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«Нехай опріснюють моря та океани або возять воду баржами. Допомагати
окупантам — це аморально. Все захоплене має бути повернуто Україні без
будь-яких умов та у повному обсязі».

■ «КРИМНАШ»

Ільмі Умеров
заступник голови Меджлісу
кримськотатарського народу

■ НА ФРОНТІ

Води повне море, Осіннє загострення
а спрага палить Окупанти різко збільшили кількість обстрілів
Врятувати анексований півострів
від екологічного лиха зможе
лише повернення під юрисдикцію
України
Ірина КИРПА
Водна проблема півострова щорічно обходиться в мільярди доларів чистого збитку фермерським
господарствам, які банкрутують через загибель
врожаю. Наприкінці цього літа проблема ускладнилася ще й тим, що пересох відстійник отруйних відходів при заводі «Кримський титан».
Небезпечні для життя людей речовини разом із
дощем пролились на кримську землю, зачепивши
ще й південь материкової частини України. Евакуювати довелося не тільки дітей та вагітних жінок, а
й прикордонників, які масово почали скаржитися
на погіршення здоров’я. Згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе країна-агресор (у даному випадку Росія. — Ред.).
Загострення водної проблеми в Криму мотивувало кримських активістів міжнародного громадянського руху #LIBERATECRIMEA почати акцію «Водну
проблему Криму вирішить лише деокупація!» Тематичні листівки волонтери розміщують поруч із водними об’єктами півострова з метою залучення уваги
пересічних кримчан до існуючої проблеми.
— Ситуація з водою критична не тільки у Північному та Східному Криму, — визнає житель села Вишенне Білогірського району Решад Меметов. — У
нашому населеному пункті люди вже третій місяць
виживають без центрального водопостачання, ліміт
привозної води у вересні 2018 року скоротили до 16
літрів на людину. Раніше ми могли хоч дощову воду
використовувати для того, щоб напоїти домашню худобу, але після серії викидів з заводу «Титан» від неї
поіржавіли все залізні корита. Зрозуміло, що цією отрутою навіть суху землю поливати не можна!
Той факт, що водні ресурси окупованого Криму
виснажені нижче критичної позначки, підтвердив i
координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров. За його словами, Тайганське водосховище вже навряд чи відновиться, а от
колись повноводна ріка на Біюк-Карасу засихає просто на очах. Проблема полягає ще й у тому, що прісна
вода окупантам необхідна для розвитку виробництва
на півострові.
Однак без подачі води через Північно-Кримський канал її не вирішити ніколи, бо використовувати морську воду дуже часто не дозволяє технологія
виробництва, а підземні джерела надмірно виснажують ресурси півострова.
— Нехай опріснюють моря та океани або возять
воду баржами, — говорить заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. — Допомагати окупантам — це аморально. Все захоплене
має бути повернуто Україні без будь-яких умов та у
повному обсязі.
На думку Ільмі Умерова, неприпустимо відкривати Північно-Кримський або давати окупантам електроенергію. Крим повинен залишатися непідйомною ношею для Росії. Багато жителів півострова вже усвідомили, що деокупація — це порятунок Криму, та готові підтримати повернення до
України.
Відомо, що зараз усі підземні води Криму використовують у системі централізованого питного водопостачання без попереднього очищення. Якщо врахувати, що таку воду змушені пити понад 85 відсотків
усіх жителів окупованого Криму, стає зрозумілим їх
обурення жахливою якістю води, за яку вони повинні ще й гроші платити.
До анексії півострова Росією, навесні 2014 року,
прісна вода надходила по Північно-Кримському каналу
з материкової частини України, забезпечуючи потреби
людей у повному обсязі. Однак ось уже понад чотири
роки поспіль жителі окупованого Криму змушені жити
та господарювати в умовах постійної «спраги». Незважаючи на загальний спад виробництва, загибель врожаю сільськогосподарських культур та страждання
людей, окупаційна влада Криму не бажає визнавати
факт існування проблеми і свідомо доводить екологію півострова до катастрофи. ■

з великокаліберної зброї
Тарас ЗДОРОВИЛО
Ситуація на фронті 23 вересня загострилася, проте залишалася цілком
контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 35 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При
цьому противник 13 разів застосував
озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Так, упродовж доби в неділю ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів
Кримське, Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Піски, Авдіївка, Чермалик, Павлопіль,
Гнутове, Водяне та Лебединське.
Російські окупаційні війська вели
прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції
Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Луганське, Новолуганське, Шуми,
Південне та Майорськ. Опорні пункти
наших військ біля Луганського та Новолуганськогопротивниктакожнакривав вогнем із мінометів 120-го калібру.
По позиціях біля цих двох населених
пунктів на Світлодарському напрям
ку окупанти застосували важке озТарас ЗДОРОВИЛО
Україна проявила характер і показала, хто
на Азові хазяїн: українські військові кораблі
«Донбас» і «Корець» 22 вересня зайшли в контрольовану окупантами Керченську протоку та
пройшли під Кримським мостом.
А почалася ця спецоперація ще 20 вересня,
коли пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас
і морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом у Бердянськ із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі.
Події навколо цього «зухвалого» переходу відбувалися, як у пригодницькій стрічці.
А лаконічний звіт прес-центру Командування ВМС ЗСУ може стати основою сценарію
для майбутнього фільму: «...ВійськовоМорські сили ЗС України не просили дозволу у країни-агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою
та Азовським морем згідно з Конвенцією ООН
та міжнародними угодами.
Перехід до Керченської протоки та через
неї проходив у складній обстановці. На Чорному морі кораблі українських ВМС безпосередньо супроводжували розвідувальний корабель чорноморського флоту «Приазов’я» та
прикордонні сторожові кораблі РФ «Аметіст»
та «Дон». У Керченській протоці для безпосереднього супроводження було задіяно більше 10 кораблів і катерів ФСБ i Чорноморського флоту РФ. Літаки країни-агресора неодноразово здійснювали обліт наших кораблів, у
тому числі на гранично низьких висотах.
Крім того, сили країни-агресора допустили
низку небезпечних інцидентів.
20 вересня близько 17.00 розвідувальний
корабель Російської Федерації «Приазов’я»
здійснив надмірне зближення з українськими суднами на дистанцію двох кабельтів, чим
грубо порушив вимоги міжнародних правил та
створив вкрай небезпечну ситуацію.
21 вересня російський винищувач Су-27 (з
тимчасово окупованої території АР Крим, бортовий номер 30) створив передумови до аварійної події в повітрі, зблизившись на небезпечну відстань iз військово-транспортним літаком
Ан-26 Військово-Морських сил ЗС України,
який виконував планове завдання над акваторією Чорного моря».
Пройшовши Кримський міст 22 вересня, наші кораблі-відчайдухи попрямували в
Азовське море. Додамо, що від Керченської
протоки їх охорону забезпечували українські

броєння найбільше — 10 разів. Крім
того, позиції Об’єднаних сил поблизу
Гнутового були обстріляні з озброєння БМП.
Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки,
чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено
та ще чотирьох поранено.
Станом на сьому годину ранку
понеділка противник тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил, зокрема з важкого озброєння. Так, опорні
пункти наших військ поблизу населених пунктів Кримське та Широкине окупанти обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів
та стрілецької зброї, а по захисниках
Південного здійснили вогневий наліт
із застосуванням мінометів 120-го
калібру. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Рано чи пізно війна скінчиться, але
її наслідки ще десятиліттями даватимуться взнаки, адже заміновані території Донбасу — одна з головних проблем України. Лише за офіційними
оцінками Міноборони, площа потенційно небезпечних ділянок на території Донецької та Луганської облас-

тей становить близько 7 тис. кв. км.
За весь час війни різні групи розмінування знищили понад 325 тис.
вибухонебезпечних предметів, обстеживши трохи менш ніж 4% забруднених територій. За попередніми оцінками, на розмінування ділянок у Донецькій і Луганській областях знадобиться 10-15 років. А яка площа
замінованих і забруднених ділянок
на території окупованих територій,
наразі ніхто точно не знає.
Приблизна вартість розмінування становить понад 8 млрд. грн. Зараз функції національного органу
з питань протимінної діяльності та
впровадження міжнародних стандартів покладено на Міністерство оборони України. Всі роботи з розмінування проводять спецбригади, до складу яких входять сапери ЗСУ і фахівці ДСНС.
На жаль, в Україні досі немає законодавчої бази в галузі протимінної діяльності та гуманітарного розмінування. Зокрема, немає порядку надання дозволу на здійснення
протимінної діяльності, акредитації
операторів протимінної діяльності
на здійснення гуманітарного розмінування, в тому числі й на зберігання та перевезення вибухівки.
Такий стан речей призвів до того,
що на сьогодні у Кабміні офіційно
зареєстровано звернення від шести
країн-донорів, які погрожують зупинити фінансування протимінної
діяльності, оскільки в Україні ця галузь залишається поза законом, у
тому числі привезення спецтехніки,
видача ліцензій на знищення боєприпасів тощо. ■

■ СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Пройшли під мостом,
пройдемо і мостом
Українські кораблі прорвали блокаду агресора
у Керченській протоці

❙ «Донбас» та «Корець» на рейді до Бердянська.
малі броньовані катери «Лубни» та «Кременчук», які вийшли назустріч із Бердянська. Президент України Петро Порошенко подякував українським морякам за бездоганно виконаний
наказ.
«Сюрпризом» для росіян стало й те,
що літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США (бортовий номер
64-14848) здійснював польоти поблизу Керченської протоки й слідкував за розвитком
цих детективних подій.
Наголосимо, що якби росіяни заблокували наших моряків, то порушили б угоду від
2003 року, де чорним по білому написано, що
Азовське море — це внутрішнє море двох
держав, відповідно до чого цивільні й військові судна під прапорами України і РФ можуть безперешкодно проходити через протоку й iти у свої порти. Цим неодноразово
користувалися в РФ, а тепер із загостренням ситуації на Азовському морі, вирішило
скористатися і командування ВМС ЗСУ, відповідно до потреб, які виникли.
Тепер уже немає сумнівів, що ВМС ЗСУ не

дозволять країні-агресору зробити Азовське
море своїм внутрішнім.
Додамо, що ці два вже легендарні кораблі, які увійдуть в історію, — стануть основою
військово-морської бази українського флоту в
Азовському морі. Зокрема, судно «Донбас» планується використовувати для посилення інфраструктури флоту в Азовському морі. Найімовірніше, що на ньому розмістять штаб майбутньої
бази, місця для проживання військовослужбовців, склади та інші необхідні приміщення, яких
сьогодні у згаданому регіоні немає.
У 2000-х роках це судно було переобладнано під корабель управління. 20 березня 2014 р.
корабель був захоплений російськими окупантами. 18 квітня 2014 переведений до Одеси.
А ось морський буксир «Корець» призначений для буксирування та кантування інших
судів і плавучих споруд у море. Побудований на
Ярославському суднобудівельному заводі (заводський № 403) у 1973 році. Увійшов до складу Чорноморського флоту. 20 березня 2014 р.
захоплений російськими військами. 20 травня
2014 р. повернутий ВМС України. ■
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■ ПІДТРИМКА

■ АКЦІЇ

Курс на масштабну індустріалізацію

Почуйте
і врятуйте

Ляшко пропонує звільнити
від податків обладнання,
щоб підприємства провели
модернізацію

Письменники
читали твори
Сенцова та інших
українських
політв’язнів

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Україні не потрібні будуть міжнародні
кредити, коли вітчизняні підприємства вироблятимуть більше сучасної та конкурентоздатної техніки. На цьому наголосив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на Ладанському заводі «Пожмашина», що на
Чернігівщині. На підприємстві запустили повний цикл виготовлення нових моделей зерновозів, оглядаючи які, політик був
приємно вражений.
«Українські зерновози нічим не поступаються імпортним. І це — зарплати
для наших людей і податки до наших бюджетів. Якщо буде більше таких зерновозів
— не треба буде ходити ні по кредити МВФ,
ні по іншi міжнароднi позики. Ось чому ми
добиваємося масштабної індустріалізації.
Ми пропонуємо план дій, щоб Україна не
була сировинною колонією і не торгувала
зерном, а продавала таку техніку. Тоді будуть гроші на зарплати, пенсії, соціальну
сферу і все інше. Ладан — невеличке містечко, а на цьому заводі працює тисяча людей. Хай би в кожному містечку були такі
підприємства і на них працювали тисячі
українців», — підкреслив Ляшко.
Лідер РПЛ переконаний: щоб вітчизняні виробники змогли провести модернізацію, треба звільнити обладнання від податків.
«Сьогодні підприємство платить величезні податки, і від цього українська продукція дорога і неконкурентна. Тому ми
добиваємося ухвалення закону про індусГанна ЯРОШЕНКО
Хоч іще кілька днів тому
Олександр Мамай зазначав,
що не збирається залишати
крісло мера, проте невдовзі
визнав, що більше не є міським головою Полтави. Він пояснив, що не з’явився на анонсовану ним сесію міської ради,
оскільки, за даними Єдиного
державного реєстру Мін’юсту,
його вже звільнено з посади. А 24 вересня в офісі партії «Совість України», яку він
очолює, екс-мер зібрав пресконференцію, під час якої заявив, що 28 депутатів мають
право таємним голосуванням
відправити міського голову у

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

❙ Завдяки Олегу Ляшку зарплати робітників чернігівського заводу за два роки зросли втричі.
тріальні парки. Коли його приймемо, це
дасть можливість на 30% знизити вартість обладнання за рахунок звільнення
від ПДВ, імпортного мита та інших податків. Тоді такі підприємства зможуть купити більше сучасного обладнання і виготовляти більше якісної продукції», — зазначив політик.
Працівники заводу подякували Олегу
Ляшку за збільшення зарплат, які у них
тільки за два роки зросли з 3 до 9 тисяч гривень. Лідер РПЛ пообіцяв, що й надалі добиватиметься підвищення мінімалки і поваги від держави.
«Найголовніше — щоб держава цінувала людей праці. Треба більше робітників і менше глитаїв, трутнів і дармоїдів. І
менше депутатів, тому хочу скоротити їх

кількість до 200 чоловік і зробити так, щоб
люди мали можливість їх відкликати. Хай
на завод у Ладан iдуть працюють, якщо не
можуть працювати у Верховній Раді. Хочу,
щоб у кожному селі та селищі була робота,
зарплата і перспектива для наших людей»,
— підкреслив Олег Ляшко.
А щоб на заводі не було браку кваліфікованих кадрів — нардеп добивається повернення державного фінансування профтехосвіти, вимагає від влади робити ставку
на робітничі спеціальності, збільшуючи держзамовлення на них. За словами Ляшка,
технікуми і ПТУ — чи не єдина можливість
для дітей iз малозабезпечених сімей отримати професію та годувати себе і свої родини, тому політик обіцяє не допустити їх закриття. ■

■ НА МІСЦЯХ

Це солодке крісло голови
Екс-мер Полтави збирається йти до суду оскаржувати свою відставку
відставку, проте все потрібно
робити в законний спосіб, тобто дотримуватися певної процедури. А її, за словами Олександра Мамая, якраз і не було
дотримано.
— Ви прекрасно знаєте,
скільки різних служб за останні роки займалося моєю діяльністю: управління внутрішніх
справ, управління Служби без-

Тарас ЗДОРОВИЛО
Проблеми енергоресурсів та екологічного стану довкілля з кожним роком стають
усе актуальнішими для всіх без винятку
країн світу. Й іншого шляху, як усе більше використовувати альтернативні джерела енергії, у людства просто немає.
Тож не дивно, що Україна впродовж
останніх трьох років залучила понад 1,1
млрд. євро «зелених» інвестицій. Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук під час дискусії на Energycruise ‘18:
EnergyInvestNight зазначив: «В Україні
працює ринок відновлюваної енергетики.
Додаткове підтвердження цьому — це понад 1,1 млрд. євро «зелених» інвестицій,
залучених за останні три роки».
За словами посадовця, у цю сферу почали заходити нові інвестори, зокрема, з Норвегії, Туреччини, Китаю. Крім того, додав
пан Савчук, Україна розпочала впроваджувати систему аукціонів. У цьому контексті він підкреслив, що наміри України перейти на аукціони також підтримують авторитетні міжнародні організації: IRENA
та ЄБРР.
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пеки України й навіть прокуратура. Але на сьогодні немає
жодної підозри стосовно мене,
не кажучи вже про рішення
суду, яке б набрало чинності.
Та якщо задіяна велика машина системи, боротися проти неї
важко. І все ж я зібрав певні докази і вирiшив звернутися до
суду. Нехай він розставить усі
крапки над «і». А у псевдовла-

ди, поки суд винесе рішення,
є можливість показати свою
діяльність, — додав екс-мер.
Раніше Олександр Мамай
заявляв: якщо проти нього проголосують 28 депутатів, він не
стане боротися за крісло міського голови. Тепер сам собі заперечує, бо в суді він хоче скасувати рішення сесії про свою
відставку. ■

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Промінь сонця, подих вітру
Україна впродовж останніх років збільшила використання
«зелених» джерел енергії
Основною концепцією аукціонів передбачено їхнє впровадження з 2020 року
із 20-річним терміном підтримки для сонячних електростанцій — СЕС не менше за 10 МВт та тих, що використовують
силу вітру — ВЕС не менше за 20 МВт. Як
вважає голова Держенергоефективності,
важливим є встановлення квот за регіональним принципом, враховуючи технічні можливості та ресурси регіонів. Також
потрібно провести кілька пілотних аукціонів будівництва СЕС та ВЕС не тільки
в Зоні відчуження, а й в інших регіонах.
Нагадаємо, що в другому кварталі 2018
року Україна в 1,7 раза збільшила введення нових потужностей «зеленої» енергетики. Зокрема в експлуатацію було вве-

дено 109,6 МВт генеруючих потужностей,
що в 1,7 раза перевищує потужність, яка
була введена в експлуатацію за аналогічний період минулого року. Серед лідерів —
Херсонська, Львівська та Хмельницька області.
Середня потужність однієї станції становить 4,6 МВт. Усього з початку 2018
року введено в експлуатацію 268,7 МВт генеруючих потужностей. Переважна більшість об’єктів — це вітрові та сонячні електростанції.
Беззаперечним успіхом також можна
вважати те, що в Україні протягом чотирьох місяців цього року року було збільшено обсяги виробництва сонячної електроенергії на 52% — до 245 млн. КВт. ■

У Львові у рамках Форуму
видавців близько 20 письменників з України та інших країн
прочитали уривки з творів Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.
У марафоні взяли участь
письменники, журналісти та
культурні діячі: Мирослав
Маринович, Галина Крук, Наталка Сняданко, Віталій Портніков, Ірина Славинська, Остап Сливинський, Ірина Старовойт, Вахтанґ Кебуладзе,
Лариса Денисенко, Мирослав
Лаюк, Володимир Бєглов, Катерина Міхаліцина, Ія Ківа,
Олена Стяжкіна, Богдан Нагайло. Організувала акцію
письменниця Анастасія Левкова.
«Письменників так багато,
тому що всі вони приїхали на
Форум видавців і всі дуже гаряче підтримали цю ідею», —
зауважила Анастасія.
Щоправда пересічних глядачів було таки замало.
Акцію організували у центрі міста на площі Ринок біля
Ратуші — на її будівлі вивісили великий банер на підтримку
Сенцова. Учасники прийшли з
плакатами #SaveSentsov.
На акцію з окупованого Криму приїхали мати та
племінниця іншого політв’язня Кремля — Олександра Кольченка.
Учасники дійства читали твори Олега Сенцова, українських класиків, а також
власні тексти.
«Доля Олега Сенцова, на
жаль, не залежить від самого Олега Сенцова і від кожного
з нас. Вона залежить від однієї
людини — президента Росії Володимира Путіна. Це жахлива
істина. Але маємо зрозуміти, що
Путін уже програв, а Сенцов уже
виграв, яким би не було закінчення цієї жахливої української
трагедії», — зауважив публіцист
Віталій Портніков.
Нагадаємо, що Олег Сенцов продовжує голодувати уже
понад 130 днів поспіль. Українського політв’язня заарештували ще навесні 2014 року
в Сімферополі. Його засуджено
до 20 років позбавлення волі в
колонії суворого режиму. З вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у Росії, окупованому Криму й на Донбасі, Олег 14 травня
2018 року оголосив безстрокове голодування. Вiдтодi ситуація не змінилася. На сьогодні
відомо, що Росія переслідує за
політичними мотивами 88 громадян України.
Аби нагадати про моторошну реалію, окрім декламування творів, під час Форуму видавців волонтери роздавали
також стікери, на яких була
вказана кількість днів голодування Сенцова. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2018

■ САМІТИ

«Не буває безпеки України
в небезпечному світі»
Передана в ООН Декларація миру може стати дієвим запобіжником війн і конфліктів
Інна СТЕПАНЧУК

Сотні учасників, серед яких — колишні
та нинішні президенти, відомі експерти
та релігійні діячі, взяли участь у Всесвітньому мирному саміті, що відбувся у
Сеулі, столиці Південної Кореї. Організатор саміту — міжнародна неурядова
миротворча організація HWPL («Небесна культура, мир у всьому світі та відновлення світла»). Саме з її ініціативи
було розроблено юристами — міжнародниками Декларацію миру та припинення війн (DPCW). Декларацію
вже схвалено в багатьох країнах світу.
Мета нинішнього саміту — отримати
ще більшу підтримку Декларації задля
того, щоб Організація Об’єднаних Націй
схвалила цей документ як обов’язкову
резолюцію. Це буде важливим кроком
для досягнення миру в усьому світі.
«Ми знаємо, що кожен бажає миру і
хоче покінчити з війнами, — каже голова HWPL Лі Ман Хі. — Я не бачив нікого, хто хотів би війни. Коли ми з вами
досягнемо миру, майбутнє покоління
пам’ятатиме нас вічно. Сподіваюся, робота нашого саміту створить нове майбутнє — мирне, безпечне».

