Війна пам’яті і визвольний рух

Заплати — і їдь спокійно

«Слухайте, малятка»

Чому підручник з історії збурив
громадськість і змусив згадати, що на
честь Романа Шухевича встановлено
15 пам’ятників і пам’ятних знаків та
названо 16 вулиць, зокрема в Одесі,
Дніпрі, Кропивницькому

Верховна Рада суттєво
зменшила розміри акцизу
для «євробляхерів» і
розробляє підвищені
штрафи за порушення
закону

У Тальному
відкрили
меморіальну
дошку Діду
Панасу

» стор. 12

» стор. 6

» стор.3
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Абсолютна
«презентація»

❙ Одного удару вистачило Олександру Усику, аби перемогти досвідченого британця Тоні Белью.
❙ Фото з сайта unian.net.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,891 грн
1 € = 31,645 грн
1 рос. руб. = 0,417 грн

На шляху до
суперважкого дивізіону
Олександр Усик «виніс
із рингу» британця,
котрий перед боєм
обіцяв розбити своєму
візаві серце
» стор. 15
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■ СЕПАРАТИЗМ

■ НА ФРОНТІ

Голосування
під прицілом

Герої не вмирають!

Організаторів і виконавців
псевдовиборів на території
окупованого сходу України
притягнуть до кримінальної
відповідальності
Тарас ЗДОРОВИЛО
Псевдовибори на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей таки
відбулися 11 листопада, незважаючи на те, що
їх проведення неодноразово засуджувало міжнародне співтовариство, Президент України
Петро Порошенко офіційно звертався до виборців із закликом проявити здоровий глузд i
не робити хибних кроків. Не зупинили кураторів ОРДЛО й анонсовані ще заздалегіть застереження: у разі псевдообирань на Росію чекатимуть нові міжнародні санкції.
Уранці в неділю на підконтрольних «ДНР»
територіях було відкрито 408 «виборчих дільниць», а на територіях «ЛНР» — 316. Як звітували в окупаційних «виборчкомах», дільниці
завершили свою роботу о 20:00 год., а явка виборців склала 77% у «ЛНР» та 80,1 в «ДНР».
На пост ватажка «ДНР» претендували Денис
Пушилін, Олена Шишкіна, Роман Храменков, Володимир Медведєв і Роман Євстифєєв. У
«ЛНР» за право очолити окупаційну адміністрацію боротьбу вели Леонід Пасічник, Олег Коваль, Людмила Руснак і Наталя Сергун.
За наявною інформацією, керівників підприємств змушували виводити своїх працівників на дільниці для голосування озброєні терористи, які погрожували їм фізичною розправою. У зоні розвою зброї і самосуду «Новоросії»
багатьох змусив іти голосувати страх.
Ще напередодні «виборів» глава СБУ Василь Грицак заявив, що їхнi результати були
відомі заздалегідь і «намальовані в адміністрації президента Росії». Установки були такі: Пушилін у «ДНР» має перемогти з результатом у
55% голосів, Пасічник у «ЛНР» — 63%, а явка
має скласти не менше 70%.
Як заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій
Гримчак, прокуратура Донеччини та Служба
безпеки відкрили кримінальне провадження
за посягання на територіальну цілісність України через проведення «виборів» на окупованих територіях Донбасу. Відповідальність понесуть як організатори «волевиявлення», так
і виконавці.
«На сьогодні прокуратурою Донецької області разом iз СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України, і, наскільки мені
відомо, СБУ отримала дані на всіх членів «комісій», які проводять ці «вибори». І ми думаємо, що як ті, хто організовував, так і ті, хто проводив ті «вибори», будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», — зазначив заступник міністра.
«Що стосується людей, які прийдуть на вибори, то в даному випадку ми неодноразово казали, що вибори на окупованих територіях не
проводяться. Тому що результати заздалегідь
відомі, і скільки людей з’явилося на виборчі
дільниці, так само «намалюють», як і відсотки
за тих чи інших кандидатів. У даному випадку
щодо притягнення до відповідальності людей,
які будуть у списках тих, що голосували, є питання, чи брали вони участь взагалі. Але організаторам і виконавцям — кримінальна відповідальність», — підкреслив Гримчак.
У Центральній виборчій комісії України заявили, що фейкові «вибори» є нелегітимними:
не мають жодних правових наслідків. «Вибори» організовані й проведені з порушення норм
Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права, — йдеться у повідомленні ЦВК. —
Вони не мають жодних правових наслідків».
«ЄС засуджує ці «вибори», оскільки вони
протирічать міжнародному праву, підривають
зобов’язання сторін iз Мінських угод, порушують суверенітет і законодавство України», —
заявила представниця ЄС iз питань зовнішньої
і безпекової політики Федеріка Могеріні. ■

