, iз рекордом
22,87 сек., оновивши показники найкращого часу в історії
проведення кубків світу.
Нагадаємо, що вже не перший рік Андрій Говоров, як
і кілька інших вітчизняних
плавців з елітної групи, готується за індивідуальною
програмою під орудою тренера-іноземця. Останні здобутки українського спринтера пов’язані з прізвищем
бразильця Арілсона Сільви,
котрий, поміж іншого, великим чемпіоном — Олімпіади
та світу — зробив і свого співвітчизника Сезара Сієло. ■

■ ТЕНІС

Театр однієї акторки
Повернувшись на корти після народження дитини, легендарна
екс-перша ракетка планети програла два поспіль фінали серії
«Великого шолома»
Григорій ХАТА
На цьогорічному «Ю-Ес оупен» усе йшло до того, що американський «шолом» стане місцем «великого тріумфального
повернення» для іменитої експрими світового жіночого тенісу Серени Уїльямс. Якщо влітку
на Уїмблдоні-2018 здобути першу — після народження в вересні 2017 року доньки — перемогу на турнірі «Великого шолома»
зірковій американці завадила
колишня перша ракетка планети, досвідчена німкеня Ангелік
Кербер, то у вирішальному поєдинку цьогорічної Відкритої першості США Уїльямс-молодшій
протистояла значно скромніша
опонентка, котра до нью-йоркського фіналу не мала в своєму активі жодного «шолома». Виходячи проти молодої опонентки
з Японії — 20-ї ракетки планети
Наомі Осаки — на фінал «Ю-Ес
оупен», 36-річна Серена, напевно, вже приміряла на себе корону переможниці. «Удруге за рік
Осаці я не програю. Так, я програла їй на турнірі в Маямі, але

тоді я ще годувала свою доньку
груддю», — напередодні важливого поєдинку розповідала Уїльямс-молодша.
Утім, схоже, домашній «мейджор» перетворився для Серени
— 23-разової тріумфаторки одиночних турнірів із серії «Великого шолома» — на якесь зачароване місце, адже в рідних стінах останнім часом її спіткають неприємні невдачі.
Неймовірний розпач Уїльямс пережила в 2015 році, коли,
впритул підійшовши до здобуття за підсумками сезону «Великого шолома», вона — на той
час перша ракетка планети —
несподівано програла півфінал
«Ю-Ес оупен» італійці Роберті
Вінчі, залишившись при цьому без заповітного трофею, здобуття якого, як відомо, є найзаповітнішою мрією кожної тенісної зірки.
І ось у кар’єрі живої легенди тенісу ще одне болісне фіаско. Мало хто з шанувальників
тенісу очікував побачити невдачу досвідченої Серени у фіналі «Ю-Ес оупен»-2018, але

молода Осака, котра, до речі, у
чвертьфіналі здолала другу ракетку України, міркувала поіншому. Загалом, двох сетів
вистачило кривдниці Лесі Цуренко, аби виграти свій перший у кар’єрі «шолом». Серена
ж, котра ніяк не могла спіймати свою гру, просто кипіла на
корті від розпачу та люті, кілька разів влаштувавши словесну
перепалку з арбітром на вишці.
В один момент фінальний поєдинок узагалі втратив свою головну спрямованість, перетворившись на «неспортивний»
театр одного зіркового актора.
«Несправедливе, просто обурливе суддівство», — не втомлювалася повторювати Серена, котру суддя двічі по ходу
поєдинку карав за неспортивну поведінку.
Без сумніву, невдачу 2015
року Уїльямс-молодша пережила дуже тяжко. Як відомо,
виграти впродовж сезону всі
чотири турніри «гранд слему»
в одиночному розряді жіночого тенісу вдалося лише трьом
тенісисткам. Мріяла бути се-

❙ Серена Уїльямс не змогла впоратися з емоціями під час невдалого
❙ фіналу на домашньому «Ю-Ес оупен».
❙ Фото з сайта www.usatoday.com.
ред них і Серена.
Утім вона й досі залишається
без одного з головних атрибутів
тенісної величі.
Так само не мають подібного трофею у своєму доробку й тенісисти, котрі нині грають перші ролі в чоловічому
дивізіоні. Серб Новак Джокович — один iз тих, хто мав не
одну можливість отримати
«Великий шолом», але, кілька років пробувши на вершині
світового рейтингу й вигравши
не один «мейджор», він жодного разу так і не зміг зібрати за
сезон повну колекцію «малих»
«шоломів». У 2016 році домінування Джоковича в профітурі взагалі завершилося, але
після двох поспіль виграних