«Війни провокують не солдати,
а лідери»
У рамках саміту в місті Косонг відбулася «Конференція миру», яку організація HWPL провела спільно з Міжнародним центром Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних
практик. У конференції, зокрема, взяли участь третій Президент України
Віктор Ющенко, екс-президент Румунії
Еміль Константинеску, екс-президент
Молдови Петро Лучинский. Серед учасників також були лідери Східних країн
Європи, які підготували та підписали
Біловезьку угоду, — Станіслав Шушкевич та Геннадій Бурбуліс. Саме ця угода в грудні 1991 року фактично розформувала Радянський Союз — тоталітарну державу з 70-річною історією — та
заклала основу для демократії у Східній Європі.
У ході конференції обговорювали
важливість та роль світових лідерів
у справі припинення війн. Обговорювали також спільні дії задля перетворення Декларації DPCW в юридично
зобов’язуючий документ та співпрацю
задля мирного об’єднання Корейського півострова.
Зокрема, члени Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень висловили жаль у зв’язку з розділенням Корейського півострова, яке
було спричинено «холодною війною»,
і докладно обговорили шляхи підтримки і співпраці, щоб покласти край розділенню півострова.
Конференція миру завершилася презентацією «Косонгської угоди» і підписанням Меморандуму про взаєморозуміння між HWPL і Міжнародним
центром Балтійсько-Чорноморських
досліджень iз метою розвитку спільних зусиль у побудові миру як у всьому
світі, так і на Корейському півострові.
Загалом у ході саміту відбулася низка конференцій і зустрічей. Зокрема, на
зустрічі релігійних лідерів обговорювали, як досягти порозуміння між різними релігійними течіями і конфесіями
(адже тема віри — один із дражливих
провокаторів конфліктів), а на конференції для ЗМІ говорили про те, якою
має бути роль засобів масової інформації в поширенні ідей миру. Яскравим і
видовищним виявився і Парад миру на
стадіоні в присутності 120 тисяч глядачів-волонтерів — це театралізоване

❙ Голова HWPL Лі Ман Хі та президент Балтійсько-Чорноморського форуму
❙ підписали меморандум про співпрацю.
дійство вражало масштабами не менше, ніж відкриття Олімпійських ігор.
Але головною подією саміту стала
конференція з впровадження Декларації миру і припинення війн. У ній узяли участь близько 650 учасників, включаючи колишніх і нинішніх президентів, державних службовців, громадських лідерів та очільників молодіжних
і жіночих організацій.
Нагадаємо, визнаючи неминучу
загрозу, яка виникає з конфліктів і
війн, відомі юридичні експерти з різних країн ще два роки тому зібралися
разом і створили новий правовий документ, який став би основою для без-

злі уми лідерів, які скеровують солдатів
на ці злочини. Тому відповідальність за
такі дії найвищих осіб держав — хороший запобіжник війнам. Лише правосуддя та верховенство права є найкращими механізмами запобігання конфліктам. Бо мир — це справедливість у
дії».

«Ми не прагнемо до світу без
непорозумінь, це було б надто
ідеалістично»
Мартін Ігоегян Угомоібхі, колишній президент Ради з прав людини ООН
у Нігерії, який постійно працює над питаннями миру в Африці, додає: «Ми не

Якщо проаналiзувати подiї за останнi 90-100 рокiв, то варто
пам’ятати, що Стара Європа породила двi свiтовi вiйни, в якi було
втягнуто 60 країн.
печного і спокійного світу. Завдяки їхнім спільним зусиллям було розроблено Декларацію миру і припинення війн
(DPCW), яку офіційно проголосили 14
березня 2016 року. Вона складається з
десяти статей, зокрема, про заборону
застосування сили, скорочення військового потенціалу і перепрофілювання
зброї на благо людства, заборону на зазіхання на міжнародно визнані державні закони, про вирішення міжнародних
суперечок мирними засобами, визнання права на самооборону, заохочення
свободи релігії тощо.
«Декларація DPCW підтверджує
принципи рівності національного суверенітету і закликає держави сприяти міжнародному миру разом з іншими країнами на основі взаємної поваги,
рівних прав і права на самовизначення всіх людей, — наголосив на цінності
документа старший радник Верховного
суду Індії Правін Парех. — Крім того, в
ній згадуються всі фактори, які можуть
викликати війну і конфлікти. Якщо світова спільнота дотримуватиметься цієї
Декларації, то це дійсно покладе кінець
війнам».
Златко Лагумджія, колишній
прем’єр-міністр Боснії та Герцеговини
цілком слушно наголошує: «Ми завжди
маємо пам’ятати, що війни та звірства,
злочини та геноцид не здійснюються
звичайним солдатом. Їх здійснюють

прагнемо до світу без непорозумінь; це
було б надто ідеалістично. Але в усіх наших непорозуміннях і незгодах ми повинні прагнути діалогу».
Таким примусом до діалогу в різних
конфліктних ситуаціях і має стати Декларація миру. Щоб вона стала юридично зобов’язуючим документом, потрібне схвалення ООН. Щоб Організація
Об’єднаних Націй ратифікувала документ, необхідна підтримка країн та їхніх лідерів.
Незадовго до саміту, в серпні, дві африканські країни, Свазіленд та Сейшели, офіційно проголосили національну
заяву про солідарність за популяризацію
Декларації DPCW. Перед самітом підписав Декларацію миру Союз Коморських
островів. Таким чином перелік держав,
які схвалили документ, збільшується.
У свою чергу про підтримку Декларації від імені Ради директорів Балтійсько-Чорноморського регіону оголосив
Геннадій Бурбуліс, колишній Державний секретар Росії та Президент Балтійсько-Чорноморського форуму. Нагадаємо, Рада директорів Балтійсько-Чорного моря — це політична організація форуму, що складається з 11 членів, які
активно обговорюють шляхи вирішення спорів у Східній Європі та Прибалтійському регіоні. «Іноді може здатися, що
питання збереження миру є нереальним
і навіть утопічним, — каже Геннадій

Бурбуліс. — Але ми не повинні забувати, що є багато міжнародних або правоохоронних організацій, які, на жаль,
сьогодні навіть ООН, не функціонують
відповідно до мети, з якою вони були
створені. Тому це породжує загрози для
всього людства. Ми не можемо ігнорувати ці факти і маємо враховувати цю реальність. Водночас ми охоче підтримуємо Декларацію миру, бо віримо, що вона
дуже важлива».

«Полiтика безпеки повинна бути
номером один насамперед у Європi»
І на 5-му Балтiйсько-Чорноморському форумi на тему «Солiдарна миротворчiсть: Велика Європа i Азiя. Досвiд i перспектива», i на ключовiй конференцiї з реалiзацiї Декларацiї миру
та в iнших дискусiйних заходах виступи третього Президента України Вiктора Ющенка були чи не найцiкавiшими
та найгострiшими. Це вiдзначали багато учасникiв форуму в Кореї. Недарма
голова HWPL пан Лi єдинi переговори
вiч-на-вiч провiв саме з Ющенком.
Аналiзуючи досвiд Схiдної Європи,
вкрай важливий для Кореї, яка пiсля
кровопролитної вiйни i багаторiчного
жорсткого протистояння з Пiвнiчною
Кореєю прагне до об’єднання, Вiктор
Андрiйович провiв аналогiю зi становищем України, з вiйною на Донбасi.
І, на вiдмiну вiд iнших ораторiв, прямо вказав, що в усiх шести конфлiктах
у Схiднiй Європi, якi перебувають у гострiй фазi чи замороженi, агресор один
— Росiя.
Вiн також нагадав, що перед початком Другої свiтової вiйни світ закрив
очi на окупацiю Гiтлером Судетiв пiд
приводом того, що там нiбито утискають корiнних нiмцiв. Тодiшнiй прем’єр
Великобританiї Чемберлен повернувся
до Лондона з Мюнхенської конференцiї,
яка «здала» Чехословаччину, з пiднесенням i вiтанням британцiв: ми зiрвали букет кропиви, врятували людство!
А менш як через рiк фашистська Нiмеччина окупувала Польщу, почалася Друга свiтова.
На жаль, жовтень 1938 року нiчого
не навчив Європу. Спочатку вона бездарно повелася в Грузiї, завдяки чому
Путiн анексував 20% територiї країни. Лiдери Старого Свiту умиротворяли Путiна i закликали Україну не застосовувати силу, коли Росiя вже полiзла в
Крим. Із такою ж угодовською полiтикою, з умовляннями пiдходить багата
Європа i до подiй на Донбасi.
— У сьогоднiшньому свiтi ми не
дали вiдповiдi на виклики, якi реально загрожують свiту, — зробив висновок Вiктор Ющенко у своєму першому виступi в Кореї. — Полiтика безпеки повинна бути номером один насамперед у Європi.
А вже у виступi на Балтiйсько-Чорноморському форумi старiйшин, який
також минулого тижня вiдбувся в рамках спiльних iз HWPL заходiв, третiй
Президент України знову акцентував
на гiркому досвiдi Європи. Якщо проаналiзувати подiї за останнi 90—100
рокiв, то варто пам’ятати, що Стара Європа породила двi свiтовi вiйни, в якi
було втягнуто 60 країн, зауважив вiн.
Начебто мудрi лiдери керували країнами. Але в Першу свiтову вiйну загинуло
10 мiльйонiв людей. Уроки не засвоїли.
І вже через 20 рокiв — Друга свiтова, 50
мiльйонiв жертв. Хоча багато iсторикiв
вважають, що ця цифра применшена. І
зараз, знову нагадав сьогоднiшню ситуацiю Ющенко, в Європi, здається, бiльше конфлiктiв, нiж неконфлiктiв.
«Ми тут, у Кореї, представляємо рiзнi частини свiту, але в питаннi миру i
безпеки займаємо єдину позицію, — заявив Вiктор Ющенко. — Не буває безпеки України в небезпечному свiтi. І якщо
ми не створимо програму з припинення
вiйн, яку виконуватиме кожна країна,
про мир ми лише мрiятимемо. Декларацiя, ухвалена на самiтi HWPL i передана в ООН для затвердження в статусi
резолюцiї, може стати механiзмом для
реалiзацiї такої програми.
Попри сьогоднiшнi реалiї, вiрю, що
настане мир в Українi, що ворог пiде
iз нашої землi, а корейський народ
возз’єднається». ■
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Нью-Йорк на тиждень стає столицею світу
На 73-тю сесію Генасамблеї ООН прибуде рекордна кількість глав країн — понад 140
Ігор ВІТОВИЧ

печення денуклеаризації
Північної Кореї, а також
на зловмисних діях Ірану, зокрема підтримці тероризму, поширенні крилатих ракет, порушенні
прав людини та підтримці
злочинного режиму Асада», заявляють у Державному департаменті США.

Світові лідери прибувають
до Нью-Йорка на тиждень
засідань високого рівня
Організації
Об’єднаних
Націй, яким розпочнеться
73-тє засідання Генеральної асамблеї ООН. Цього
року в Нью-Йорку збереться їх рекордна кількість — понад 140.

«По максимуму
використати високий
міжнародний
майданчик»

Парламент людства
Керувати
Генасамблеєю впродовж найближчого року буде колишній міністр закордонних справ Еквадору
Марія Фернанда Еспіноса — перша жінка-латиноамериканка на цій посаді. Вона заявила, що її
пріоритетом як головуючої буде підтримка багатостороннього підходу у
міжнародних відносинах
та турбота про мігрантів
та біженців. Як сказала
Еспіноса, вона хоче перетворити Генасамблею в
«парламент людства».
Попередні сесії показують, що таке часом
можливе. На сесії 2015
року адміністрації президента США Барака Обами вдалося підштовхнути світових лідерів до підписання Паризької угоди з клімату. Щоправда,
наступна адміністрація
Дональда Трампа звела
Олег БОРОВСЬКИЙ
У суботу, 22 вересня,
Папа Римський Франциск
прибув до Вільнюса, розпочавши тим самим чотириденний апостольський візит
країнами Балтії. Він відвідує Вільнюс, Каунас, Ригу
та Таллінн. Поїздка присвячена, зокрема, 100-й річниці проголошення незалежності балтійських країн.
Для понтифіка це 25-й
зарубіжний візит з часу обрання його главою Католицької церкви 2013 року. І
відбувається цей візит рівно
через 25 років після аналогічного турне країнами Балтії Папи Івана Павла ІІ. Литва — одна з найбільш католицьких країн Європи, католики тут становлять 80%
населення. У Вільнюсі розташована одна на всі три
балтійські країни нунціатура — посольство Ватикану.
У неділю, на другий день
візиту Папи Франциска до
балтійських країн, відбулися меса у каунаському парку
Сантакос та молитва «Ангел
Господній». У цьому ж парку Сантакос 25 років тому
молився Іван Павло II. Під
час молитви «Ангел Господній», Папа Римський Франциск згадав 75-річчя ліквідації вільнюського ґетто.
Франциск говорив також
про безбожника, що — як
читаємо у «Книзі мудрості»,
— хоче підкорити найслабших, нав’язати свій спосіб
мислення і використовувати насильство та репресії до
тих, хто показує, що може
бути інакше.

❙ Головуюча на асамблеї представниця Еквадору
❙ Марія Фернанда Еспіноса.
це досягнення нанівець,
вивівши Сполучені Штати з цієї історичної угоди.
Також упродовж останнього року США відмовились від ядерної угоди стосовно Ірану, незважаючи на незгоду союзників.
США вийшли з Ради ООН
iз прав людини. США перевели своє посольство
в Ізраїлі до Єрусалима,
припинили фінансування
агентства ООН, яке підтримує палестинських біженців, а також оголосили про закриття палестинського представництва у Вашингтоні.
Тож основна увага на
засіданні
Генеральної
асамблеї ООН, повідомляє
«Голос Америки», буде
прикута до сьогодніш-

нього виступу президента США Дональда Трампа, оскільки після того,
як Трамп оголосив про
поновлення санкцій проти Ірану, відносини ООН і
США стали напруженими
через загрози для прав людини. Трамп також говоритиме про справу Скрипалів.
Напередодні засідання Генеральної асамблеї в
Державному департаменті США оголосили основні пріоритети США для
роботи цього органу: нерозповсюдження зброї,
гуманітарна допомога,
мир і безпека, протистояння тероризму та реформа ООН. «Президент i
держсекретар наголосять
на зусиллях США iз забез-

У складі української
делегації до Нью-Йорка прибули: Павло Клімкін, міністр закордонних
справ; Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН;
Володимир Василенко,
професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія»;
Олег Герасименко, посол з особливих доручень
Міністерства закордонних
справ; Ірина Геращенко,
перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації
в Донецькій та Луганській областях; Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах, Еміне
Джеппар, перший заступник міністра інформаційної політики; Мустафа

Джемілєв, уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат, та інші. Про
це повідомила на своїй
сторінці в мережі «Фейсбук» Ірина Геращенко.
«Маємо по максимуму використати високий міжнародний майданчик для
донесення інформації про
щоденні порушення прав
людини на окупованих
Росією територіях, безпекові і екологічні загрози»,
— зазначила вона.
Раніше
постійний
представник України в
Організації Об’єднаних
Націй Володимир Єльченко повідомляв, що Президент Порошенко виступить під час сесії Генеральної асамблеї ООН 26
вересня 2018 року, а його
візит до Нью-Йорка загалом триватиме з 24 по 27
вересня. Петро Порошенко перед відбуттям на Генасамблею ООН повідомив: «На виконання мого
доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту «Ситуація
на тимчасово окупованих
територіях України». Це
дозволить крізь шквал
дезінформації донести до
світової спільноти істину
щодо трагічних наслідків

окупації Росією Криму та
триваючої агресії на Донбасі. Дякую усім, хто підтримав».
20 вересня під час
щорічного звернення до
народних депутатів Верховної Ради Президент
пообіцяв, що у своєму
виступі на сесії Генасамблеї ООН порушить, зокрема, питання розміщення
миротворчого контингенту на Донбасі. Представник України в ООН Володимир Єльченко повідомляв, що очікує, що, окрім
миротворців, Президент
згадає про Голодомор, а
також на сесії Генасамблеї обговорюватимуть
новий проект резолюції
ООН, присвячений анексованому Росією Криму,
що врахує, серед іншого, питання політичних
в’язнів.
Першу резолюцію на
захист
територіальної
цілісності України Генеральна асамблея ухвалила ще в березні 2014 року,
майже одразу після початку окупації півострова. З того часу Генасамблея кілька разів підтверджувала свою підтримку
територіальної неподільності України — наприклад, ухваленням резолюції щодо прав людини в
Криму у грудні 2016 року.
Однак резолюції Генасамблеї не є обов’язковими до
виконання, вони декларують ставлення членів ООН
до важливих світових
проблем. У Раді безпеки,
рішення якої обов’язкові
до виконання, Росія має
право вето і блокує будьяку критику своїх дій. ■

■ ВІЗИТИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Апостольська подорож
Папи країнами Балтії

У Норвегії спіймали шпигуна з Росії

Понтифік вшанував пам’ять жертв нацистського
і радянського режимів
У той же час Франциск
звернувся до Бога з проханням про своєчасне викриття будь-яких нових зародків цього небезпечного явища. Папа також нагадав,
що Ісус у Євангелії говорить про бажання домінувати над іншими. Це спокуса, щодо якої необхідно
бути дуже пильним, — зазначив Франциск.
«У Литві є пагорб
хрестів,
де
протягом
століть тисячі людей встановлювали знаки хреста.
«Я закликаю вас, аби ми в
молитві «Ангел Господній»
просили Марію допомогти
нам ставити хрест нашого
служіння там, де потрібна
делікатна чутливість до покинутих і до меншості», —
сказав Святійший Отець.
У кафедральному соборі
у Каунасі Франциск зустрівся зі священиками, монахами та семінаристами.
Потім Папа повернеться до
Вільнюса, де з нагоди 75річчя ліквідації Вільнюського ґетто зупиниться задля короткої молитви біля
пам’ятника, його жертвам.
Франциск також відвідав
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В Осло затримали 51-річного росіянина, якого підозрюють у «незаконній шпигунській діяльності» під час
міжнародного семінару в парламенті Норвегії, поінформувала норвезька поліція. Чоловіку загрожує за це до трьох років позбавлення волі. Громадянина Росії затримали у п’ятницю на летовищі в Осло, а наступного дня його
арештували. Перебування під вартою дозволить запобігти можливому знищенню доказів у справі. Незаконні дії
росіянин здійснював під час міжнародного семінару, присвяченого цифризації та кібербезпеці. За словами місцевих мас-медіа, поведінка чоловіка на конференції викликала підозри, тому справою зацікавилася норвезька розвідка (PST).