Упродовж останніх днів втратили
чотирьох захисників
Тарас ЗДОРОВИЛО
У недiлю, 11 листопада,
на фронті окупанти сім разів
відкривали вогонь по позиціях наших військ. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами,
цього дня не було зафіксовано. Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень у районах населених
пунктів Новотошківське,
Оріхове, Вільний, Луганське, Тарамчук та Водяне.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь
із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
Найбільшу вогневу активність окупанти проявили
біля Новотошківського. Під
час першого обстрілу ворог
застосував гранатомети, а в
другому випадку — озброєння бойових машин піхоти.

Унаслідок бойових дій
жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав. За даними розвідки, в неділю двох російських окупантів було знищено, ще двох — поранено.
На жаль, на два дні раніше у нас не обійшлося без
втрат. 9 листопада в ході
важкого бою з россiйськими окупантами поранили
українського солдата Івана Воробея. Коли бойовий
побратим Євген Летюк кинувся перетягнути товариша до окопу, ворожий снайпер «зняв» і його. Обидва
молоді воїни загинули.
У ході проведення заходів із недопущення проникнення ДРГ противника в проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку 10
листопада внаслідок спрацювання вибухового при-

строю, який встановили
окупанти, загинули двоє
українських
військовослужбовців, ще двох було
поранено.
«Старшина Юрій Олійник i старший сержант Роман Селіхов до останнього
виконали свій обов’язок. На
виконання вкрай складного
та небезпечного завдання
пішли особисто, щоб не наражати на небезпеку своїх
підлеглих. Їхнiй вчинок завжди буде прикладом непо-

хитної мужності та героїзму. Всі бійці групи представлені командуванням
Об’єднаних сил до державних нагород. Юрій Олійник
i Роман Селіхов — посмертно», — розповів Руслан Татусь, командир бригади, в
якій служили бійці.
Станом на 7-му годину
ранку 12 листопада ворог
вів вогонь із великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї поблизу Старого Айдару. ■

■ ОЦІНКА ЕКСПЕРТА
Тривожною є оцінка ситуації на сході України іноземними експертами. «Між Російською Федерацією і Україною може виникнути серйозний військовий конфлікт у Азовському морі», — таку думку висловив
британський військовий експерт, полковник Глен Грант, зазначивши, що
поки країни зайняли вичікувальну позицію.
«Так, ви за крок від війни (в Азовському морі. — Авт.). Якщо Росія
побачить можливість отримати щось, вона за це візьметься. Наразі Україна вибудовує курс не йти у наступ проти Росії, не починати сутички
доти, доки сама не буде готова до наступальних дій, це стратегія стримування», — наголосив Грант.
При цьому, на його думку, можливості в України є, наприклад, взяти
під контроль села у «сірій зоні». «І мені здається, це необхідно робити
постійно, якщо випадає така можливість для України. Якщо є можливість
просуватися вперед — це необхідно робити», — додав полковник. Військовий експерт уточнив, що Росія планує щось серйозне: проводить
навчання, витрачає купу грошей, збільшує оборонний бюджет, вилучаючи гроші з освітньої, соціальної сфер, зі сфери охорони здоров’я. «Ви не
станете цього робити, тільки якщо ви не налаштовані серйозно», — резюмував Глен Грант.