турнірів iз серії «Великого шолома» можна говорити про поступове повернення екс-першої
ракетки планети на свої попередні позиції. Після тріумфу
на «Ю-Ес оупен»-2018, у фіналі
якого Новак здолав аргентинця Дель Потро, в оновленому
рейтингу АТР він піднявся на
третю сходинку. Відзначимо,
що після Відкритої першості
США серйозний стрибок у табелі про ранги зробила й Леся
Цуренко, котра піднялася на
рекордну для себе 26-ту позицію світового протоколу. При
цьому перша ракетка жіночого
тенісу України Еліна Світоліна
зробила лише один крок нагору, ставши шостою тенісисткою планети. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Діти наслідують героїв улюблених
казок та фільмів і роблять
висновки, як правильно жити

Киянка пише книжки, виховує чотирьох
онуків казкотерапією та успішно
реалізовує себе як модель

КАЛЕЙДОСКОП
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■ БЕБІ-БУМ

Коко-сюрприз
Роббі Вільямсу сурогатна мати
народила третю дитину
Британський співак Роббі Вільямс став татусем утретє. Проте ощасливила 44річну зірку не дружина Айда,
а... сурогатна мати. Цією новиною прихильників ошелешила
в «Інстаграмі» сама 39-річна
Айда: «Ми щасливі поділитися
з вами тим, що в нас народилася маленька дівчинка... Вітаємо у світі Колетт (Коко) Жозефіну Вільямс!» — написала тепер уже багатодітна матуся.
Як пояснила Айда, шлях
до цього щастя був довгим та
складним, тому вони тримали
все в секреті, повідомляє «Таблоїд». «Родина створюється
в різні способи, і цю маленьку леді, котра біологічно є нашою, виносила неймовірна сурогатна мати, якій ми довіку
будемо вдячні. Ми на сьомому
небі, що в нашому житті є ця
маленька красива дівчинка, і
ми такі щасливі, що живемо у
світі, де це можливо», — додала дружина Роббі.
Як відомо, пара побралаІнф. «УМ»
Нова, 25-та, серія пригод Джеймса Бонда,
ймовірно, стане останньою. Адже творці франшизи задумали погибель для агента 007. Як
повідомляє поінформоване джерело, ця ідея
належить Барбарі Брокколі, головному продюсеру Бондіани.
Річ у тому, що актор Деніел Крейг, дружина якого нещодавно народила дитину, повідомив, що зіграє Бонда востаннє. Брокколі, велика прихильниця таланту Крейга, не хоче бачити в цій ролі нікого іншого. Тож у фіналі стрічки герою Деніела доведеться «піти зі сцени».
Невже знаменита фраза з фільму «В агентів з
двома нулями невелика тривалість життя» стане реальністю? Не зовсім так. Бо на екрані кіносага, починаючи з виходу першої стрічки в
1962 році, прожила досить тривале життя. Та

ся в 2010 році. У
2012-му в Роббі
та Айди народилася донька Теодора,
а в 2014-му — син
Чарльтон. Зірковий
тато був присутній
під час обох пологів, активно допомагав дружині
й особисто перерізав пуповини. Як ростуть діти співака, його фани мали змогу бачити в «Інстаграмі»
— Роббі постійно викладає
там фото зі своєю малечею,
бо дуже любить сина і доньку. Згодом Айда зізналася,
що вони з чоловіком планують ще одне маля. «Діти
— це найкраще, що може
статися з нами», — зізналася дружина співака. Одначе на перешкоді до здійснення цієї мрії стали медичні проблеми, й парі довелося вдатися до послуг
сурогатної матері. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №98

❙ Роббі Вільямс
❙ із дружиною
❙ Айдою.
■ ОТАКОЇ!