Ще один кантон Швейцарії заборонить
носити паранджу

❙ Понтифік у Вільнюсі, біля меморіалу.
відкритий 1992 року Музей окупації та боротьби
за свободу, де молився за
жертв нацистського і комуністичного режимів. Музей міститься у будинку, де
в роки Другої світової війни перебувало гестапо, а в
радянські часи — в’язниця
для опозиціонерів комуністичному режиму.
Папа побував у камері
для допитів і тортур і в залі
виконання смертних вироків. «Крик Господа чути
до цих пір у цих стінах...

Хай він не дозволить нам забути про страждання», — написав Франциск у книзі відгуків музею.
Учора Папа відвідав
Латвію, більшу частину населення якої становлять протестанти. Сьогодні понтифік
перебуває в Естонії, де, за даними перепису населення,
більшість мешканців вважають себе атеїстами. «Ці країни і схожі, і різні. У них є
спільна історія і свої особливості», — заявив понтифік у
розмові з журналістами. ■

Минулої неділі швейцарці здійснили своє волевиявлення відразу на кількох референдумах. Санкт-Галлен став другим кантоном Швейцарії, мешканці якого підтримали заборону жіночого одягу, що приховує обличчя. За заборону паранджі проголосували майже 67 відсотків учасників референдуму. У кантоні Тічино таку заборону запровадили в 2016 році.
На іншому загальнонаціональному референдумі більшість
виборців висловилася за закріплення в Конституції країни
пріоритетного розвитку велосипедних доріг. Ще дві ініціативи з регулювання безпеки ринку харчової промисловості
країни не отримали схвалення на референдумі. 70% учасників референдуму виступили проти внесення в Конституцію
поняття «продовольчий суверенітет» i проти повної заборони ГМО-культур. Мараторій на них діє у Швейцарії з 2005
року, але його термін спливає 2021 року. Проти цих ініціатив
виступив уряд Швейцарії, бо це, мовляв, призведе до подорожчання харчових продуктів.

Пірати викрали українця
Пірати біля узбережжя Нігерії викрали 12 членів
екіпажу швейцарського судна, включаючи працівників з
Філіппін, Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.
Члени екіпажу були викрадені 22 вересня з судна, яке
прямувало з міста Лаґос до порту Харкорт. 23 вересня
Нігерійське агентство морського управління та безпеки
(NIMASA) повідомило, що семеро з викрадених були з
Філіппін, і ще по одному представникові кожної з інших
п’яти вищеназваних країн. У дипломатичних установах
України про викрадення українського моряка поки нічого не повідомляють.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2018

■ У ДОБРІ РУКИ

■ ДОВІДКА «УМ»
Земельний паспорт

На ринку тільки українці

Площа землі сільгосппризначення: 42 млн. га.
Площа чорноземів: 28 млн. га
(одна з найбільших у світі).
Обробляється: 32 млн. га землі (у
Польщі — 14 млн. га, в Німеччині —
12 млн. га, в Румунії — 9 млн. га)
Вартість гектара землі в Україні (прогнозована): 1100 доларів (вартість у
Польщі — 8000 доларів. Надалі ця
вартість зростатиме).
14 агрохолдингів орендують 3,32
млн. га землі (10%).

Влада готує правила продажу землі: ріллю
продаватимуть тільки своїм і насамперед
дрібним фермерам
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Земельна реформа — найдовший проект України з часів її незалежності. Стартувала вона аж у 1991 році, отже проблему, як розпоряджатися ріллею, вирішують уже 27 років. Таку ж саме цифру
— 27 млн. гектарів землі — передали спочатку в колективну, а
потім у приватну власність 7 мільйонів українців, які мешкали переважно у сільській місцевості.

Коли музику замовляють
популісти...
Право на продаж своєї землі наші співвітчизники втратили в 2001 році, коли було запроваджено мораторій: спочатку на рік, але потім щороку, під
новорічні свята, цей період традиційно продовжували. Новий
термін — кінець нинішнього
року.
Мета такого запобіжного заходу, як мораторій, була простою: врегулювати на рівні держави всі суперечливі моменти
перед тим, як відкрити вільний
ринок землі. Багато завдань за
цей період вже вирішено, наприклад, створено Державний
геокадастр, запроваджено електронні послуги. Проте вирішено
далеко не всі технічні питання.
Вирішувати їх не поспішають,
і саме на цьому аспекті наголошують противники земельної
реформи, пояснюючи, чому щороку Верховна Рада продовжує
мораторій.
«Україна — одна з трьох
країн світу, в яких не вирішено питання власності землі. Це
дуже шкодить економіці. Всі
розвинені країни з розвиненою
або більш-менш розвиненою
економікою мають приватну
власність на землю», — зазначив кандидат економічних наук
Євген Невмержицький. За його
словами, у нас популісти порушують це питання, наголошуючи, що землю можуть розкупили олігархи або іноземці, сама
ж Україна не буде володіти землею, і це просто трагедія нації.
«Але трагедія в іншому. Ті
ж олігархи або заможні люди
сьогодні практично безкоштовно використовують цю ж землю», — наголосив експерт, додавши, що, на його погляд, питання скасування мораторію на
землю можуть поставити на порядок денний. Хоча шанси на
позитивне голосування щодо
цього питання у передвиборчий
період аналітики оцінюють як
досить незначні.

Три умовно чесні методи
Причин, чому головні політичні гравці виступають проти продажу землі, — декілька,
але всі вони надзвичайно вагомі. І чи не головна з них: сьогодні землю насправді активно
продають. Але, оскільки законного механізму не існує, її продають за невелику ціну, значно
нижчу за її ринкову вартість.
Або ж ці ж самі великі латифундисти можуть не вкладати
кошти в головний засіб виробництва, а користуватися за невелику ціну, сплачуючи паї за
оренду. І хоча вартість цих паїв
постійно зростає — паралельно
до того, як держава впорядковує механізм землекористування, — така практика дозволяє
суттєво заощаджувати.

Старший юрист київського
офісу «Дентонс» Ажеліка Левицька розповіла про три «умовно
законні» способи купити сільськогосподарську землю, продаж якої заборонено законом.
Перший — заповіт. «У ньому
передбачається, що після смерті власника земельної ділянки право власності перейде «потрібній» особі. Звичайно ж, заповіт з’являється не одразу і не
безплатно. Крім того, власник
завжди може підкоригувати
свій заповіт. Але гравці ринку
готові йти на такий ризик», —
каже юрист.
Другий метод — борговий.
«Власник земельної ділянки нібито бере у когось в борг, не повертає його, а позичальник йде в суд і
вже в судовому порядку отримує
земельну ділянку у вигляді компенсації», — пояснює Левицька.
І нарешті третій метод — емфітевзис: право оренди земель сільськогосподарського призначення, яке може бути продане. «Тобто власник продає право оренди своєї ділянки іншій особі, яка
теж може його в подальшому продати. В даному випадку власник
номінально залишається власником, але емфітевт отримує право
безстроково користуватися його
ділянкою. Якщо прописати право емфітевзису досить широко, то
воно буде практично дорівнювати праву власності», — резюмує
юрист.

Враховуючи світовий досвід
Влада України намагається контраргументувати авторам концепцій про «землю-годувальницю» і «чому не можна
продавати матір». Адже головний нюанс, який може переконати українських фермерів,
які сьогодні виступають проти
вільного продажу землі, — те,
що права пересічних українців
будуть захищені.
Головне завдання процесу
впровадження в Україні ринку землі має базуватися на низці запобіжників, подібних до
тих, що діють у країнах Європейського Союзу. Про це, зокрема, заявляють у Міністерстві
аграрної політики і продовольства з посиланням на заступника
міністра відомства з питань розвитку фермерства Віктора Шеремета.
На думку чиновника, при
виконанні цих умов та запровадження механізмів пільгового кредитування фермери не
стануть чинити опір ринку землі: навіть та частина сільськогосподарських товаровиробників, яка зараз із побоюванням
ставляться до скасування мораторію. «На старті модель ринку
повинна бути максимально зваженою, «щоб не наламати дров»,
а згодом можна буде її лібералізувати і поступово відпускати
ринок», — сказав Шеремет.

❙ Землю у власне користування зможуть насамперед отримати
❙ дрібні сільськогосподарські виробники
❙ Фото з сайта opinionua.com.
За його словами, концепція національної моделі обороту земель сільськогосподарського
призначення була напрацьована робочою групою під керівництвом першого заступника
міністра Мінагрополітики Максима Мартинюка у співпраці з
науковцями, учасниками ринку, фермерським спільнотою,
експертним середовищем, представниками Стратегічної групи
радників із підтримки реформ
в Україні та Офісом реформ, народних депутатів України. Робоча група була створена наказом Мінагрополітики.
За базовими положеннями
концепції, набувачами земель
сільськогосподарського призначення є винятково громадяни України. Іноземні громадяни та особи без громадянства
не мають права купувати землі
сільськогосподарського призначення. Передбачено також встановлення граничних розмірів
земель сільськогосподарського
призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи,
та антиспекулятивні механізми
(стягнення державного мита) в
разі перепродажу земельної ді-

лянки протягом перших трьох
років.
Користувачам гарантується збереження земельного банку у випадку зміни власника земельної ділянки. Будуть запроваджені цінові індикативи на
земельні ділянки протягом перших двох років після скасування мораторію на рівні не нижче нормативної грошової оцінки. Ціни всіх угод купівлі–продажу, за якими реєструються
права власності, підлягають
державній реєстрації, що дозволить НБУ проводити регулювання ринку іпотеки.
І нарешті, створюються преференційні умови для купівлі
землі невеликими гравцями, в
першу чергу фермерськими господарствами, зокрема через механізм часткового гарантування кредитів.

Реформа: плюс 1,5 долара
щороку
Часу на ухвалення важливих рішень — не лише для аграріїв, а й для держави взагалі
— у народних депутатів України залишилося не так вже
й багато. На думку політолога

Віктора Тарана, у нинішнього
скликання ВР останній шанс
скасувати мораторій буде цієї
осені. Якщо ж нардепи провалять і його, то аграрну проблему доведеться вирішувати наступному парламенту. На сьогодні у ВР налічується близько
десятка законопроектів, які повинні допомогти створити безпечний ринок землі в країні.
Нещодавно було зроблено
перший крок у цьому напрямі,
коли у першому читанні було ухвалено документ про підтримку
сімейних фермерських господарств, який встановлює правила передачі ділянок у власність
та здачі в оренду.
За словами директора Світового банку з питань України,
Білорусі та Молдови Сату Кахконен, земельна реформа може
принести в економіку країни до
1,5 млрд. доларів щороку. Керівник програми «Підтримка прозорого управління земельними
ресурсами в Україні» Світового
банку Денис Нізалов додає, що
скасування мораторію — вкрай
важливе з точки зору залучення
приватних інвестицій і надання
кредитів Україні.
Але у противників скасування мораторію свої аргументи. Вони вважають, що відкритий ринок спричинить забудову цінних земель, породить
нові види шахраїв, які обманом скуповуватимуть землю у
селян за копійки. І нарешті, на
їхню думку, зараз ціна на землю дуже низька, і перед тим як
вирішувати її продавати, потрібно провести інвентаризацію
та грошову оцінку всієї сільськогосподарської землі. ■

■ СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

Їх залишилося п’ятеро
Українські цукровари, наситивши внутрішній ринок,
готуються до міжнародної експансії
Інф. «УМ»
В Україні триває сезон цукроваріння: перший після законодавчих змін, ухвалених Верховною Радою, коли держава вже не регулює
виробництво і реалізацію солодкого продукту.
За словами законотворців, ситуація на ринку
змінилася таким чином, що регулювати видобуток цукру більше немає необхідності. Саме
тому необхідно було скасувати квоти на внутрішні поставки і перестати регулювати ринок
цукру. Закон був ухвалений у другому читанні й за нього проголосували 263 народниі депутати.
У нинішньому маркетинговому сезоні
(2018—2019 роки) виробники мають намір скоротити виробництво на 5,5% і збільшити його
експорт на 13%. При цьому раніше планувалося скоротити експорт на 25% в порівнянні з
попереднім роком. «Крім того, слід бути готовим до жорсткої конкуренції за ринки збуту»,
— вважає аналітик Марина Сідак. За її словами, через негативну демографічну ситуацію в
Україні ми отримаємо зниження внутрішнього
споживання.

...Першим сезон цукроваріння у нашій державі розпочав Томашпільський цукровий
завод, який відкрився в останній літній день
нинішнього року. Торік на підприємстві виготовили майже 38 тис. т цукру та переробили 269,8
тис. т цукрових буряків.
За даними НАЦУ «Укрцукор», до роботи
на початку осені приступило одразу три заводи: Крижопільський цукровий завод, Яреськівський цукровий завод та Ланнівський цукровий завод. Крижопільський цукровий завод у
2017/2018 маркетинговому році виробив 135,8
тис. т цукру, переробивши 891,3 тис. т цукрових буряків. Таким чином завод посів друге місце в рейтингу найпотужніших цукрових заводів
сезону. Яреськівський цукровий завод торік виробив 63 тис. т цукру з 398,3 тис. т сировини.
Ланнівський цукровий завод за цей же ж період
виробив 20,1 тис. т цукру та переробив 129,3
тис. т цукрових буряків.
Жданівський цукровий завод розпочав роботу 3 вересня. У минулому сезоні на підприємстві виготовили 85, 3 тис.т цукру із 570, 4 тис.
цукрових буряків.

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2018

■ СТАНДАРТИ

■ ДО РЕЧІ
Дефіцит добрив ускладнює
проведення посівної озимих

Кого цікавить родючість?

Сільгоспвиробники намагаються запастись
добривами для посівної заздалегідь, проте не у
всіх на це вистачає коштів. Тому нерідко доводиться підживлювати ґрунт із запізненням, при
цьому знайти нормальні добрива і домовитися
про своєчасне їх постачання вкрай складно. Декому вчасно внести азотні добрива через їх дефіцит так і не вдалося: карбаміду не використовували, бо не знайшли доступного. На білоруський КАС ціна не дуже вигідна, та ще й логістика проблемна. На фосфорно-калійні добрива
виробництва Тунісу і Польщі ціни вищі за минулорічні майже удвічі, при цьому якість дуже
низька. З вітчизняними ситуація не краща: якість
погана, а ціна вища за минулорічну в півтора
раза. Дехто вирішує питання дефіциту окремих
добрив шляхом диверсифікації джерел постачання і технології живлення. Наприклад, застосовують і гранульовані форми фосфорних добрив, і рідкі, намагаються використовувати технології, завдяки яким він акумулюється безпосередньо у ґрунті, застосовують органіку. За
даними Інституту охорони ґрунтів, загальна забезпеченість аграріїв мінеральними добривами
наразі становить 73 відсотки.

Проби і помилки контролю якості українських сільгоспземель
Олена ЯРОШЕНКО

Україна має істотні регіональні відмінності у складі сільськогосподарських
угідь. В її межах нараховано понад
600 видів ґрунтів. Майже дві третини
сільгоспугідь припадає на чорноземи,
чорноземно-лучні й лучно-чорноземні
ґрунти (23,7 мільйона гектарів), п’яту
частину займають сірі лісові ґрунти. Відтворення родючості ґрунтів, захист їх від
деградації є не лише умовою високопродуктивного розвитку агровиробництва, а
й умовою збереження повноцінного життєвого простору. Забезпечення охорони
і раціонального використання ґрунтів на
землях сільгосппризначення, які почали
втрачати свою родючість, навіть стало
однією з умов кредитування Євросоюзом розвитку української економіки.

Що в анамнезі?
За даними Мінагрополітики, які базуються на дослідженнях фахівців Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів, чимало господарств припинили внесення органічних
і мінеральних добрив, роботи з вапнування й гіпсування ґрунтів, захист від
вітрової та водної ерозії. Від’ємний баланс поживних речовин і гумусу призводить до агрохімічної деградації та дегуміфікації ґрунтів. Констатується, що
земельну реформу проведено без економічного та екологічного обґрунтування.
Паювання земель виконано без урахування рельєфу, ступеня деградації ґрунтів. У підсумку — знижується екологічна стійкість ландшафтів і зменшується
родючість ґрунтів. Їх висока розораність
і недотримання сівозмін, зокрема збільшення площ посіву під виснажуючi соняшник i ріпак призводять до активного
розвитку ерозійних процесів, які стали
причиною щорічних втрат показників
родючості і погіршення фітосанітарного
стану. А зменшені обсяги хімічної меліорації — причина зростання площі кислих і засолених ґрунтів. Також зростає
накопичення токсичних речовин і важких металів. У деяких регіонах значні площі не використовуються, заростають бур’янами, втрачаючи свою цінність як засіб агровиробництва. А кошти земельного податку, призначені для
охорони земельного фонду, найчастіше
використовують на інші цілі. У підсумку — конституційна вимога щодо необхідності особливої охорони державою основного національного багатства (землі)
лишається нереалізованою.

Закони і виконавці
Розробка і впровадження заходів,
які б забезпечили підвищення родючості
ґрунтів на землях сільгосппризначення,
охорону та відтворення, потребують достовірної інформації про їх агрохімічний стан. Але сформувати об’єктивну
картину проблемно, бо після реформування земельних відносин більшість
землевласників і землекористувачів виявилася без спеціальної освіти і досвіду
роботи на землі, без елементарних навиків контролю за якісними показниками
родючості ґрунтів.
Агрохімічна паспортизація земель
сільгосппризначення теоретично має
здійснюватися відповідно до Указу
Президента «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення», законів України «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та
охороною земель», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року». Результати останніх
турів агрохімічної паспортизації земель
сільгосппризначення свідчать: стан родючості ґрунтів щороку погіршується.
Недотримання основних законів землеробства, роздрібнення полів на паї, надмірна розораність угідь, недотриман-
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❙ Ерозія ґрунтів щороку відщипує свою частку від сільськогосподарських угідь.
ня обґрунтованих сівозмін, розширення посівів під енергонасиченими культурами, зменшення бобових культур у
сівозмінах призвели до зниження вмісту рухомих сполук поживних речовин,
зменшення вмісту гумусу в ґрунтах усіх
ґрунтово-кліматичних зон, підвищення
кислотності ґрунтів у поліській та лісостеповій зонах.

Хімія життєздатності ґрунту
За останніми даними Мінагрополітики, площі ґрунтів із низьким вмістом гумусу становлять 15 відсотків, середнім
— 28, підвищеним — 34, високим вмістом гумусу — 23 відсотки. Прослідковується тенденція до зменшення площ
із високим вмістом гумусу. Близько 2,7
мільйона гектарів орних земель мають
низький вміст рухомих сполук фосфору, загалом нестачу фосфору зафіксовано на переважній частині площ. Кожних
п’ять років ґрунти України втрачають
від 5 до 7 мг/кг рухомих сполук калію.
Лише у лісостеповій зоні не відбулося
зменшення вмісту цих елементів. Збільшилась частка ґрунтів із низьким та середнім його вмістом. Починаючи з 90-х
років минулого століття прискореними
темпами почав формуватися від’ємний
баланс поживних речовин. Підсумки
агрохімічної паспортизації вказують
на значне підкислення ґрунтів Полісся
і Лісостепу. Більше чверті обстежених
площ займають землі з сильно-, середньо- і слабокислою реакцією ґрунтового розчину, 30 — близькі до нейтральних. Процеси підкислення тривають і
в зонах поширення нейтральних ґрунтів, що пов’язане, в першу чергу, з призупиненням робіт iз хімічної меліорації.
Призупинення робіт із вапнування ґрунтів призвело до закислення ґрунтів, які
займають близько третини обстежених
площ і є в 17 областях різних ґрунтовокліматичних зон України.