■ ЗАГОСТРЕННЯ

Захист для Лаври
Депутати просять втручання МВС
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Ситуація зi Свято-Успенською Почаївською лаврою не перестає тривожити
як громадськість Тернопільщини, так і місцеву владу.
На останній сесії Тернопільської облради було прийнято звернення до Міністерства внутрішніх справ України щодо необхідності її
охорони. «За крок до створення в Україні Єдиної помісної православної церкви
окремі зацікавлені структури намагаються загострити
протиріччя між віруючими православних конфесій,
вдаються до штучного нагнітання релігійної ситуації та спекуляцій навколо
юридичної приналежності

Свято-Успенської Почаївської лаври, — йдеться, зокрема, в ньому. — Додаткового
занепокоєння додало звернення намісника митрополита Володимира Мороза,
який, посилаючись на погрози «розправою» над монахами, оприлюднив прохання до прихожан підготуватись до фізичного захисту
святині.
Розміщення в мережі
iнтернет і поширення серед
громадян недостовірної інформації про плани силового захоплення культового
об’єкта призводить до масової штучно створеної паніки, яка у перспективі може
відобразитися в протиправній діяльності. Зважаючи на викладене і бажаючи
підвищити рівень безпеки

■ ПРОТЕСТ

Пішки на роботу
У Черкасах другий день страйкують
перевізники
Людмила НІКІТЕНКО
Міські перевізники в
Черкасах 11 листопада оголосили страйк, і на лінію не
вийшла жодна «маршрутка». Акція протесту, спрямована на підвищення вартості проїзду до 5 гривень,
тривала й наступного дня.
Це вже не перший протест черкаських водіїв маршрутних автобусів цього року, які вимагають у
міської влади підвищення ціни на квитки, мотивуючи це високою вартіс-

тю пального. Утім міська
рада не погоджується з такими вимогами, оскільки
жителі Черкас скаржаться
на якість перевезень, зокрема, на старі, іржаві, розбиті й брудні «маршрутки», у яких на ходу відлітають колеса, як це було не
раз. Також містяни закидають перевізникам небажання дослухатися до споживачів і міняти ситуацію
з перевезеннями на краще,
окрім одного — періодично
шантажувати підвищенням ціни.

❙ Почаївська лавра — об’єкт зазіхань Московського патріархату.
громадян на території Почаївської об’єднаної територіальної громади та не допустити кровопролиття та
силового захоплення Почаївської Свято-Успенської
лаври, просимо організувати цілодобову охорону вказаного культового об’єкта
шляхом залучення підрозділів Національної гвардії
України».
Окрім цього, депутати Тернопільської обласної
ради звернулися до Мініс-

терства юстиції України, а
також до управління СБУ
в Тернопільській області та
обласної прокуратури з проханням дати належну оцінку факту незаконної реєстрації права користування
на шість споруд Свято-Успенської Почаївської лаври,
які належать до пам’ятки
архітектури національного
значення, що була здійснена нещодавно в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно. ■

Тож два дні місту довелося жити в непростій ситуації,
адже людям проблематично
було дістатися до роботи, в
лікарні, школи та дитсадки.
Кому ближче — йшли пішки, дехто діставався до місця призначення своїм транспортом, підвозячи по дорозі
інших. Водночас на маршрути вийшов підсилений загін
тролейбусів — приблизно 60
машин.
«Із повагою ставлюся до
кожного підприємця-перевізника, якi працюють у нашому місті, але громада найняла мене, щоб я захищав її
інтереси. Так, сьогодні ми
заручники ситуації, а завтра, коли в нас будуть нові
тролейбуси, буде вже інший
стан справ», — наголосив на
своїй сторінці у «Фейсбуці»
черкаський міський голова
Анатолій Бондаренко.
За його словами, задля
виходу з цієї критичної си-

туації, що склалася у Черкасах iз перевезеннями пасажирів, «готовий цілодобово вести перемовини з перевізниками в прямому ефірі
чи в міськраді. Адже всі жителі міста повинні знати, за
що вони платять. Жодного
шантажу, тільки діалог».
Водночас
Анатолій
Бондаренко підкреслює,
що наступного року черкаська міська влада додатково закупить ще 15—
20 нових тролейбусів, аби
максимально мінімізувати присутність перевізників на дорогах обласного
центру.
У понеділок у міській
раді раніше запланована нарада з перевізниками страйкарями не відбулася. Вони не прийшли. 13
листопада питання ціни на
маршрутні автобуси в Черкасах планує розглядати
виконком. ■
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■ ГЕНОЦИД