«В агентів із двома
нулями недовге життя»
Продюсери вирішили вбити Джеймса Бонда
й продюсери все ж хочуть дати шанс на воскресіння агента 007: раптом Деніел Крейг отямиться і передумає або ж знайдеться інший актор на цю роль? Тому фінал стрічки буде «відкритим», тобто глядач не буде впевненим на
сто відсотків, що Бонд загинув.
Подейкують, що саме через це проект по-

кинув режисер Денні Бойл — не захотів бути
причетним до «вбивства». Хоча раніше повідомлялося, що Бойл хотів обіграти тему політичної напруги з Росією та ввести в фільм
російського поганця. Але продюсери цю ідею
не підтримали, й режисер пішов, грюкнувши
дверима. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +24...+26.
10 вересня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 18-23 градуси, у Днiпрi бiля
Києва — 20.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +11...+13, удень +23...+25. Моршин: уночi
+12...+14, удень +24...+26.

будівля КДБ-ФСБ. 7. Італійський історичний регіон із центром у Флоренції. 12. Внутрішня частина кори листяних дерев, з якої плели кошики та постоли. 13. Початок шляху до серця чоловіка. 15. Вдосконалений арбалет для
стрільби свинцевими кулями. 16. Давньогрецький вчений і філософ ІІ ст. н. е.,
послідовник античної школи скептицизму. 17. Один із героїв роману Томаса
Майн Ріда «Вершник без голови», підступний убивця Генрі Пойндекстера. 19.
Цар Мідії і засновник Перської держави. 20. Підводна чи невисока надводна скеля на мілководді, небезпечна для
кораблів. 21. Приєднання Австрійської
республіки до нацистської Німеччини у
1938 році. 23. Таємниче скіфське місто, описане Геродотом. 24. Гора в Криму. 25. Полімер, який використовується при виготовленні спеціальних водорозчинних фарб. ■
Кросворд №96
від 5 вересня

■ ПРИКОЛИ

12 вересня за прогнозами синоптиків
Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +24...+26.

По горизонталі:
1. Відомий курорт на Кіпрі. 5. Аркуш із завданнями, який студенти тягнуть на іспиті. 8. Дитина від шлюбу
чорношкірої та білої людини. 9. Перший одеський градоначальник. 10. Австралійський страус. 11. Збір по тривозі. 14. Історична область Іспанії, звідки був родом Дон Кіхот. 15. Літери,
розташовані в певному порядку. 19.
Столиця Туреччини. 22. Військовий священик. 23. Місце в таблиці між двома
вертикальними лініями. 26. «Ми любимо сонце і квіти, і сонце нам ... свій привіт. Ми — роду козацького діти, землі
Української цвіт!». (Пісня). 27. Місто в
Росії, адміністративний центр Алтайського краю. 28. Той, що показує приклад,
веде за собою. 29. Нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, розробкою яких займаються народні депутати.
30. Країна на заході Африки.
По вертикалі:
1. Прозора рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не
містить еритроцитів. 2. «Чорна ... ізорана, ще й кулями засіяна. Білим тілом
зволочена, ще й кровію сполощена».
(Народна пісня). 3. Ім’я режисера фільмів «Кіборги» та «Захар Беркут». 4.
Бандит із фільму «Біле сонце пустелі»,
чий гарем охороняв товариш Сухов. 5.
Шведський режисер, сценарист, письменник, автор фільму «Сунична галявина». 6. Московська вулиця, де розташована внутрішня в’язниця та головна
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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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Чоловік їде у тривале відрядження, а я, щоб зробити йому приємне, вперше приготувала м’ясний
рулет iз сиром i грибами. Він кілька
хвилин мовчки їв.
— Ну як, смачно?
Він, задумливо:
— Знаєш, якби ти мене цим рулетом зустріла з відрядження, я подумав би, що за тобою якийсь грiх.
***
Бабуся побилася об заклад з
онуком Сьомою, що він не з’їсть 25
її пельменів, на те, що той прибере
у квартирі. І ось Сьома доїдає 24-й
пельмень, а 25-го в тарілці немає.
Це все, що треба знати про укладан-

ня договорів.
***
— Лiкар сказав, у мене природжені здібності до гiрськолижного спорту.
— ?!
— Кістки швидко зростаються!
***
Гість, який запiзнився, сідає
за стіл, присуває вазочку з чорною
ікрою і починає їсти ложкою. Господар підходить до нього і тихо шепоче:
— Любий, це ж вам не каша.
— Ну що ви, ніякого порівняння.
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