Досвід сусідів
Господарі, які самі обробляють як
власну, так і орендовану землю, намагаються підтримувати ввірені їм площі в
життєздатному стані. Звісно, їм складно
складати економічну конкуренцію дотованим колегам iз розвинутих європейських країн. Проте доводиться шукати баланс між економічною й екологічною доцільністю.
Олег Кулинич, голова земельного
підкомітету Аграрного комітету Верховної Ради, поділився своїми спостереженнями після відвідин Німеччини та Чехії,
де спілкувався з тамтешніми фермерами
та власниками агропідприємств: «Бюджет Євросоюзу і додатково бюджети деяких країн, які входять до ЄС, виплачують фермерам значні дотації. Розмір їх
обраховують залежно від кількості землі, яка перебуває у власності відповідного фермера, і становить від 150 до 500
євро за гектар. Такі дотації, очікується,

скасують. Адже це досить великі кошти, які у бюджеті ЄС складають значну статтю видатків. Ідеологи пролонгації дотацій говорять, що вони не стільки є методом економічної підтримки галузі, скільки засобом існування власне
сільської місцевості. Такі самі аргументи висловлюються і в українському політикумі при обговоренні державної підтримки АПК.
Але чеські фермери підкреслюють
одну важливу річ: фінансову підтримку їм надають тільки за виконання низки умов, однією з яких є застосування ґрунтозахисних технологій. Мають
застосовуватись певні види сівозміни, обов’язково проводитись періодичні ґрунтові обстеження тощо. Цей
обов’язок прив’язаний саме до дотацій. Яку діяльність і як саме здійснювати на своїй землі — справа її власника.
Держава може втручатись у цей процес
винятково через певні стимули, у тому
числі фінансові, якими і є дотації. І одним із суттєвих аргументів проти скасування дотацій є те, що в такому випадку держава втратить важелі контролю
за охороною земель. В Україні ж акцент
протилежний: охорона земель — функція держави і вона має право адміністративними методами зобов’язати робити
це землевласників та землекористувачів. Декілька років у нас навіть діяла

норма, яка зобов’язувала усіх землекористувачів розробляти проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь. Щоправда, довго вона не прожила, адже була не засобом ефективного державного контролю, а методом здирництва з бізнесу...
Є і третя думка, згідно з якою, підтримання родючості ґрунтів узагалі не є
справою держави. Це — проблема власника. Земельна ділянка — його майно,
і саме він найбільше зацікавлений, аби
родючість ґрунтів не знижувалась. В
Україні власник земель сільськогосподарського призначення здебільшого
інертний, бо землю найчастіше здає в
оренду, не завжди знаючи, де розташована та земельна ділянка. А щоб проводити за свій кошт ґрунтові обстеження до та після укладення договору оренди — годі й казати. Не думаю, що після
зняття «земельного мораторію» ситуація зміниться кардинальним чином,
адже вважав і вважаю, що оренда довго
лишатиметься основою господарювання в аграрній сфері. Яку позицію застосувати при регулюванні земельних відносин в Україні, потрібно визначатись.
На момент запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні
має бути сформована така законодавча
база, яка б давала чітку відповідь: яким
чином буде забезпечене збереження та
відтворення земельних ресурсів?». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Зерно підгорає на складі
У морському торговельному
порту «Чорноморськ» Одеської області загорілося зерно у
сховищі. Як повідомила пресслужба Головного управління
ДСНС в області, 22 вересня зафіксували сильне задимлення
в сховищі з зерном на території
порту. Рятувальники встановили, що в силосі відбувається
тління зерна пшениці. Пожежники швидко локалізували пожежу, але повністю ліквідувати
тління вдалося тільки вранці 23
вересня. Довелося відвантажити зерно з силосу по конвеєрній
стрічці. Загалом до ліквідації
цієї пожежі від ГУ ДСНС України в Одеській області залучали
5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 14 осіб особового складу.

Дорожчає цибуля
Ціни на цибулю в Україні
продовжують поступово зростати, що зовсім нетипово для періоду масового збирання врожаю. Як повідомляють аналітики Української плодоовочевої
асоціації, якщо минулого тижня
українським фермерам не вдавалося відвантажувати цибу-

лю дорожче ніж 6 грн./кг, то на
сьогодні йде реалізація по 5-6,5
гривні. А дехто вже декларує й
ціни на рівні 7-7,5 грн./кг. Тенденцію подорожчання учасники ринку пов’язують з активізацією попиту гуртових компаній,
які почали закуповувати цибулю
на зберігання. Дорожнечі сприяє й обмежена пропозиція якісної цибулі на ринку. Через погодні негаразди навесні виробники були змушені відстрочити початок польових робіт. Тому
і сезон збору врожаю почався
значно пізніше: у вересні замість серпня. Зниження середньодобової температури заважає нормальному просиханню
цибулі в полях, а потужностями
для механічної сушки володіє
небагато господарств. Тим часом ціни на коренеплоди в Україні також демонструють стрімке зростання і вже перевищили
рекордні показники останніх десяти років.

Експорт равликів упав
В останні два роки українське виробництво виноградних равликів припинило зростання. А в
першому півріччі 2018 року взагалі впало більш ніж ушесте-

ро порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це стало
наслідком активного експорту в
2016—2017 рр., і тепер фермери
відновлюють поголів’я молюсків,
активно закуповуючи маточне
стадо за кордоном, переважно в
Польщі. А це нешвидкий процес,
бо більшість українських равликів вирощують на відкритому
повітрі, і вони впадають у сплячку з настанням холодів. Експортний потенціал у їстівного равлика дуже високий і буде вичерпаний ще не скоро. Європейський
ринок — найбільший споживач
даного товару. Він росте на 3-5%
щорічно і забезпечений власним
виробництвом лише на 20 відсотків. Україна може істотно наростити поставки равликів в Європу
та інші регіони світу, якщо вийде на якісно новий рівень. Ефективними будуть великі комплексні господарства, здатні не тільки
вирощувати значні обсяги равликів, а й доводити їх до готового для безпосереднього продажу європейським споживачам
вигляду. Наприклад, фермерське
господарство «Равлик-2016», що
на Полтавщині, у цьому році планує зібрати щонайменше 50 тонн
їстівних равликів на експорт.
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■ СИЛЬНІ ДУХОМ

«Існують люди, які крутіші за воїнів»
Незрячий волонтер із Вінниці
Леся РОДІНА
(«Українська правда. Життя»)

Вінничанин Денис Романовський осліп кілька років тому. Втім
у його словах не почуєш жодної нотки смутку чи жалю до себе.
Його оптимізм надихає.
— Я майже нічим не відрізняюсь від інших. Знаю, що у будьякій важкій ситуації не варто опускати руки. Коли я повністю втратив зір, міг би сидіти вдома і скиглити, але це не для
мене.
Ми домовилися зустрітися з Денисом біля залізничного вокзалу Вінниці. Його супроводжувала тендітна дівчина — наречена Людмила. Заради Дениса вона навчилась кермувати
автомобілем. Закохана пара їздить на передову до бійців і в
дитячі сиротинці та школи-інтернати.

Спадковість

Колеса для фронту

Зіниці Дениса широко розкриті. В нього вроджена глаукома.
— В мене батько незрячий.
Він познайомився з моєю мамою на УТОСі (підприємстві
для людей з вадами зору «Українське товариство сліпих».
— Ред.) у Вінниці. Я у них
третій син. Втрачав зір поступово, а два роки тому повністю осліп.
Романовському 30 років.
Він із дитинства займався карате та дзюдо, однак через
падіння зору з цим потрібно
було «зав’язати». Остаточно зі спорту хлопець не пішов
— з 8-го класу займався легкою атлетикою, досяг рівня
кандидата в майстри спорту
зі спринту. Серед спортсменів
із вадами зору не раз ставав
чемпіоном України. Був у резерві паралімпійської збірної
України. Зараз від спортивної
кар’єри у Дениса залишилися
лише мускулисті плечі.
— На підприємстві УТОС є
бібліотека. Батько приносив
нам аудіокниги, записані на
бобінах. Особливо він любив
книги про історію України.
В нього навіть на роботі було
прізвисько — Князь, — розповідає Романовський.
Я теж люблю книги про
історію, але, буває, хочеться прочитати роман зі щасливим кінцем або казку, якої
так бракує в житті.
На цій фразі Денис повертає голову в мій бік, немов шукаючи поглядом моє обличчя.
Як і батько, хлопець працює
на підприємстві УТОС, оператором із полімеризації. Виготовляє вилки для розеток та
кип’ятильники. Отримує заробітну плату в 2000 грн.
З іронією в словах каже,
про УТОС можна писати цілі
книги. Всередині робочі цехи
вінницького підприємства
для незрячих виглядають
дуже вбого. Побілені стіни,
обладнання стареньке ще радянських часів, деякі меблі
давно «просять» капітального ремонту, де-не-де на поличках зеленіють кімнатні рослини...
— Керівництво плачеться,
що бракує фінансування. Немає креативного менеджера.
Мої батьки там працюють усе
життя, а умови праці не змінились. Радує одне: я там зустрів свою половинку — Людмилу. Сподіваюсь, вона стане
моїм провідником на все життя.
На УТОСі Денис працює до
першої половини дня, а решту часу вирішує волонтерські
справи.

Денис разом із Людмилою
привозять мене до станції СТО
у Вінниці. Ми зупиняємося
біля великого зеленого позашляховика:
— Красунчик, наскрізь
пробитий уламками, — розповідає Денис про автомобіль,
що пригнали з передової. Він із
командою вінницьких волонтерів допомагає ремонтувати
військові машини, а деякі переобладнувати під «швидку».
— Ще до втрати зору я працював у приватній охоронній
фірмі. І багато хлопців звідти
пішли добровольцями служити у батальйони, що підпорядковані МВС. Тому я став надсилати їм передачі через пошту та волонтерів, і якось так
втягнувся.
Романовський шукає спонсорів, дістає потрібні деталі.
В команді одні хлопці займаються дизельними двигунами,
інші — ходовою. Є зварювальники, фарбувальники. Всі —
професіонали. Роботу роблять
часто задарма або ж з максимальною знижкою. Відремонтували вже 5 автівок.
Наприклад, перший джип,
який подарували із Литви, був
у жахливому стані. Його хтось
топив у річці, довелось добряче
попрацювати. Але зрештою автівка стала «швидкою». Людмила допомагає Денису підійти
ближче до «раненого» автомобіля. Накрапає. У дворі СТО нікого, крім нас. Хлопець жестикулюючи переконує, що навіть
пробитий наскрізь позашляховик шкода викинути на брухт.
— Ця машина з 2014 року
була на фронті. Вивезла 8 поранених. Автомобіль був без вікон
та дверей, бак пробитий. Ми,
коли діагностику йому робили,
десь на 35-й дірці збилися. Романовський пояснює, що її оновити нерентабельно — вкладати
в неї 3000 доларів, коли з польськими номерами можна купити вдвічі дешевше.
— У цієї автівки дорога або
на металобрухт чи в музей, то,
звісно, ліпше, в музей. Домовилися його на ставку Гітлера завезти. Зробимо там експозицію, присвячену війні на
сході.

Поїздки на схід
Денис не бачив, як виглядає передова лінія фронту,
але він відчував кожною клітиною свого тіла, що війна поруч. Коли Романовський приїхав на передову, один із командирів сказав: «Не думав,
що існують люди, які крутіші
за воїнів».
— Вперше на схід я поїхав два роки тому. Їздили ми

❙ Денис зустрів свою Людмилу на роботі.
риба. Тому ми хлопців розуміємо, коли вони просять
щось домашнє і смачненьке.
Віднедавна Денис надає
правову допомогу бійцям Операції Об’єднаних сил. Він заочно закінчує у Вінниці навчання на юриста. Бійці часто
звертаються за консультаціями, як оформити земельну ділянку чи отримати посвідчення учасника бойових дій.

Місія допомагати

❙ Романовський шукає спонсорів, дістає потрібні деталі до автомобілів.
❙ Фото з сайта pravda.com.
по дорогах, які прострілюють.
Вішали на вікна бронежелети
і пролітали. Було обстрілювали, коли були на самих позиціях, на промзоні й на Світлодарській дузі. Тоді ми не знали, чим усе закінчиться, було
справді не по собі. Зараз згадуємо з посмішкою. Коли зі
мною почала їздити Людми-

Ми, коли їхали востаннє,
трішки менше місяця тому, від
59-го батальйону до першого
батальйону 72-ї бригади, нас
перехопили у Попасній. Кажуть: «Нам нічого не потрібно, хочемо побачити цивільні
обличчя». І ми дві години сиділи просто розмовляли.
Денис їздив на схід п’ят-

«Мрію стрибнути з парашутом, створити щасливу
родину, дочекатись миру і нарешті зайнятись своїми
очима. Дуже хочу знову побачити цей прекрасний
світ.»
ла, всі наші поїздки закінчувалися добре. Вона мій талісман. Усміхається. Людмила
засоромлено дивиться у вікно
автомобіля.
— Чи було вам страшно?
— Люда, тобі було страшно? — передає запитання Денис коханій.
— Більше цікаво, ніж
страшно, — коротко відповідає дівчина.
— За страх не думаємо.
Знаємо, що це потрібно робити. Якби в нас армія була
укомплектована за останніми
НАТОвськими стандартами,
все рівно залишилися б волонтери, щоб просто їздити,
щоб підтримувати моральний
дух.

надцять разів. Привозив необхідні бійцям речі: тактичні наушники і глушники, станіни
для кулемета, деякий одяг.
Восени незрячий волонтер планує привезти хлопцям
відремонтовану «швидку».
Розповідає, що завжди возить
бійцям щось смачненьке.
— Коли ми поверталися додому, хлопці пригостили нас
армійським сухпайком. Приїхали додому, Люда відкрила
консерву, а до неї навіть кіт не
підійшов. А чомусь солдати це
мають їсти?
— Мабуть, у вас кіт перебірливий.
Денис усміхається.
— Це не мій кіт, сусідський. Скоріше за все це така

Дениса ще знають у Вінниці, як директора фонду «Здорова нація». Він дуже любить
дітей, тому часто їздить у сиротинці. Саме завдяки благодійним пожертвам волонтер
організовує для дітей спортивні заходи:
— Ми, коли приїздимо до
дитячих будинків, привозимо
до них майстрів спорту, дзюдоїстів.
Якось влаштували дітям
змагання з футболу. Привезли
вінницьку команду «Нива».
— Домовлялися попередньо, що вона має програти дітям. Як виявилося, ми програли дітям по-справжньому,
з результатом 6:2. Там хлопці гарно грають. Нещодавно
вони виграли в Польщі чемпіонат серед дітей сиріт.
Ще фонд Дениса допомагає команді дітей паралімпійської збірної з вадами опорнорухового апарату.
— Збираємо гроші на поїздки за кордон. Зараз ці діти
втілюють мою мрію і представляють Україну на світових змаганнях.
— Денисе, а про що ти
мрієш зараз?
— Мрію стрибнути з парашутом, створити щасливу родину, дочекатись миру і нарешті зайнятись своїми очима.
Дуже хочу знову побачити цей
прекрасний світ.
Мені розповідали за бійця-танкіста, в нього вигоріли очі, і йому в Чехії поставили камери. Кажуть, що він
бачить, і може життя прожити не потребуючи провідника. Я колись виберу час, зателефоную йому і розпитаю.
Знаю одне, зараз це космічно
дорого, але, може, колись сотні таких людей, як я, матимуть змогу жити повноцінним
життям. ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ ПОШУК ТАЛАНТІВ

Агресивне дитинство

Високе мистецтво
замовляли?

Як навчитися протистояти булінгу

У Харкові пройде конкурс молодих
композиторів, які можуть отримати
титул нових класиків

Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Як повідомили «УМ» у головному територіальному управлінні юстиції області, на Тернопільщині
відбувся тиждень протидії булінгу
(англ. bully — залякувати, цькувати, задирати), який став, на жаль,
досить поширеним у наших школах. За цей час працівники юстиції провели близько трьохсот різноманітних заходів (виховних годин,
уроків, правових ігор, «круглих
столів», батьківських зборів тощо),
під час яких роз’яснювали дітям та
дорослим, що таке це жорстоке й ганебне явище і як йому можна протистояти. Фахівці на конкретних
прикладах допомагали школярам
розбиратися, чого можна чекати від
«агресора» в тій чи іншій ситуації та
як правильно поводитися «жертві»,
як діяти тим, хто стає свідком булінгу. Діти ж та підлітки обмінювалися власними думками стосовно всіх
цих речей.
Результати відповідних досліджень показали, що сьогодні проблема булінгу стоїть в українському
суспільстві дуже гостро. Згідно з даними UNICEF Ukraine, в 2017-му з
нею зіткнулося 67% дітей шкільного віку. Причому 40 відсотків жертв
навіть не наважувалися будь-кому
зізнатися в цьому. Саме тому Міністерство юстиції України в рамках загальнонаціонального право-просвітницького проекту «Я маю право!»

Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Фото ілюстративне з сайта 4mama.ua
розпочало кампанію #СтопБулінг.
Адже йдеться не просто про нерозумні жорстокі пустощі. А про свідому,
агресивну і вкрай негативну поведінку дітей та підлітків щодо своїх ровесників, яка за відсутності своєчасної реакції може перерости в фізичне
насильство як злочин, за вчинення
якого наступає кримінальна відповідальність.
Фахівці нагадують, що якщо
ваша дитина постраждала від булінгу, потрібно зробити наступне:
— звернутися до класного керівника, а в разі його/її неспроможності
владнати ситуацію — до завуча або
директора школи;
— найкраще написати і зареєструвати офіційну заяву, адже

керівництво закладу освіти несе особисту відповідальність за створення
безпечного і комфортного середовища для кожної дитини;
— якщо вчителі та адміністрація
не розв’язали проблему — звертайтеся із заявою до поліції.
Якщо вам потрібна правова допомога (юридична консультація, складання заяви, інших документів) —
зверніться до Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги за
номером: 0 800 213 103 (цілодобово і
безплатно в межах України).
Якщо дитині потрібна психологічна допомога — зверніться на Національну дитячу «гарячу лінію»
для дітей та батьків з питань захисту
прав дітей за номером: 116 111. ■

Харківський національний оперний театр імені Лисенка та Український культурний
фонд підписали договір
на проведення конкурсу
молодих композиторів,
які зможуть представити на суд журі свою оперу чи балет. «Ми йдемо в
ногу з часом! — прокоментував задумку організаторів генеральний директор та художній керівник
ХАТОБу Олег Орищенко.
— Це можливість для молодих митців з усієї України реалізувати свій потенціал і отримати гідну
нагороду».
Преміальний фонд
конкурсу досить вагомий
— переможець отримає
за свою роботу 50 тисяч
гривень, а також можливість створити власну
виставу з акторами харківської Опери. У виграші буде і володар другої
премії, для якого передбачено грошовий приз —
27 тисяч гривень. Наразі

■ ЗОНА ЛИХА

■ ДОВІДКА «УМ»

Токсичний півострів
На Херсонщині прикордонники роздають
людям листівки з правдивою інформацією
про стан справ на заводі «Кримський титан»
Ірина КИРПА
Поширенням інформаційних матеріалів зайнялися
співробітники Державної прикордонної служби України, а
підготували свої рекомендації
для населення фахівці Міністерства інформаційної політики, а також Міністерства охорони здоров’я України. Моніторинг ситуації на аварійному
заводі здійснюють щодня через кожні шість годин, тричі
на день. За цей час не зафіксовано нових викидів небезпечної «хімії» в повітря. Концентрація шкідливих речовин зменшилася природним
шляхом, завдяки зниженню температури повітря, а
також великими коливаннями між денною та нічною
температурою. З прилеглих
до території окупованого Криму районів (Каланчак та Чаплинка) вивезено понад 500 дітей до пансіонатів міста Скадовськ.
— Інформуванням людей
зайняті бійці Херсонського та Бердянського прикордонних загонів у межах відділів прикордонної служби
«Хорли», «Преображенка» та
«Чонгар», — розповів перший
заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапаров. — Правдиві ма-

організатори вже створили спеціальний сайт, де
всі бажаючі можуть подати свої заявки. На конкурс не потраплять лише
ті роботи, які вже виконувалися публічно. Запроваджено і віковий ценз
— до участі у «змаганні»
допустять композиторів,
які народилися не раніше
жовтня 1982 року.
Відбір проходитиме у
два тури. Спочатку члени міжнародного журі
виберуть із загальної
кількості п’ять найкращих творів, а потім лідери протягом місяця відшліфовуватимуть саме
виконання з оркестром.
Організувати і провести захід такого рівня досить непросто, але справа
варта затрачених зусиль,
оскільки може повернути інтерес молодих митців до оперного мистецтва. Не секрет, що останнє переживає нині свої
не найкращі часи, використовуючи в основному
спадок визнаних класиків. ■

теріали поширюють також
дільничнi інспектори прикордонної служби шляхом вкладення листівок інспектором у
паспортні документи подорожуючим, а також як роздатковий матеріал у таких громадських місцях, як магазини, сільські ради, транспорт i
зупинки транспорту.
Відомо, що хмара з отруйними викидами «прогулялася» не лише на півночі окупованого Криму, а й пролилася у вигляді кислотних дощів на території Херсонської
області. Через отройну речовину в місцевих фермерів вигоріло понад половину сільськогосподарської продукції:
помідори, виноград, груші та
яблука. У самому обласному
центрі не зафіксовано жодного випадку отруєння людей
небезпечними речовинами iз
заводу «Кримський титан»,
проте велика кількість дерев у
міських парках i скверах стоять iз пожухлим листям.
— У Херсонській лабораторії аналізують, як небезпечні
речовини із заводу «Титан» поширюються вглиб материкової
України, — розповів начальник Херсонського обласного
гідрометцентру Юрій Кирияк. — Уже відомо, що йдеться
про похідні сірчаної кислоти,
які потрапили в повітря та на

❙ На пунктах пропуску в Херсонській області прикордонники
❙ роздають листівки про ситуацію з «Кримським титаном».
❙ Фото з сайта visti.ks.ua.
одяг людей через рясні кислотні дощі. Зараз iдеться про довгостроковий прогноз, як усе це
позначиться на здоров’ї людей
через місяці та роки.
В Армянську з 14 вересня
2018 року введено режим надзвичайної ситуації, попередня версія екологічної катастрофи — випаровування вмісту
кислотонакопичувача, що належить підприємству «Кримський титан». Так звана очільниця регіонального управління «Росспоживнагляду» Наталя Пеньковська заявила,
що на півночі окупованого півострова зареєстровано перевищення гранично допустимих норм концентрації хлористого водню та сірчистого
ангідриду. Співробітники Росприроднагляду хочуть стягнути із заводу «Кримський
титан» майже 737 мільйонів
рублів штрафу за негативний
вплив на екологію в місті Ар-

мянськ. Саме там сталися наймасштабнішi викиди в атмосферу токсичних речовин. Учора режим надзвичайного стану
в Армянську було скасовано.
За фактом отруєння людей невідомою хімічною речовиною порушено одразу дві
кримінальні справи: одну з
них розглядають слідчі ГПУ,
а другу сфабрикували співробітники ФСБ Росії та Слідчого комітету Росії проти влади України. Однак, на думку
правозахисників, міжнародної сили ця справа не матиме, адже півострів цілком i
повністю перебуває під юрисдикцією РФ. Контроль за дотриманням норм екологічного права та захисту життя й
здоров’я людей повинна здійснювати Росія.
— Якщо російська влада
вважає, що вони не в змозі забезпечити належне функціонування заводу, вони повинні

Як відомо, завод «Кримський титан» розпочав роботу на півострові
ще у 1971 році, а на початку 2000-х
перейшов під контроль компанії українського олігарха Groop DF Дмитра
Фірташа. Головним напрямом підприємства є виробництво діоксиду титану
— речовини, яку застосовують у лакофарбовій, гумотехнічній промисловості, при виробництві пластмас та в
багатьох інших галузях.
Відразу ж після анексії Криму
Росією Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні 2014 року Groop DF передала ПрАТ
«Кримський титан» російському дочірньому підприємству ТОВ «Титанові
інвестиції». А через рік ПрАТ «Кримський титан» перейменували на «Юкрейніан кемікал Продактс».
За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, завод «Кримський титан» є реальною екологічною загрозою для всіх
мешканців Херсонщини.
були його закрити, — пояснив
російський юрист-міжнародник Володимир Жбанков. —
Щодо компенсацій після екологічних катастроф, то в Росії
їх виплачують не дуже регулярно, тому очікуємо на спротив людей, які захочуть оскаржити дії країни-агресора через
суд.
На даний час представники
окупаційної влади заговорили
про те, що завод «Кримський
титан» може бути націоналізовано. Так званий глава республіки Сергій Аксьонов заявив, що власники з України
не змогли забезпечити безпечний режим роботи підприємства, тому за справу доведеться
взятися фахівцям із Криму. ■
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СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2018

■ СИЛА ГРОМАДИ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Ідеться про відрізок дороги на вулиці Лавчанській обласного центру (в народі цей район називають Лавками), з одного боку якої подекуди місто, а з іншого
— вже село Гожули Полтавського району. За словами
підприємця Сергія Танського, цієї дороги жодного разу
капітально не ремонтували. Чоловік проживає в Гожулах, а його офіс розташований у центрі Полтави, тож
щодня він змушений неодноразово долати смугу перешкод не для людей зі слабкими нервами. Та й не тільки
він — більшість жителів Гожулів працюють в обласному центрі.
— От подивіться, яка дорога: яма на ямі, — зупинивши автівку, показує пан Сергій. — Причому вони були
майже по коліно, узагалі нереально було проїхати. Це
ми вже засипали їх цеглою, щебенем. Під час дощів
проблемну ділянку увесь час затоплює, тож курсувати
автомобілем стає іще небезпечніше, оскільки ями стають невидимими. Узимку ж дорога стає зовсім непрохідною: навіть машини швидкої допомоги добиралися
до Гожулів полями. Загалом, тут дуже насичений рух:
ми нещодавно поширювали флаєри про нашу акцію зі
збору коштів на ремонт дороги, то за чотири години
роздали їх 450 штук.
Отже, жителям села настільки допекла згадана проблема, що вони вирішили відремонтувати відрізок автошляху, який належить місту, самотужки.

Найбільшу суму
пожертви — 40 тисяч
гривень — вніс місцевий
житель, котрий побажав
лишитися інкогніто
— У мене також є автомобіль, і якось саме на отій
проблемній ділянці дороги, що після дощу покрилася суцільною калюжею,
я, в’їхавши в яму, пошкодила бампер, — розповідає
молода жителька Гожулів
Анастасія Меликонян. —
Викликала на місце події
працівників патрульної
поліції, ті взяли в мене пояснення, заміряли яму завглибшки понад 25 сантиметрів. Аби попередити батька, котрий також
щодня їздить своїм автомобілем до офісу в Полтаві, я скинула йому фото
калюжі, обвівши кружечком найглибше місце, де
пошкодила автівку. Бо загалом там неможливо було
обминути яму, можна тільки вибрати найменш глибоку з них. Татко написав
про це пост у «Фейсбуці»,
який зачепив за живе багатьох жителів Гожулів.
Із цього все й почалося.
— Дещо раніше у «Фейсбуці» була створена група
«Європейське село», на її
сторінці я й розмістив допис, після чого розпочалося його жваве обговорення, — продовжує розповідь доньки Геннадій
Полових, котрий входить до стихійно утвореної ініціативної групи. —
І так дійшли спільної думки: якщо не зберемося громадою й не почнемо діяти,
то нічого не зміниться. Не
за горами ж зима. Ми ж як
ніхто розуміємо: якщо зараз дорогу на вулиці Лавчанській не відремонтувати, то буде катастрофа
— невдовзі постанемо перед таким вибором: або
взагалі не виїжджати за
межі села, або розбивати
свої авто. Виходить, що
отой відрізок шляху нікому не потрібний: сільська
рада відремонтувати його
не може, оскільки дорога
належить місту, а в міської влади до неї не доходять руки. Скільки разів
не зверталися — відповідь
одна: відремонтуємо, мовляв, за наявності коштів.
Позаминулої суботи
найактивніші жителі Го-

жулів зібралися у центрі села й вирішили зібрати кошти, аби самотужки
відремонтувати ділянку
дороги, про яку йдеться.
За словами Геннадія Полових, спочатку міркували: якби зібрати хоча б 1520 тисяч гривень. Але, як
виявилося, активність у
людей така, що буквально
за шість днів члени ініціативної групи зібрали 90
тисяч гривень, на сьогодні ж сума сягнула вже 117
тисяч. Загалом внесли свої
кошти 130 осіб. Це свідчить про те, вважає пан
Геннадій, що людям набридло стрибати по вибоїнах. Найбільша сума пожертви становить 40 тисяч гривень — житель
Гожулів, котрий її вніс,
побажав лишитися інкогніто. Є й дещо менші суми:
5, 10 тисяч, найчастіше ж
люди вносять по 500 гривень, причому жертвують
не лише ті, хто має автомобіль. Механізм збору коштів такий: їх можна переказати на картковий рахунок Яніни Штефан або
ж здати готівкою в магазині Світлани і Григорія
Штеп. На сторінці групи «Європейське село»,
яка стала досить популярною у «Фейсбуці», один із
членів ініціативної групи — Сергій Танський —
звітує, хто яку суму вніс.
Таким чином, усе прозоро,
і потік коштів за потреби
можна проконтролювати.
— Хоч дорога й належить місту, але в тому,
щоб її відремонтувати,
найбільш зацікавлені жителі Гожулів та навколишніх сіл. Люди їздять до міста й на навчання, і на роботу. Немає іншого шляху, ніж цей. Тому отієї
проблемної ділянки ніяк
не об’їдеш. От і доводиться витрачатися на ремонт
авто. Я щодня відвожу дитину до полтавської школи, потім забираю. Тож
по двічі, а то й тричі доводиться вибиратися до міста. Розуміємо, що ще місяць — і час буде згаяно,
дорогу не можна буде ремонтувати. А якщо взимку її присипле снігом, там
буде вкрай ускладнений
рух. Ситуація буде навіть гіршою, ніж минулої
зими, оскільки дорога стала іще більш розбитою, —

Благі наміри і дорога
Зневірившись у владі, жителі приміського села вирішили за власний кошт
відремонтувати «убиту» ділянку шляху

❙ Жителі села вирішили, що надіятися їм ні на кого, окрім як на самих себе.

❙ Сергій Танський: «От бачите, яка дорога: яма на ямі. І це ще ми засипали їх
❙ щебенем, цеглою».
❙ Фото автора.
пояснює необхідність термінового ремонту проблемного відрізка автошляху іще один місцевий
житель Артем Дугін.

Вогні великого міста з
вікна у глухомані
Минулої суботи небайдужі жителі Гожулів (їх
виявилося понад півсотні) знову зібралися біля
Будинку культури, аби
обговорити подальший
план дій. Спершу, зазначили члени ініціативної
групи, вони хотіли хоча б
засипати «убиту» ділянку дороги щебенем. Але
тепер сума коштів, яку
вдалося зібрати, дає змогу розпочати ямковий ремонт. Тим паче що надходження коштів триває.
— Ми зібрали не 15-20
тисяч гривень, як сподівалися спочатку, а 117
тисяч! Це не може не радувати, — поділився Геннадій Полових. — Люди
по-справжньому перейнялися цією проблемою,

розуміють, що, крім нас,
її ніхто не розв’яже, бо
довіри до влади немає. З
допомогою спеціалістів
ми провели приблизний
підрахунок. Щоб провести ямковий ремонт тієї
частини шляху, а це 800
квадратних метрів, потрібно десь 360 тисяч гривень. Капітальний ремонт
із підняттям дороги, проведенням водостоків потягне увесь мільйон гривень, тож за свій кошт
ми його не зробимо. Та,
коли нарешті стане зрозуміло, хто ж у нас керує
містом, будемо тиснути
на чиновників, аби ті запланували і внесли до бюджету ці витрати вже наступного року. Але зараз
треба надіятися тільки
на самих себе. Тому, окрім пошуку підрядника,
потрібно подумати й про
інші джерела надходження коштів. Одним із таких
джерел вбачаю пожертви
підприємств, які ганяють
великоваговий транспорт

нашою дорогою, розбиваючи її.
Вирішили звернутися до керівництва таких
підприємств із листом, у
якому вказати, що громада за свій рахунок ремонтує дорогу і просить надати посильну допомогу. Готують колективного листа й до поліції із приводу
встановлення знака обмеження руху великовагового транспорту.
— Сподіваюся, у нас
усе вийде, — висловлює
свою думку Ганна Танська, водійський стаж якої
— 28 років. — Люди піднялися, відчули свою
силу. Ви ж бачите, скільки їх сьогодні зібралося.
Я роздавала листівки з інформацією про нашу акцію й чула думки інших
жителів Гожулів: усіх
«дістав» отой проблемний
відрізок шляху. Узимку
взагалі був колапс, коли
ями стали іще глибшими,
а біля них покрилися кіркою льоду узбіччя, — ми

тоді взагалі не могли вибратися з Гожулів. Тут поряд є маленькі села Буцьківка, Вовківня, але там
доріг узагалі не розчищають від снігу. Раніше в нас
був запасний проїзд по вулиці Високовольтній. Але
там живе один громадянин, який постійно її перекриває, бо не бажає,
аби повз його двiр курсував транспорт, — і управи
на нього немає. От і виходить, що маємо один-єдиний проїзд. По суті, живемо майже в місті, бачимо у вікна його вогні й при
цьому розуміємо, що ми
в такій глухомані. Парадокс...
— Упораємося з ремонтом дороги на вулиці Лавчанській — потім візьмемося за вуличне освітлення, — оптимістично заявляє іще один небайдужий
житель Гожулів Олександр Хвиль. — Бо в нашому селі немає влади. Ми
зверталися з колективною
скаргою до райдержадміністрації, районної прокуратури на бездіяльність
нашого сільського голови,
вказуючи на бездоріжжя,
відсутність вуличного освітлення, проблеми з вивезенням сміття, і отримали
відповідь, що порушень у
діях очільниці села не виявлено. Те, що вона не виконує своїх службових
обов’язків, виявляється,
— не порушення. Щоправда, з понеділка таки збираються латати сільську дорогу. Але й тут ми за кошти громади, найнявши
екскаватор, розчистили
узбіччя в районі ставка.
Бо якщо цього не зробити, там знову після опадів
буде море. А якщо стоятиме вода — від ремонту дороги, зрозуміло, не лишиться й сліду. ■
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■ ДО ДЖЕРЕЛ

Кошиць на хмаринці
Фестиваль вокально-хорового мистецтва відбувся на Черкащині
Тетяна БОРИСОВА
Як для кого, а для мешканців села Тарасівка Звенигородського району, що на Черкащині,
символом домашнього тепла і
затишку в будь-якій точці світу
залишаються українські народні пісні в обробці Олександра Кошиця. Саме тут народився славетний диригент і композитор,
саме сюди линули його думки
впродовж усіх десятиліть еміграції. І зойк його душі, такий відчутний у спогадах, не залишить
байдужим жодного українця.
Кошиць хотів жити в Україні,
а довелося співати разом із капелою в концертних залах Європи й Америки. Таким був наказ
одного з керівників Директорії
УНР, отамана Симона Петлюри,
що відправив капелу на чолі з Кошицем у довге світове турне.
У 1985 році з Вінніпега до Тарасівки поклонитися землі, яка
виростила геніального диригента, приїжджав його учень — Володимир Пилипів. Йому вдалося застати старожилів, які співали у хорі Кошиця. Канадійців
було декілька. Усі вони дивувалися, чому ім’я славетного сина
цієї землі замовчується, чому в
селі немає бодай сліду про те, що
тут народився і виріс Олександр
Кошиць. Райком Компартії порадив селянам забути про ту зустріч з іноземцями… Лише в 2000
році в Тарасівці розпочалися зміни, пов’язані з відновленням історичної справедливості: було
відкрито пам’ятну стелу із зображенням Кошиця, створено
шкільний музей і започатковано
щорічний фестиваль української
народної пісні — тоді ще зі статусом сільського. ВивільнилаТетяна БОРИСОВА
Ця історія річної давнини
трапилася в одній зі спеціалізованих столичних шкіл. Тут
поглиблено вивчають іноземні мови. Інститут національної пам’яті та Науково-дослідний інститут українознавства
Міністерства освіти і науки своїми офіційними листами запропонували присвоїти цій школі
ім’я Олександра Кошиця. Здавалося б, на користь позитивного рішення свідчило вже те,
що сама школа розташована на
вулиці, названій на честь цього славетного диригента. У її
приміщенні майже двадцять
років працює єдиний в Україні
і в світі музей Кошиця, а культурно-просвітницька робота та
концертна діяльність шкільних
ансамблів здобули добру славу і
багато нагород.
Але педколектив під час обговорення таємним волевиявленням більшістю голосів відхилив цю пропозицію. Минув
рік — учителі не поверталися
до цієї теми. Чому — намагався
дізнатися активіст і завсідник
музею Олександр Костик. Така
нагода трапилася днями, під
час чергової річниці диригента
— народився він за старим стилем 12 вересня (за нинішнім 31
серпня) 1875 року. Розмова з
директором школи Вікторією
Титаренко вийшла гострою.
«Наш колектив так вирішив. Я
не можу на нього тиснути. Ставлення до таких прізвищ, як Ко-

ся українська душа і разом з піснею полинула до небес — туди, де
спочиває душа Кошиця.
Українцям-емігрантам доля
цієї великої людини нагадує про
обов’язок зберігати те, що називається національною пам’яттю.
У місцевій школі ви можете побачити унікальну картину Василя Невмитого, який тепер живе у
Берліні. Художник передав сюди
портрет Маестро своєї роботи
(олія), з таким написом: «Кошиць на хмаринці. Музичний світоч
навідався до Тарасівки, щоб побачити, як живе любе село. 2013
рік». Лише одна ця картина варта всієї роботи аж цілого Науково-дослідного інституту україністики Міністерства освіти і науки, який займається, зокрема,
зв’язками з українською діаспорою.
Інституцій такого плану є декілька, зокрема, це Інститут національної пам’яті та Український центр культури Міністерства культури, які планують низку заходів з нагоди сторіччя
культурної дипломатичної місії
Української республіканської
капели на чолі з Олександром
Кошицем. «Буде видано збірник
архівних документів із сімнадцяти країн світу, де виступала капела», — повідомила працівник
Українського центру культури
Тіна Пересунько. Готується мандрівна виставка про світові гастролі цього уславленого хору. Наприкінці року місцем дислокації
одного із заходів стане спеціалізована середня школа №296, в
якій працює єдиний в Україні і
світі музей Олександра Кошиця. Утім, якби Маестро навідався сюди, то його найпершим зацікавленням були б не меморіаль-

❙ Черкаське обласне свято вокально-хорового мистецтва на честь 143-ї річниці
❙ від дня народження видатного українського хорового диригента
❙ і композитора Олександра Кошиця.
❙ Олександр Кошиць.
ні таблички, а хорові колективи.
Адже сенсом свого життя вважав
просування українських народних пісень, до збирання, обробки
і виконання яких доклав чимало
сил і вміння. Порадів би також,
почувши власні духовні твори.
Найшвидше своєї мети Маестро досяг би, відвідавши днями
фестиваль у Тарасівці з офіційною назвою «Обласне свято вокально-хорового мистецтва на
честь 143-ї річниці від дня народження Олександра Кошиця». Погодьмося, звучить досить скромно як для такої феноменальної постаті. Представник
Інституту україністики Світлана Бойко висловила побажання,
щоб свято набуло статусу національного, а згодом і міжнародного. «Цей фестиваль, — зазначила
вона, — одна з можливостей повернення забутих імен великих
українців. Зі свого боку, Інститут проводить міжнародні конкурси з українознавства. Зокрема запрошує до участі в конкурсі
учнів 8-11 класів та вчителів середніх загальноосвітніх шкіл,
досліджуючи різні грані неорди-

нарної постаті Кошиця».
Фестиваль зібрав аматорські
колективи з усієї Черкащини,
в ньому взяв участь також хор
«Просвіта» під керівництвом Раїси Марченко з Києва. Пролунали
народні пісні в обробці Кошиця,
такі як: «Червона калина», «Ой
на горі та женці жнуть», «А вже
півні», «Ой на горі пшениченька», «Чуєш, брате мій», «Гей,
я козак з України», «В гаю зелененькім» та багато інших. Не
були винятком й українські пісні
сучасних композиторів, які стали популярними. Одна з таких —
«Пісня про Бандеру» (музика Василя Дунця, слова Степана Галябарди) — прозвучала у виконанні
хору «Просвіта».
Незабаром Тарасівку очікує
важлива подія, яка внесе позитивні корективи в усю мистецьку
тканину краю — місцеві вибори,
що увінчаються створенням
об’єднаної громади. Очікується, що до неї увійдуть Тарасівка,
Шевченкове, Будище і Пединівка. Долучення до громади таких
сіл, як Моринці і Боровикове, —
бажане, але поки що остаточно
не вирішене. Зі слів сільського
голови Раїси Недоступ, місцеві

кошти дадуть можливість упорядкувати ділянку, де жили Кошиці — там зберігся дуб, що стояв коло їхньої хати, а також облаштувати співоче поле, прокласти сюди заасфальтовану дорогу.
При цьому осердям мистецького життя майбутньої громади,
поза сумнівом, залишатиметься
Шевченківська загальноосвітня I-III ступенів школа-інтернат
мистецтв та народних ремесел.
Фестиваль показав, що до хорових колективів Черкащини, та
й усієї України, приходять «виконавці, чий рівень є не так аматорським, як, швидше, напівпрофесійним», за висловом завідувачки музею Кошиця, керівника
хорових колективів «Вирлиця» і
«Гагілочка» київської середньої
школи №296 Світлани Литвинової. А головне, що в сьогоднішній
Україні попит на українську народну пісню зріс і продовжує зростати, що показали останні гастролі хору «Просвіта» у прифронтовому Маріуполі. І фестиваль у
Тарасівці закінчився правильно
— оплесками стоячи і скандуванням «Слава Україні!» — «Героям
— слава!» Маестро залишився б
задоволеним. ■

■ ПОГЛЯД

Що в імені тобі моїм?
Чому вчительський колектив проти, щоб
школа носила ім’я Олександра Кошиця
шиць...» — директриса не закінчила фразу. І тут мені пригадалось, як раніше одна з викладачів школи зізналася мені, що
не сприймає українських телеканалів і робить виняток хіба
що для Newsone, а насправді
переймається не тутешнім життям, а життям дочки, яка мешкає у Великобританії. Можливо, ця вчителька і подібні до неї
й зробили ім’я Кошиця «непрохідним». Ім’я «музичного націоналіста» — саме так про цього славетного диригента і композитора висловився Сталін,
— досі заблоковано для його
увічнення у назві школи.
Цей факт не став приводом
для соціологічного опитування серед учителів українських
(а по суті, не завжди українських) шкіл. Ніхто не поспішив
узагальнити подібні факти,
якщо такі взагалі могли трапитися в Україні, і виносити
їм оцінку. Нікому не спало на
думку заглибитись у нормативні акти, які регулюють роботу шкільних музеїв. Особливо
тих, чия діяльність давно вийшла за рамки школи і стала яви-

щем всеукраїнського значення.
З одного боку, музейна справа
дійсно потребує оновлення, фінансування, нових приміщень
для зберігання безцінних експонатів. А з іншого — є речі,
які не потребують коштів, і адміністративні заходи в подібних випадках не дають ефекту.
Зі школою №296, — а йдеться
саме про цей учбовий заклад
Києва, — трапився особливий
випадок. Якщо на педагогічних нарадах панує російська
мова і свідомо ігнорується людський щиросердний внесок колег у національну культуру —
це вже речі, які примушують
замислитися.
Із нагоди 143-ї річниці Олександра Кошиця музей відвідали
представники Інституту національної пам’яті та Українського центру культурних досліджень Міністерства культури. З палкою промовою виступив депутат Київської міської
ради Володимир Бохняк. Хор
«Просвіта» Оболонського району Києва під керівництвом Раїси Марченко також взяв участь
в обговоренні «проблемності»

❙ Це вони познайомили Америку зі «Щедриком». Хор Олександра Кошиця, 1922 р.
Кошицевого імені. Потім капела виконала низку народних
пісень в обробці композитора і
його духовні твори. Потужно
пролунав неформальний гімн
Січових Стрільців «За Україну!» на слова Миколи Вороного,
що сьогодні наповнюється надзвичано актуальним змістом.
Тим паче, що з цим репертуаром хор побував недавно у прифронтовому Маріуполі. Хор подарував усім присутнім знаменитого «Щедрика» Миколи Леонтовича.
Музей Олександра Кошиця матиме потужне підкріплення. Не помітити його і не почути
буде неможливо. У грудні цього

року з ініціативи Інституту національної пам’яті відкриється виставка «Світовий тріумф
«Щедрика», яка експонуватиметься спочатку всередині країни, а потім здійснить світове
турне по закордонних представництвах. Є особлива новина і для
київської школи №296. Ідеться
про початок наступного року,
коли святкуватимемо сторіччя
культурної дипломатичної місії
— тієї самої, яку за дорученням
Симона Петлюри здійснив Республіканський український хор
на чолі з Олександром Кошицем. У ці дні вулицю його імені
заполонять пісні за участі хорових капел Києва. ■
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■ ВИСОКА НОТА

■ ПОЕЗІЇ

Кредо
«...Пам’ять — маминою хусткою, мене
Незалежності в минуле поверта»
Знаковим для Києва
стане приїзд польського
композитора Кшиштофа
Пендерецького
Євдокія ФЕЩЕНКО
Україна та Польща у 2018-му святкують 100річчя відновлення власної Незалежності. На честь
такого знаменного для кожної з країн ювілею у
Києві відбудуться три різнопланові концерти —
ораторіальний, хоровий та симфонічний. Головною ідеєю проекту є співставлення музики польської та української. Над цим репертуаром працюватимуть разом виконавці обох держав, що засвідчуватиме близькість і партнерство України та
Польщі.
Автором проекту є диригент Роман Ревакович, який уже понад 20 років дуже активно підтримує музичний діалог між Польщею та Україною: «Оскільки я народжений і проживаю у Польщі, а коріння маю українське, то існую у двох культурах і ставлю собі за завдання будувати мости
між Україною та Польщею».
29 вересня у Колонній залі Національної
філармонії України ім. Миколи Лисенка співатимуть хор хлопчиків «Дзвіночок», Національна
академічна капела «Думка» і звучатиме Національний симфонічний оркестр України. Знаковою
подією для культурного життя Києва буде приїзд
до України композитора Кшиштофа Пендерецького, який за диригентським пультом представить свій монументальний твір Credo (1997-1998)
за участі польських солістів і українських хорів
та оркестру. У першому відділі прозвучать твори українських композиторів, диригуватиме Роман Ревакович. Композиція Богдани Фроляк була
написана під враженням від фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», і в Києві цього
дня прозвучить уперше. Концерт Ігоря Щербакова для віолончелі та симфонічного оркестру стане світовою прем’єрою.
Перший концерт трилогії стане також і урочистим відкриттям 29-го Міжнародного фестивалю сучасної музики Кyiv Music Fest. Вхід за запрошеннями (їх можна отримати у касі філармонії).
31 жовтня концерт відбуватиметься у Національному будинку органної та камерної музики
України. Другий концерт проекту перенесе слухачів в краї глибокої духовності. Мабуть, це вперше
будуть співставлені релігійні твори Генріха Міколая Гурецького (1933-2010) та Валентина Сильвестрова (народився 1937 р.). Обидва автори,
спершу сповідуючи авангардні композиторські
техніки, у 70-ті роки минулого століття перейшли
до спрощеної гармонії та музичної наррації, наповнюючи заодно свої твори глибоким змістом.
За участi Національної академічної капели «Думка» творами Міколая Гурецького диригуватиме
Роман Ревакович, а інтерпретацію музики Валентина Сильвестрова представить Євген Савчук. Цей знаменитий колектив у 2019-му святкуватиме своє 100-ліття.
У Концертній залі Національної музичної академії України 4 грудня пройде останній концерт
циклу. Він познайомить українських слухачів з
Ігнацієм Яном Падеревським, визначним піаністом, композитором та політиком, вплив якого на
історію Польщі є безсумнівним. Його Симфонія
написана у 1903—1911 роках і була присвячена
подіям польського Січневого повстання в 1863
році проти російського панування над Польщею.
Цитата з Музурка Домбровського в останній частині цього твору (сьогодні це польський національний гімн) передбачає ці події, у яких через
кілька років сам композитор відіграє визначальну роль. Знову в Києві прозвучать і твори Ганни Гаврилець та Ігоря Щербакова, видатних українських композиторів середнього покоління. Вони були створені на замовлення Фонду
Pro Musica Viva в рамках програми «Колекції —
композиторські замовлення», реалізованої варшавським Інститутом музики і танцю.
Музичний проект є частиною культурної програми «Польща 100», що координується Інститутом Адама Міцкевича і реалізована в рамках Багатолітньої Програми NIEPODLEGLA (Незалежна)
за роки 2017—2021 — профінансовано із коштів
Міністерства культури та національної спадщини
Республіки Польща. ■

Борис Пономаренко презентував свою
нову книгу-роздум
Тарас ЗДОРОВИЛО
Навесні минулого року в складі
творчого «десанту» в Сіверськодонецьк, що на Луганщині, доля звела
мене з цікавою й талановитою людиною — Борисом Пономаренком. І ось
днями він запросив у приміщення
Спілки письменників України на презентацію своєї чергової книжки «Уклонися порогові отчому». Ця творча
зустріч стала святом і відпочинком
для людей-однодумців, які зібралися за покликом душі й серця.
Зауважу, що Борис Йосипович
народився на Черкащині — член
НСПУ, депутат ВРУ 2-го скликання,
відомий політичний та громадський
діяч, дуже інтелігентна й толерантна
людина. Багатьом відомі його рядки, покладені на музику, які не можуть не роз’ятрити душу:
«Іду стежиною вузенькою, поміж дерев минаю двір,
Тут хата вікнами низенькими гірким
жалем туманить зір.
Вона стоїть чужою пусткою, терпить
негоду і літа.
...Лиш пам’ять — маминою хусткою,
мене в минуле поверта»
Нова книга — вже третя збірка
поезій пана Бориса, до якої увійшли
нові патріотичні та ліричні вірші,
тексти до пісень, на слова яких композитори вже написали оригінальні мелодії. У кожному рядку його
творів відчувається біль за долю рідної землі, принципова громадянська
позиція, козацький дух і поетична українська душа. Художньою окрасою
книги, наклад якої, на жаль, лише
500 примірників, стали гравюри заслуженого художника України Миколи Шелеста.
«У новій книзі Бориса Йосиповича багато роздумів про те, що діється «там» — на Донеччині та Луганщині, де щоденно ллється кров наших бійців, — сказав давній друг і
побратим «винуватця» зустрічі Віктор Женченко. — А взагалі, ця книга,
як і попередні, засвідчила, що в ук-

раїнську літературу прийшов серйозний, плідний словотворець, не схожий ні на кого!»
Взяв за душу всіх присутніх дует
Женченко-Пономаренко: чоловіки заспівали декілька пісень на слова Бориса Йосиповича під чудовий акомпанемент композиторки й авторки
блискучих мелодій Ірини Мельниченко (саме вона поклала на музику з півтора десятка віршів Пономаренка). Художню частину творчого вечора також
доповнював божественний спів представників Академічного хору ім. Григорія Верьовки, які час від часу, то дуетом, то тріо, то великим гуртом виходили в залу до присутніх у колоритному народному вбранні.
У книзі шість розділів: чотири з
яких — поезії Бориса Йосиповича,
п’ятий («Злітає пісня в небеса») —
вірші Пономаренка покладені на музику й ноти до них, а шостий («Візеруночки на шибениці») — поєднує вірші
й невелике «сімейне» оповідання.
Неперевершено читав вірші з нової збірки Герой України, народний
артист Анатолій Паламаренко.
«Якось у Сальвадора Далі запитали, чи легко бути художником, на
що той відповів: «Або просто, або
неможливо!» — сказала модератор вечора, поетка й чудовий прозаїк
Тетяна Пишнюк. — Якщо запитати
у письменника, чи легко бути письменником, то, напевно, кожен із них
відповість по-своєму. Адже у кожного письменника — своя творчість і
своє її бачення. Для одних це прокляття. Бо, коли настає ніч, герої з
недописаних творів приходять і вимагають своєї долі, незважаючи на
те, що автор стомився. Такою вже є
нелегка стезя творця: даючи життя
своїм героям — ти змушений виділяти його із власного ресурсу.
Це й пророцтво — бачити й мислити на якусь градинку більше, аніж
решта, вникати в суть речей, подій.
Це уміння показати те, що не лежить
на поверхні. Обганяти час і вибудовувати картини майбутнього. Бездуш-

❙ Борис Пономаренко на презентації своєї нової книги в СПУ.
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
ні твори випалюють бажання читати,
сприймати українське слово, й вони
ніколи не торкнуться людської душі.
Письменництво — це і трішечки божевілля. Ми наче клонуємося на
наших героїв й, пишучи, програємо
ролі, щоби звіритися, чи правдиво
звучать наші діалоги. Адже фальш
у творах читач одразу вловлює, незалежно від того, читає він роман чи
поезію. Письменники — творці. Ми
кришимо власну душу й роздаємо по
крихточках нашим героям, вкладаючи ці крихточки й у кожен вірш, бо
без того він буде мертвим».
Пані Тетяна додала, що Борис Йосипович — дуже толерантний, негаласливий, розважливий, але дуже
глибокий. І поезії його тихі, некрикливі, але кожне слово вивірене й душевне. Його вірші несуть великий
смисл, чіпляють за живе, залишаючись надовго в пам’яті. «Він відбувся
як письменник і поет у тих творах, які
подарував нам — читачам!» — завершила свої роздуми письменниця.
Звертаючись до гостей, Борис Пономаренко зауважив, що письменником бути надзвичайно приємно й заманливо: «Коли починаєш писати, то
перервати цей процес уже неможливо:
не встигло народитися одне, як уже
визріває задум чогось іншого. Дай Бог,
щоб ми, літератори, помічали ті сторінки, які болять суспільству сьогодні, й
щоб шукали ті зернинки, які характеризують процеси, що відбувалися на на-

■ ПРОКАТ

Комік смішить без слів
Джонні Інгліш кадрить Ольгу Куриленко
Валентина ГРИГОРЕНКО
На екрани кінотеатрів повернувся агент британських
спецслужб Джонні Інгліш —
20 вересня стартував прокат
комедії з одним iз головних коміків сучасності Роуеном Аткінсоном. «Агент Джонні Інгліш: Нова місія» — це 1,5 години сміху й іронії. Частково
жарти не надто оригінальні,
але у поєднанні з мімікою і комізмом ситуацій емоції несила
стримати жодному глядачевi.
Фільм режисера Девіда Керра починається з того, що хакери зламали базу даних розвідслужб, усіх діючих таємних
агентів засвітили. Особливо нервує з цього приводу прем’єрміністерка, бо на носі саміт
«дванадцятки». Джонні Інгліш
потрапляє на виконання особливої місії після навчань способам маскування... школярів.

❙ «Агент Джонні Інгліш: Нова місія».
Головний герой у роботі
користується винятково віджилими технологіями: замість сучасного смартфона
він вибирає «стрілялку», а
замість електрокара — стару
машину з двигуном внутрішнього згоряння. Комізму додає те, що справжній лиходій

у комедії з допомогою новітніх технологій хоче підкорити собі щонайменше півсвіту.
А комік, вдягнувши окуляри
віртуальної реальності, багетами у крамниці може відлупцювати продавця й наробити
інших неподобств — бо уявлятиме себе в іншому вимірі.

шій землі в минулому, й аналізували
їх. І якщо тоді допускалися помилки,
то не повторювати їх у майбутньому.
Загалом у мене вийшло кілька книг поезій, є й низка оповідань,
які стосувалися великих людей, зокрема таких, як Анатолій Авдієвський
(композитор, який упродовж 50 років
був головним диригентом та художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. Верьовки.
— Авт.).
Вважаю, що будь-який громадянин повинен своєю творчістю віддзеркалювати ті події, які відбуваються в його державі та суспільстві.
Тому я не міг обійти події на сході —
руйнівну війну на Донбасі, анексію
Криму. Є в книжці й вірші, присвячені громадянському суспільству,
якому ще доведеться відбудовувати
Донбас й наводити лад у державі.
Завершує книгу моя невеличка
повістина «Наше сонечко», про перші три роки життя моєї онуки, де також описав, як виховував її як дідусь
і як патріот».
Приємним моментом зібрання
було вручення першим заступником
голови НСПУ Віктором Мельником
нагороди Борису Йосиповичу — почесної відзнаки. А у невгамовного й
енергійного Бориса Пономаренка, як
він зізнався, є вже задум нової книги й навіть чернетки з частиною віршів до неї. ■
Генієві комічних ситуацій
вдасться спалити ресторан, влаштувати переполох у центрі
Лондона, фліртувати з агенткою
російської розвідки, яку зіграла уродженка Бердянська Ольга Куриленко, перетанцювати її
і навіть врятувати їй життя. До
речі, нинішній рік у кар’єрі акторки видався надзвичайно продуктивним. «Агент Джонні Інгліш: Нова місія» став її п’ятим
фільмом, який вийшов на наші
екрани впродовж 2018-го. До
цього були «Смерть Сталіна»,
«На відстані дихання», «Мара»
і «Людина, яка убила Дон Кіхота».
Критики відзначають, що
вже майже 40 років Аткінсон повторює на сцені і в кіно
практично одні і ті самі жарти з підкинутими горішком /
оливкою, які безуспішно намагається зловити ротом, або
дублює свої істеричні танці з
абсурдними рухами. І хоч багато хто вже неодноразово бачив цю пластичну клоунаду
коміка, а все одно сміються.
Це і робить артиста одним iз
головних коміків сучасності,
якого порівнюють навіть із
Чарлі Чапліном, який смішив
публіку без слів. ■
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■ ОБРІЇ

Ядерний мазохізм:
хроніка капітуляції
Костянтин ДИКАНЬ

Паросток модерної України ростили шкідники-комуністи та нацдеми-аматори. В підсумку отримали химерупокруча — Декларацію про державний суверенітет
України. Закладений у ній без’ядерний, позаблоковий
статус призвів до теперішньої війни й наблизив світ до
Третьої світової.
Українська влада боялася ядерної зброї як чорт
ладану. Хто був ініціатором панічної втечі України з кола ядерних держав,
згадує Юрій Костенко у
книзі «Історія ядерного
роззброєння України» (К.:
Ярославів Вал, 2015). Спогади настільки важливі,
що автор не побоявся залучити до написання копії закритих документів, через
що цензура вибілила вісім
сторінок книги.
Україні
дісталося
17% ядерного потенціалу СССР. Тож Л. Кравчука не виправдовує, що
С. Шушкевич (0,6%) і
Н. Назарбаєв (13%) діяли
не краще: хоча «на той
час можна було консолідувати позиції 3-х пострадянських ядерних держав.
Але українське керівництво слухняно рухалося за
російським сценарієм».
Ці
17%
включали 46 нових ракет SS-24
(«Скальпель»), які несли
по 10 боєголовок індиві-

дуального націлювання,
що перевищувало стратегічні сили Великобританії
та Франції разом узятих.
Окрім іншого, «вартість
матеріалів в українській ядерній зброї описувалася цифрою понад
100 млрд. доларів». Президент держави, річний
бюджет якої був меншим
за 8 млрд. дол., не вжив
достатніх заходів для збереження цього національного багатства.
Позиція Л. Кравчука: «Ядерна зброя нам не
потрібна, бо ми не вміємо і не можемо не то що
скористатися нею, але
й дати їй раду». Слова,
що Україна велика ракето-космічна держава,
були для нього порожнім
звуком. Перший президент навіть не розглядав
можливості обслуговувати ракети, вироблені українцями й розташовані
на території РФ, хоча
головний конструктор
«Південмашу» С. Коню-

хов звертав його увагу
на тодішню залежність
російських ядерних сил
від України. Владі не приходило в голову скористатися тим, що на ракетноядерних підприємствах
РФ понад половину фахівців становили українці,
патріотизм яких «був набагато більшим, ніж у ба-

гатьох українських урядовців».
Не відреагувала українська влада й на пропозиції компанії «Дженерал
Атомікс», що пропонувала
переробляти радіоактивні
речовини на території України. Це дозволяло нам
за 4 роки створити власне
виробництво ядерного па-

лива для АЕС, розбирати
ядерні заряди, не вивозячи
їх у Росію. У подальшому
проігноровані співпраця
з «Вестінгауз», пропозиції «Системз Планінг енд
Аналітикс, Ін. », зігноровані переговори з Великою
Британією, не зважили й
на запрошення вступу до
НАТО. Потім вікно можливостей зачинилося: Україна перестала бути цікавою Заходові, зробивши
геополітичний вибір на
користь РФ й отримавши від неї не 60 млрд. дол.
компенсації за ядерні матеріали, а «0,2 млрд. — і
навіть не живими грошима, а в рахунок погашення міфічних енергетичних боргів».
У непритаманній для
наших політиків відвертій
манері Ю. Костенко розділяє учасників тих подій
на два табори: тих, хто активно реалізовував плани
РФ щодо якнайшвидшого,
безумовного, безоплатного
вивезення ядерних боєголовок із України на Рашу,
і тих, хто намагався коли
не залишити їх для захисту України, то бодай отримати компенсацію за уран
і плутоній, які в них містилися, зберегти інфраструктуру, міжнародні позиції нашої держави.
Автором
ідеї
без’ядерної України став
юрист-міжнародник, професор В. Василенко; проштовхував цю ідею до Декларації С. Головатий;
підтримував Д. Павличко; втечу від зброї сповідували Г. Зленко та МЗС;
Є. Марчук спільно з СБУ,
які «замість роботи над
збором усіх даних щодо

української ядерної зброї,
«годували»
Кравчука
«страшилками»; ганебно
повелася Академія наук.
Зрештою, зігноровано «цілий потік аналітики з
боку патріотично налаштованих правників та
військових», що лунало
на відкритих слуханнях у
Верховній Раді 10 березня
1993 р.
Протидіяли ядерній
капітуляції С. Конюхов
(«стратегія Росії — ліквідувати ВПК України…
роззброюватися треба не
попереду всіх, а в ногу з іншими країнами, одночасно і пропорційно з ними»),
директор
«Хартрону»
Я. Айзенберг (після ліквідації ядерної зброї «виникне різке зниження обороноздатності України та
відсутність адекватних
ядерній зброї систем стримування військової агресії
проти України»), командувач 46-ї ракетної Нижньодніпровської дивізії
генерал-полковник В. Толубко.
Це далеко не всі прізвища, наведені Ю. Костенком. Для читача саме
персональна
позиція
політиків складає чи не
головну інтригу, бо дехто з них миготить на екранах телевізорів по досі та з
розумним виглядом несе
маячню про нейтралітет України. Дізнаємося,
як посадовці ухвалювали рішення, що суперечили рішенням парламенту
(приміром, Масандрівські угоди зі «спеціальним
протоколом, який не підлягав публікації»). Сподіватимемось, покарання
ще попереду. ■

укову працю про життя
і діяльність Є. Слабченка», — стверджує упорядниця книги Ірина Матяш.
І з цим важко не погодитися. «Є. Деслав-Слабченко
був громадянином світу,

але душа його жила в Україні». ■

■ МИНУВШИНА

Кіно і дипломатія
від «громадянина світу»
Костянтин ДИКАНЬ

У вересні 2008 р. режисер Леонід Череватенко
зняв науково-популярний
фільм «Євген Деслав.
Фантастична мандрівка».
Через три роки України
вперше дісталися Деславові стрічки «Електричні
ночі», «Марш машин»,
«Монпарнас» — демонструвалися на кіноперформансі «КОЛО ДЗИГИ». Та
дива не сталося — обидві
події лишилися майже непоміченими. Аж ось третя
спроба: книга Євген Слабченко,
«Дипломатична
історія України» (К.: Кліо,
2016).
То хто ж він — Євген
Слабченко, Ежен Деслав,
Євген Деслав, Євген де
Слав, Є. Деслав-Слабченко? Знаний у кіношних колах українсько-французький авангардист першої
половини ХХ століття,
теоретик телемистецтва.
А перед тим — дипломат в

уряді Симона Петлюри.
Дипломованим фахівцем він не був, кількамісячна служба в МЗС
у 1919-му була значною
мірою формальною. А проте пізніше, вже на еміграції написав свою «Дипломатичну історію». Відтак
постає питання, що саме є
дипломатичною історією
на теоретичному рівні, які
її ретроспективна і прогностична функції? Що
під нею розумів Є. Слабченко? Відомий український історик із Аргентини Б. Галайчук значив:
«Дипломатична історія
мусить нам дати вірну і
подрібну відповідь на питання: чому ми програли
визвольну війну на міжнародній арені та як охоронитись перед такою програмою на майбутнє».
«Дипломатичній історії України» Є. Слабченка «притаманні героїзація козацьких подвигів,
наявність лакун у матеріалі, надмірне засто-

сування цитат, брак
аналітичних висновків
та джерелознавчої критики». Лейтмотив роботи: «Шанування української нації, акцент
на її талановитості та
здатності творити власну державність». Та попри те, що книжка не надто
вписується до академічних стандартів, Є. Слабченко намагався зберегти документи, бодай на
шопту дотичні до чогось
українського. Його історичні інтереси не обмежувалися власне книгою:
«Прагнув заснувати установу, що поєднувала б
функції бібліотеки та архіву, об’єднала, як культурний центр навколо
себе, різні групи українців
та сприяла консолідації
українців за кордоном, надавала вільний доступ до
бібліотечних й архівних
скарбів і популяризувала
українську культуру, зокрема й через дослідження
та перевидання книжко-

вих пам’яток».
Дещо з того йому вдалося. По смерті «документальне зібрання придбав
у вдови Слабченка — Деніз Слабченко-Борис —
музикознавець, скрипаль,
педагог, знаний у Франції український громадський діяч Аристид Вирста». Леонід Череватенко
звертався до Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей щодо
можливості викупу збірки, та «державних коштів на придбання Світової бібліотеки україніки
не знайшлося».
«Є. Слабченко як «фігура пам’яті» функціонує в
науковому й культурноінформаційному просторі
європейського масштабу.
З огляду на його багатогранну діяльність, яскраві
здобутки на ниві культури, непересічність особистості та міфологізовану біографію нагальною
є потреба створити на-

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

14

ФУТБОЛ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2018

■ ТАБЛО

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Невдалий досвід
Після семи поразок у дев’яти матчах
з київським «Арсеналом» попрощався
італієць Фабріціо Раванеллі
Григорій ХАТА
У минулому сезоні одразу двоє
новачків прем’єр-ліги — «Верес» та
«Маріуполь» — досягли серйозного успіху, завершивши чемпіонат у єврокубковому секстеті. Натомість у поточному розіграші УПЛ учорашні «першолігівці» демонструють значно скромніші результати, ніж їхні попередники.
Приміром, «Арсенал-Київ», який зайшов до елітного дивізіону на правах переможця другої за силою ліги, до нового для себе чемпіонату виявився, по
суті, неготовим. Після дев’яти зіграних
турів «каноніри», маючи у своєму активі чотири очки, міцно тримаються на
останньому місці в турнірній таблиці.
Зазнавши ж, загалом, семи поразок
у першості, «Арсенал» залишився без
головного тренера. «Повідомляю масмедіа та президенту клубу, що негайно подаю у відставку», — такою була
заява Фабріціо Раванеллі після того,
як його підопічні програли «Олімпіку».
Однією з головних причин, яка не дозволила в Києві розкритися тренерському
таланту Раванеллі, італієць назвав повну відсутність інфраструктури в «Арсеналі». Для добре обізнаних з українським футбольним життям слова італійського фахівця навряд чи відкрили якусь
таємницю, адже ще до часів свого банкрутства клуб «канонірів» важко було на-

звати взірцевим у питаннях інфраструктурного забезпечення.
Не стали принципово заможнішими
«каноніри» й після свого відродження.
При цьому процес їхнього повернення
до еліти вітчизняного футболу супроводжувався суперечками, котрі точилися навколо посади президента клубу.
Зрештою, вийшло так, що відставку Раванеллі приймав екс-футболіст
збірної Хорватії Івіца Пірич, який віднедавна є співвласником та президентом «Арсеналу».
Не дивно, що, маючи закордонне
управління, «Арсенал» не зміг удало
стартувати в чемпіонаті країни. «Незабаром буду в Києві, аби прояснити ситуацію, що склалася», — заявив Пірич.
Щодо іншого новачка УПЛ, то чернігівська «Десна» свій перший сезон у
найсильнішій лізі країни проводить, як
і належить дебютанту, в режимі зондувального знайомства, чергуючи удалі
поєдинки з неприємними поразками.
Так, відсвяткувавши в позаминулому
турі першу домашню перемогу (тоді
чернігівці здолали «канонірів»), минулого уїк-енду підопічні Олександра Рябоконя зазнали наразі своєї найбільшою поразки в елітному дивізіоні.
Здається, символічно, що її «Десні»
завдав найтитулованіший клуб країни.
Після серії невдалих матчів, упродовж
якої столичні динамівці три тури поспіль

❙ Перейшовши з «Динамо» до «Шахтаря», бразилець Мораес регулярно
❙ забиває важливі м’ячі за свій новий клуб у національному чемпіонаті.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
не знали перемог в ЧУ, підопічні Олександра Хацкевича знайшли вихід своїм
нереалізованим амбіціям у поєдинку з
новачком ліги, відправивши у ворота
«деснянців» чотири «сухі» м’ячі.
«Витискаємо з футболістів можливий на даний момент максимум», — білоруський наставник «біло-синіх» пояснив рецепт удалого поєдинку.
Проте головний конкурент динамівців на внутрішній арені продовжує
штампувати перемоги, особливо не порушуючи встановлений на початку турніру «розклад руху». У притаманній
атакувальній манері «гірники» здобули
вже восьмий (у дев’яти матчах) тріумф.
І, як вже повелося в нинішньому сезоні,
перемогу чинному чемпіону — в матчі
з «Чорноморцем» — приніс їхній новобранець — Мораес, забивши свій восьмий за ліком гол у чемпіонаті.
Схоже, набирає перед дебютом у
груповому раунді Ліги Європи хід полтавська «Ворскла». Після непереконливого старту в ЧУ підопічні Василя Сачка поступово підібралися до позиції,
котра й дозволила полтавчанам напряму потрапити до основого раунду ЛЄ. А

■ ПЕРША ЛІГА

10-й тур. «Миколаїв» — «Зірка» — 3:1, «Балкани» — Суми» —
1:1, «Колос» — «Металіст-1925» —
0:0, «Рух» — Гірник-Спорт» — 0:0,
«Оболонь-Бровар» — «Авангард»
— 0:1, «Інгулець» — «Волинь» —
1:1, «Прикарпаття» — «Агробізнес» — 1:0.
Лідери: «Дніпро-1» — 21 (9 матчів), «Колос», «Волинь» — 19 (по 9),
«Миколаїв» — 17 (9), «Оболонь-Бровар» — 17, «Інгулець» — 17.
Бомбардир: Кожанов (Волинь»)
— 7.
от сенсаційна «Олександрія», котра на
початку чемпіонату піднялася на незвичну для себе висоту, поступово здає
позиції. Після серії з трьох поєдинків
без перемог, два з яких підопічні Володимира Шарана програли представникам Донецького регіону, «Олександрія» вже третя. Поразку «Маріуполю»
Шаран пережив узагалі дуже болісно,
взявши повну провину за невдачу на
себе. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
9-й тур.
«Маріуполь» — «Олександрія» — 1:0
Гол: Фомин, 8
Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка, 2110
глядачів
«Львів» — «Карпати» — 1:1
Голи: Дуарте, 79 — М’якушко, 74
Львів, «Арена Львів», 8720 глядачів
«Арсенал-Київ» — «Олімпік» — 1:3
Голи: Гринь, 58 — Вакуленко, 16;
Гришко, 64; Дегтярьов, 82
Київ, стадіон «Динамо», 820 глядачів
«Динамо» — «Десна» — 4:0
Голи: Бурда, 45; Вербич, 67; Кендзьора, 74; Циганков, 87
Київ, НСК «Олімпійський», 10310
глядачів
«Шахтар» — «Чорноморець» — 3:0
Голи: Мораес, 57; Трубочкін, 59 (у
свої ворота); Тайсон, 82
Харків, стадіон «Металіст», 6080 глядачів
«Ворскла» — «Зоря» — 2:1
Голи: Ребенок, 65; Прийма, 90 (у свої
ворота) — Караваєв, 70
Полтава, стадіон «Ворскла», 6420
глядачів
Турнірна таблиця:
I ВНП М О
1. «Шахтар»
9 8 0 1 23-4 24
2. «Динамо»
8 5 2 1 10-4 17
3. «Олександрія» 9 5 1 3 10-6 16
4. «Ворскла»
9 5 0 4 9-11 15
5. «Зоря»
9 3 3 3 11-8 12
6. «Олімпік»
9 3 3 3 12-14 12
7. «Львів»
9 2 4 3 9-10 10
8. «Маріуполь» 8 3 1 4 11-14 10
9. «Десна» 9
3 1 5 9-13
10
10. «Карпати»
9 2 3 4 9-11 9
11. «Чорноморець»9 2 3 4 7-11 9
12. «Арсенал-Київ» 9 1 1 7 5-19 4
Бомбардир: Мораес («Шахтар»)
— 8, Марлос («Шахтар») — 5.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
По-різному провели стартові матчі основного раунду ЛЄ українські команди — київське «Динамо» не втримало перемогу над «Астаною», а полтавська «Ворскла» у результативному
матчі поступилась лондонському «Арсеналу».
«Біло-сині» двічі виходили вперед, але пропустили гол у компенсований час і продовжили безвиграшну
серію у всіх турнірах до шести матчів.
А підопічні Василя Сачка змогли показати свій футбол лише у кінці
поєдинку, коли вже програвали 0:4
— «каноніри» без надзусиль реалізували у голи помилки полтавчан у захисті — спочатку відзначився Чеснаков, а результативний
удар Шарпара допоміг «зелено-білим» уникнути розгрому.
Груповий етап. 1-й тур. Група А. «Лудогорець» (Болгарія) —
«Байєр» (Німеччина) — 2:3 (Кешерю, 8; Марселіньйо, 31 — Венделл,
38; Телін, 64; Хавец, 69), «АЕК Ларнака» (Кіпр) — «Цюріх» (Швейцарія)
— 0:1 (Кололлі, 61 (пен.).
Турнірне становище: «Байєр»,
«Цюріх» — 3, «Лудогорець», «АЕК
Ларнака» — 0.
Група В. «Селтік» (Шотландія) — «Русенборг» (Норвегія) —
1:0 (Гріффітс, 88), «РБ Лейпциг» (Німеччина) — «РБ Зальцбург» (Австрія) — 2:3 (Лаймер, 70; Поульсен, 82
— Даббур, 20; Айдара, 22; Гульбрандсен, 89).
Турнірне становище: «РБ
Зальцбург», «Селтік» — 3, «РБ Лейпциг», «Русенборг» — 0.
Група С. «Копенгаген» (Данія)
— «Зеніт» (Росія) — 1:1 (Сотіріу, 63 —
Мак, 44), «Славія» (П, Чехія) — «Бордо» (Франція) — 1:0 (Змргал, 35).
Турнірне становище: «Славія»
— 3, «Зеніт», «Копенгаген» — 1,
«Бордо» — 0.
Група D. «Динамо» (З, Хор-

ватія) — «Фенербахче» (Туреччина) — 4:1 (Шуньїч, 17; Хайровіч, 27,
57; Ольмо, 60 — Нойштедтер, 47),
«Спартак» (Словаччина) — «Андерлехт» (Бельгія) — 1:0 (Оравец,
79; Макаренко («А») — із 83 хв.).
Турнірне становище: «Динамо», «Спартак» — 3, «Андерлехт»,
«Фенербахче» — 0.
Група Е. «Арсенал» (Англія) —
«Ворскла» (Україна) — 4:2 (Обамейянг, 32, 56; Уелбек, 48; Озіл, 74 — Чеснаков, 77; Шарпар, 90+4; «В»: Шуст,
Ард. Даллку, Артур Батіста, Чеснаков, Пердута, Шарпар, Д. Кравченко (Скляр, 70), Кобахідзе (Сергійчук,
78), Ребенок, Кулач (Ніколас Карека,
78), Коломоєць), «Спортинг» (Португалія) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0 (Рафінья Діас, 54; Кабрал,
88).
Турнірне становище: «Арсенал», «Споринг» — 3, «Ворскла»,
«Карабах» — 0.
Група F. « Олімпіакос» (Греція)
— « Бетіс» (Іспанія) — 0:0, «Дюделанж» (Люксембург) — «Мілан»
(Італія) — 0:1 (Ігуаїн, 59).
Турнірне становище: «Мілан»
— 3, «Бетіс», «Олімпіакос» — 1,
«Дюделанж» — 0.
Група G. «Вільярреал» (Іспанія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 2:2 (Бакка, 2; Херар Морено,
69 — Арфілд, 67; Лафферті, 76), «Рапід» (Австрія) — «Спартак» (Росія)
— 2:0 (Тимофєєв, 50 (у свої ворота);
Мург, 68).
Турнірне становище: «Рапід»
— 3, «Рейнджерс», «Вільярреал» —
1, «Спартак» — 0.
Група H. « Лаціо» (Італія) —
«Аполлон» (Кіпр) — 2:1 (Луїс Альберто, 14; Іммобіле, 84 (пен.) — Селая, 88), «Марсель» (Франція) —
«Айнтрахт» (Німеччина) — 1:2
(Окампос, 3 — Торро, 52; Йовіч, 89).
Турнірне становище: «Айнтрахт», «Лаціо» — 3, «Аполлон»,
«Марсель» — 0.
Група І. «Бешикташ» (Туреч-

чина) — «Сарпсборг» (Норвегія) —
3:1 (Бабел, 51; Роко, 69; Ленс, 82 —
Закаріассен, 90+4), «Генк» (Бельгія)
— «Мальме» (Швеція) — 2:0 (Троссард, 37; Самата, 71; Маліновський
(«Г») — 90 хв.).
Турнірне становище: «Бешикташ», «Генк» — 3, «Сарпсборг»,
«Мальме» — 0.
Група J. «Севілья» (Іспанія) —
«Стандард» (Бельгія) — 5:1 (Банега,
8, 75 (пен.); Васкес, 41; Бен-Єддер, 49,
70 — Дженепо, 40), «Акхісар» (Туреччина) — «Краснодар» (Росія) —
0:1 (Классон, 26; Селезньов («А») —
90 хв.).
Турнірне становище: «Севілья», «Краснодар» — 3, «Акхісар»,
«Стандард» — 0.
Група K. «Динамо» (Україна) —
«Астана» (Казахстан) — 2:2 (Циганков, 11; Гармаш, 45 — Анічіч, 21; Муртазаєв, 90+5; «Д»: Бойко, Піваріч , Бурда, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Вербіч, Циганков (Морозюк, 90), Гармаш
(Дуелунд, 79), Буяльський (Шепелєв,
90+3), Русин), «Ренн» (Франція) —
«Яблонець» (Чехія) — 2:1 (Сарр, 31;
Бен-Арфа, 90+1 (пен.) — Травнік, 54).
Турнірне становище: «Ренн»
— 3, «Астана», «Динамо» — 1, «Яблонець» — 0.
Група L. «ПАОК» (Греція) —
«Челсі» (Англія) — 0:1 (Вілліан, 7;
Шахов — до 70 хв., Хачеріді (обидва — «П») — 90 хв.), «МОЛ Віді»
(Угорщина) — «БАТЕ» (Білорусь)
— 0:2 (Туомінен, 27; Філіпенко, 85).
Турнірне становище: «БАТЕ»,
«Челсі» — 3, «ПАОК», «МОЛ Віді»
— 0.

Англія
Нападник «Вест Хема» Андрій
Ярмоленко уперше зіграв повний матч
в АПЛ, мав нагоду відзначитись, але
не реалізував її. Лондонці у підсумку
розписали «суху» мирову з «Челсі»,
після чого єдиною командою зі стовідсотковим очковим доробком поки залишається «Ліверпуль».

Не надто вдало йдуть справи у
півзахисника «Ман. Сіті» Олександра Зінченка — вихованець «Шахтаря» цього сезону поки лише один раз
потрапляв до заявки на матч.
Прем’єр-ліга. 6-й тур. «Фулхем» — «Уотфорд» — 1:1, «Кардіфф» — «Манчестер Сіті» — 0:5
(Агуеро, 32; Бернарду Сілва, 35; Гюндоган, 44; Марез, 67, 89), «Бернлі»
— «Борнмут» — 4:0, «Крістал Пелас » — «Ньюкасл» — 0:0, «Лестер» — «Хаддерсфілд» — 3:1, «Ліверпуль» — «Саутгемптон» — 3:0
(Худт, 10 (у свої ворота); Матіп, 21; Салах, 45), «Брайтон» — «Тоттенхем»
— 1:2, «Вест Хем» — «Челсі» — 0:0
(Ярмоленко («ВХ») — 90 хв.), «Арсенал» — «Евертон» — 2:0 (Ляказетт,
56; Обамейянг, 59).
Лідери: «Ліверпуль» — 18,
«Манчестер Сіті», «Челсі» — 16,
«Уотфорд» — 13, «Тоттенхем», «Арсенал» — 12.
Бомбардири: Мітровіч («Фулхем»), Е. Азар («Челсі») — 5.

Іспанія
Головні претенденти на чемпіонство — «Барса» і мадридський
«Реал» — продовжують синхронно
йти до очного протистояння. У четвертому турі втратили очки «галактікос»,
а у п’ятому — каталонці , які у меншості не зуміли обіграти «Жирону».
Єдиний український легіонер у
Ла Лізі — Андрій Лунін — поки залишається без ігрової практики: голкіпер знову не потрапив до заявки на гру.
Цікаво, що, за умовами договору між
«Реалом» і «Леганесом», українець
має провести мінімум 15 матчів за сезон, в іншому випадку «Леганесу» доведеться оплачувати оренду.
Прімера. 5-й тур. «Уеска» —
«Реал Сосьєдад» — 0:1, «Райо
Вальєкано» — «Алавес» — 1:5,
«Сельта» — «Вальядолід» — 3:3,
«Ейбар» — «Леганес» — 1:0, «Хетафе» — «Атлетико» — 0:2 (Сорья, 14 (у
свої ворота); Лемар, 61), «Реал Мад-

рид» — «Еспаньйол » — 1:0 (Асенсіо,
41), «Леванте» — «Севілья» — 2:6,
«Вільярреал» — «Валенсія» — 0:0,
«Бетіс» — «Атлетик» — 2:2, «Барселона» — «Жирона» — 2:2 (Мессі, 19;
Піке, 63 — Стуані, 45, 51).
Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид» — 13, «Алавес» — 10, «Сельта»,
«Атлетико», «Жирона» — 8.
Бомбардири: Мессі («Барселона»), Стуані («Жирона») — 5.

Італія
Після дебютного «дубля» за
«Юве» у минулому турі Кріштіану Роналду продовжує забивати — цього
разу гол португальця допоміг «старій
синьйорі» дотиснути «Фрозіноне».
На друге місце зусиллями Лоренцо
Інсіньє вийшло «Наполі».
А головним бомбардиром Серії А
поки є форвард «Дженоа» Кшиштоф
Пентек, який повторив легендарне досягнення Андрія Шевченка (5 голів у 4
дебютних матчах італійського чемпіонату).
Серія А. 5-й тур. «Сассуоло» — «Емполі» — 3:1, «Парма» —
«Кальярі» — 2:0, «Фіорентина» —
«СПАЛ» — 3:0, «Сакмпдорія» — «Інтер» — 0:1, «Торіно» — «Наполі» —
1:3 (Белотті, 51 (пен.) — Л. Інсіньє , 4,
59; Верді, 20), «Болонья» — «Рома»
— 2:0, «К’єво» — «Удінезе» — 0:2,
«Лаціо» — «Дженоа» — 4:1 (Кайседо, 7; Іммобіле, 23, 89; МілінковічСавіч, 54 — Пентек, 46), «Мілан» —
«Аталанта» — 2:2, «Фрозіноне» —
«Ювентус» — 0:2 (Роналду, 82; Бернардескі, 90+4).
Лідери: «Ювентус» — 15, «Наполі» — 12, «Фіорентина», «Сассуоло» — 10, «Лаціо», «СПАЛ» — 9.
Бомбардир: Пентек («Дженоа»)
— 5.

Німеччина
Попередній тур Євген Коноплянка пропускав через дискваліфікацію,
минулого ж уїк-енду він залишився у
запасі на матч проти лідера першості

— мюнхенської «Баварії». Після чергової поразки ситуація для «Шальке»
українця катастрофічна — 0 балів та
останнє місце у таблиці.
Перша Бундесліга. 4-й тур.
«Штутгарт » — «Фортуна» — 0:0,
«Хоффенхайм — «Боруссія» (Д)
— 1:1 (Жоелінтон, 44 — Пулішич,
84), «Герта — «Боруссія» (М) — 4:2
(Ібішевіч, 31, 63; Лацаро, 34; Дуда, 73
— Т. Азар, 29 (пен.); Плеа, 67), «Аугсбург» — «Вердер» — 2:3, «Вольфсбург» — «Фрайбург» — 1:3, «Нюрнберг» — «Ганновер» — 2:0, «Шальке» — «Баварія» — 0:2 (Хамес Родрігес, 8; Левандовський, 64 (пен.)),
«Байєр» — «Майнц» — 1:0, «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 1:1.
Лідери: «Баварія» — 12, «Герта» — 10, «Боруссія» (Д), «Вердер»
— 8, «Вольфсбург», «Боруссія» (М)
— 7.
Бомбардир: Дуда («Герта») — 4.

Франція
У Лізі 1 єдиною командою, яка
йде без втрат, є «ПСЖ»: минулого
тижня парижани обіграли суперника «Динамо» по ЛЄ — «Ренн». Знову не перемогло «Монако», а «Ліон»,
з яким у групі ЛЧ гратиме «Шахтар»,
був сильнішим за «Марсель».
Ліга 1. 6-й тур. «Монако» —
«Нім» — 1:1, «Лілль» — «Нант» —
2:1 (Жозе Фонте, 10; Іконе, 67 —
Кулібалі, 82), «Анже» — «Тулуза» —
0:0, «Монпельє» — «Ніцца» — 1:0,
«Реймс» — «Діжон» — 0:0, «СентЕтьєн» — «Кан» — 2:1, «Страсбур»
— «Ам’єн» — 3:1, «Ренн» — «ПСЖ»
— 1:3 (Рабйо, 12 (у свої ворота) — Ді
Марія, 45; Меньє, 61; Чупо-Мотінг, 83),
«Генгам» — «Бордо» — 1:3, «Ліон»
— «Марсель» — 4:2 (Ауа, 27; Б. Траоре, 51, 61; Фекір, 74 (пен.) — Товен,
39; Н’Джиє, 82).
Лідери: «ПСЖ» — 18, «Лілль»
— 13, «Монпельє», «Тулуза» — 11,
«Марсель», «Ліон» — 10.
Бомбардир: Товен («Марсель»)
— 6. ■
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СПОРТ
Дарина Білодід
українська дзюдоїстка
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«Дякую всім, хто допоміг мені стати чемпіонкою світу. Без вас мені б це не
вдалося. Спасибі моїм батькам і наставникам, які завжди поруч незалежно
від обставин».

■ ДЗЮДО

Чемпіонське спрямування
Вітчизняна дзюдоїстка стала наймолодшою володаркою «золота» в історії планетарних форумів
Григорій ХАТА
Біографії великих спортсменів рідко коли обходяться без згадування особистості
хорошого тренера. Попри свій
юний вік, 17-річну київську
дзюдоїстку Дарину Білодід
уже сміливо можна вважати
великою історичною персоною світового масштабу, адже
вона стала не тільки першою
чемпіонкою світу в історії українського жіночого дзюдо, а
й наймолодшою володаркою
планетарного «золота» за весь
час проведення «мундіалів».
Без сумніву, досягти подібного успіху, оминувши на
чемпіонській стежці не один
важкий бар’єр, яскравій українській дзюдоїстці допомогли її батьки — знані в минулому спортсмени-дзюдоїсти:
Геннадій Білодід, на рахунку
котрого дві перемоги на чемпіонатах Європи (2001, 2003)
та «бронза» світового ґатунку
(2005), та Світлана Кузнєцова
— майстер спорту СРСР.
Як зізналася після тріумфу
Дарина, вона була в розпачі,
коли побачила турнірну сітку
ЧС-2018. Сльози, котрі, за словами новоспеченої чемпіонки планети, не вщухали після ознайомлення з турнірними перспективами впродовж
30 хвилин, зрозуміти нескладно, адже серед своїх можливих
суперниць на шляху до вершини вона побачила олімпійську
чемпіонку 2016 року та тріум-

❙ У свої 17 років киянка Даша Білодід виграла перше «золото» чемпіонатів світу в історії вітчизняного жіночого дзюдо.
❙ Фото ukrainejudo.com.
фаторку попередньої світової
першості.
Утім перебування разом iз
талановитою дзюдоїсткою досвідчених батьків-секундантів
швидко вивело її зі стану «гроггі». Власне, саме їм вона після
свого історичного тріумфу передавала найпалкіші вітання.

До зустрічі з тріумфаторкою олімпійського Ріо — аргентинкою Пауло Парето,
котра відбулася в чвертьфіналі, Білодід підійшла, вже
добре розім’явшись.
«Робочі» перемоги над
Дістрією Краснікі з Косово та
китаянкою Яо Ксіон дозволи-

ли Дарині налаштуватися на
переможну хвилю. Попри те,
що на боці 32-річної титулованої аргентинки, окрім низки регалій, був і величезний
досвід, який, до слова, допоміг їй вибити з турнірної сітки ЧС-2018 посіяну під другим номером росіянку Ірину

Дольову, майстерність та наснага юної українки забезпечили їй перемогу в непростому чвертьфіналі. Водночас півфінальну зустріч iз казашкою
Отгонцецег Галбадрах наша
зіркова співвітчизниця завершила чистою перемогою, заробивши іппон.
Так само «іппоном» завершила свою зустріч Білодід і з
іншою іменитою опоненткою
— чемпіонкою світу-2017,
японкою Фуною Тонакі. Перед планетарним фіналом у
Баку Даша вже двічі перемагала Тонакі в 2018 році. Третє
побачення в сезоні так само завершилося на користь українки, після котрого вона стала
другою в історії українського
дзюдо (після Георгія Зантараї,
котрий виграв ЧС-2009) чемпіонкою світу.
Цікаво, що на ЧС-2018 не
залишився без медалі й сам
Зантарая, котрому в Азербайджані вдалося вибороти
«бронзу». Після успішного подолання на бакинському татамі втішного турніру в заключному поєдинку котрого Гео переміг лідера світового рейтингу Таля Флікера з Ізраїлю, в
активі 30-річного майстра з
України стало шість планетарних нагород, включно з
«золотом» Роттердама-2009.
При цьому азербайджанська
медаль стала четвертою поспіль «бронзою», виграною Зантараєю на чемпіонатах світу.
■

■ ОЛІМПІЗМ

Справа за малим
Всесвітня антидопінгова агенція погодилася повернути
росіянам членство у своїй організації
Григорій ХАТА
Нова ера наближається у світовому
спорті. Після рішення ВАДА про повернення Російській антидопінговій
агенції повноцінного членства у своїй
структурі можна сподіватися на те, що
процес очищення спортивного бомонду
від наслідків великої допінгової афери
добігає кінця.
Епопея з системним допінгом у
російському спорті, старт якій дали
журналістське розслідування німця
Хайо Зеппельта та експертні заключення канадського юриста Рiчарда Макларена, триває вже не один рік. Прагнучи за будь-яких умов виграти медальний залік на домашній Іграх у Сочі2014, росіяни припустилися чималої
кількості «проколів» під час підробки
лабораторних проб своїх медалістівчемпіонів і змусили світову спільноту з жахом дивитися на масштаби того
шахрайства.
У підсумку, росіян попросили залишити не одну поважну міжнародну
організацію, включно з Міжнародним
олімпійським комітетом.
Історія з виключенням Російської
антидопінгової агенції зі складу членів

ВАДА була пов’язана з тим, що росіяни в категоричній формі не погоджувалися на допуск міжнародних експертів до своєї московської лабораторії, в
якій, за словами її колишнього директора Григорія Радченкова, впродовж
не одного року відбувалися масштабні
фальсифікації допінг-проб російських
олімпійців.
Без сумніву, саме відсутність поступок російської сторони в цьому питанні ставила під сумнів існування всього російського спорту. Продовжуючи
приховувати своє непривабливе минуле, спортивні функціонери від російського спорту блокували повноцінне
життя нинішнього покоління російських спортсменів, яким, нагадаємо,
на останній Олімпіаді довелося змагатися під нейтральним прапором. Так
само, без прив’язки до національного прапора, останнім часом змагалися й легкоатлети з Російської Федерації. Словом, відсутність співпраці з
ВАДА наражала російський спорт на
подальші санкції великої олімпійської сім’ї.
І хоча представники Всесвітньої антидопінгової агенції досі не мають доступу до скандальної московської лабо-

❙ Довгий час заперечуючи масштаби шахрайства з допінг-пробами,
❙ росіяни втратили членство в низцi міжнародних спортивних організацій.
❙ Фото з сайта www.olympic.org.
раторії, керівник ВАДА Крейг Ріді наполягає, що до кінця 2018 року росіяни «розсекретять» свій утаємничений
об’єкт. «Доступ до зразків iз московської лабораторії дасть можливість завершити низку відкритих дисциплінарних справ, у яких бракує доказів»,
— відзначив Ріді.
Загалом, постійний моніторинг
московської лабораторії — одна з вимог світового спортивного товариства, котре обурене рівнем шахрайства в
російському спорті й прагне змагатися

в «чистому полі».
Як відзначають у ВАДА, наразі
Росія виконала 29 iз 31 пункту «дорожньої карти», складеної для повернення російській антидопінговій лабораторії міжнародної акредитації. Єдине,
що залишилося виконати російським
спортивним функціонерам — це визнати правдивість даних, наведених у рапорті Макларена про шахрайство з допінг-пробами в Сочі, та надати доступ
міжнародним експертам до московської лабораторії. ■

Читайте
в наступному
номері:
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На роздоріжжі
Світові нафтові ціни — від яких залежить і ціна бензину, і газу — наразі стрибають: можна вести мову
як про зростання до 100, так і про падіння до 50 доларів за барель

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ 2018

■ НА РУШНИЧОК!

Уже не холостяк
Учасник відомого шоу Дмитро Черкасов одружився
Знайти наречену на телепроекті «Холостяк» головному герою сьомого сезону Дмитру Черкасову так і
не вдалося. Зате за лаштунками проекту красунчик недовго страждав від самотності: одразу після виходу в
ефір останнього епізоду шоу
«холостяк» став активно
публікувати в своєму блозі
фото таємничої блондинки
та зізнаватися їй у коханні.
Як справжній конспіратор
Дмитро ніколи не показував
обличчя своєї коханої, а знімав її лише зі спини. А тепер
стало відомо, що Дмитро одружився! Весілля відбулося в
столичному ресторані «Прага» 22 вересня.
Як повідомляє Viva, «холостяка» здав його друг —
телеведучий Олексій ДивєєвЦерковний — він розмістив
у своєму «Інстаграмі» фото з
весілля Дмитра. Ще й підписав: «Більше не холостяк».
Сам Дмитро зміну сімейного статусу ніяк не коментує
і, як і раніше, нічого не повідомляє про особисте життя.
Про наречену холостяка, окрім того, що вона блондинка,
відомо лише її ім’я — Олександра.
Нагадаємо, Дмитру Черкасову 31 рік. Народився він
у Дніпрі, але ще малюком переїхав жити до Києва. Тут,
шестирічним, став серйозно
займатися плаванням. Успіхи в спорті не забарилися —
ще в підлітковому віці Дмитро не раз ставав чемпіоном
України серед юніорів. В 17
років побив юніорський рекорд у стилі «брас» на «стометрівці». Після закінчення
школи вступив у Придніпровську державну академію
будівництва і архітектури. І

продовжив займатися спортом, виступаючи від України на змаганнях різних рівнів. У 2013 році в світовому
рейтингу плавців посів 5-те
місце на дистанції 50 метрів.
Згодом «брав» призові місця
на чемпіонатах у Туреччині,
Австрії, Сербії та Франції.
Чотири рази Черкасов ставав чемпіоном Азійських ігор, золотим призером на Середземноморських іграх.
Але справжню
славу йому приніс
навіть не спорт,
а телебачення. У
2017-му Дмитро
взяв участь у проекті «Холостяк»
на каналі СТБ.
Обирати свою
долю мав iз
25 дівчат-красунь. Але жодна так і не полонила серце чемпіона. Точніше, за
правилами шоу, вибір Дмитро таки зробив — подарував каблучку красуні Ліді.
Проте після шоу ці
стосунки тривали недовго, пара розлучилася.
До речі, жоден із
семи «телехолостяків»
так і не одружився з
обраними під час шоу
дівчатами. Як правило, після проекту стосунки тривали недовго
або ж припинялися одразу. Єдиний плюс цих
шоу — «холостяки», а
також деякі «наречені»
отримували популярність і хороший старт
для подальшої кар’єри
в шоу-бізнесі та на телебаченні. ■

❙ Дмитро
❙ Черкасов.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №104
По горизонталі:
1. Застаріла міра довжини, рівна приблизно 2,5 см. 4. Давньоримський бог дверей, якого зображали з
двома обличчями. 6. Біблійний текст,
не визнаний офіційною церквою. 7.
Сьома планета Сонячної системи. 10.
Високий віз на двох або чотирьох колесах. 13. Центральна площа в Давньогрецьких Афінах. 14. «Сутінки ...»
— відомий філософський трактат
Ніцше. 15. Сорт столового винограду. 17. У давньошумерській міфології — птах поганих передбачень.
18. Радянський композитор, ім’я якого носить Київський інститут музики.
19. Табакі із мультфільму про Мауглі. 20. Біговий кінь. 21. Австралійський сумчастий ведмідь, що живе на евкаліптах і живиться їхнім листям. 23.
Слово, яким зазвичай починають розмову по телефону. 26. Південноамериканська країна. 27. Чоловік доньки. 28.
Зрошувальний канал у Середній Азії.
По вертикалі:
1. Дерево, символ чоловічої сили.
2. У слов’янській міфології — богиня
Наві, темної ночі, страшних сновидінь,
привидів, хвороб. 3. Останній гетьман

■ ПРИКОЛИ

26 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, на ґрунтi заморозки 0...-2,
удень +11...+13.
хмарно
Вiнниця: без опадiв. Уночi +3...+5, на ґрунтi заморозки 0...-2,
удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +4...+6, на ґрунтi заморозки 0...-2, удень дощ
+13...+15.
24 вересня температура води на узбережжi Чорного та Азовсьсніг
кого морiв становила 19-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 17.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +3...+5, на ґрунтi заморозки 0...-2, удень +12...+14. дощ,
Моршин: уночi +3...+5, на ґрунтi заморозки 0...-2, удень гроза
+12...+14.

Північ
Захід

+1…+6
+10…+15

+1…+6
+10…+15

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

Кросворд №102
від 19 вересня

Наступний номер «України молодої»
вийде в п’ятницю—суботу, 28—29 вересня

■ ПОГОДА
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10
м/с. Температура вночi +2...+4, на ґрунтi заморозки 0...-2, удень
мінлива
+12...+14.

України часів визвольних змагань. 4.
Місто в Ізаїлі. 5. М’який широкий диван із поручнями і низькою спинкою.
8. Половецька княжна, яку князь Володимир узяв за дружину. 9. Історична
область Франції. 10. Страва, яка стала
символом Полтавщини. 11. Політична
ідентифікація Олега Ляшка. 12. Рух
товарів та інших цінностей у суспільстві. 16. Дитячий садок наймолодшого
віку. 21. Дуже багата людина. 22. Велика тварина родини оленячих із лопатоподібними рогами у самців. 24. Столиця Перу. 25. Кухар на судні. ■
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Дві подруги:
— Після того як я від свого
колишнього пiшлa, він мені тепер
щодня телефонує.
— Вибачається?
— Ні, дякує.
***
— Навіщо ти купуєш дружині
нову сукню, якщо збираєшся з нею
розлучатися?
— А в старiй вона не хоче йти
в суд.
***
Агент, який рекламує пилососи, входить у чергову квартиру, демонстративно розсипає в передпокої принесене з собою сміття і заявляє господині:
— Якщо мій пилосос не збере
це до останньої порошинки, я готовий усе з’їсти! А ви куди?
— Вiзьму ложку. У нас третій

день відключено електрику.
***
— Як думаєш, у кого товар дешевше, у виробника чи дилера?
— Найдешевше — у сторожа.
***
У темному провулку:
— Громадянине, ви не бачили
поблизу полiцейського?
— Ні.
— Тоді знімайте пальто.
***
Іспит у сільськогосподарському університеті. Викладач.
— Ви директор радгоспу. У
вас знову неврожай. Які об’єктивні
причини ви висунете на своє виправдання?
— Погані погодні умови.
— А що-небудь свіжіше?
— Забули посадити.
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