■ РЕЗОНАНС

Музей пам’яті і другий мартиролог

Язик до суду
довів

На Слобожанщині було найбільше жертв Голодомору
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківщина — єдина область, де у
день роковин Голодомору вийде друге
видання «Національної книги пам’яті».
Перший том був надрукований ще у
2008 році. Оскільки Слобожанщина
— тодішній столичний регіон УРСР —
постраждала від радянського геноциду
найбільше, з’явилася потреба продовжити сумний мартиролог.
Знайти документи, які підтверджують штучність влаштованого голоду,
дослідникам сьогодні непросто, оскільки спеціальні загони наглядачів не дозволяли фіксувати жахливі факти розправи над українськими селянами. Як
повідомив редактор відділу аналізу інформації та видавництва КП «РІЦ» Ігор
Шуйський, в архівах упорядники другого тому знайшли чимало кримінальних справ, порушених проти тих, хто
намагався просто сфотографувати вмираючих людей або розповісти про їхні
страждання. Усіх сміливців відправляли до в’язниці за статтею «антирадянська діяльність».
І все ж приховати масштаб трагедії
чекістам не вдалося. До другої книги
«Національної книги пам’яті» по Харківській області потрапило чимало історичних даних, зібраних Інститутом
демографії та соціальних досліджень
НАН України разом з американськими
фахівцями. Пережита харків’янами
трагедія вражає страшними деталя-

ми. Люди їли ворон, кішок і собак, збирали кропиву і, заливаючи її окропом,
намагалися зварити юшку. З карти регіону зникали цілі села, живі не встигали захоронити мертвих, тому покійники лежали просто на узбіччях. В одному лише Зачепилівському районі голодною смертю померло понад 5 тисяч
людей.
До другої книги потрапили і фотографії, надіслані нащадками свідків
Голодомору, які наразі проживають за
кордоном. Скажімо, фотохудожник із
Великобританії Самара Пирс надіслала
якісні фотокопії оригіналу цілого альбому, зібраного її прадідом — австрійським інженером Олександром Винербергером. Серед них є і світлина з власним
коментарем цього чоловіка, яка публікується вперше. Дослідниця зі США
Лана Бабій надіслала фото з американського архіву, зроблене журналістом Вільямсом. Його підпис «Діти,
підібрані з вулиць Харкова, 1933 рік».
Ці та інші документи разом із речами і щоденниками свідків трагедії стануть частиною експозиції новоствореного музею, який 24 листопада офіційно відкриють на в’їзді у Харків, поруч із
пам’ятником жертвам Голодомору. Меморіальний комплекс розміщений біля
транспортної розв’язки автомобільної
дороги Харків — Москва. І це більш ніж
символічно.
Один з експонатів — монети, випущені в 1930-х роках, історія яких вра-

Директорка школи подала
судову заяву проти матері,
яка не бажає,
щоб її діти вивчали мову
країни-агресора
Ірина КИРПА

❙ Пам’ятник жертвам Голодомору
❙ біля транспортної розв’язки автомобільної
❙ дороги Харків — Москва.
❙ Фото з сайта wikipedia.org.
жає своєю трагічністю. У 2004-му в парку Артема харківські комунальники
під час земляних робіт відкопали величезне захоронення, в якому змішалися кістки дорослих і дітей. Поруч лежали і гроші, за які вмираючі від голоду люди не могли придбати навіть скоринку хліба... ■

■ ВШАНУВАННЯ

«Слухайте, малятка»
У Тальному відкрили меморіальну
дошку Діду Панасу
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині вшанували Діда Панаса, казки якого з екранів телевізорів із захопленням слухали на добраніч українські дітлахи понад 20 років поспіль. Днями
відкрили меморіальну дошку у Тальному, на малій батьківщині Петра Юхимовича
Весклярова, який талановито втілив у життя цей колоритний образ.
«Меморіальну
дошку
встановили на місці, де ко-

лись народився і до 19 років
жив улюбленець мого, і не
тільки мого, покоління — Дід
Панас. Він розповідав нам казочки вечорами, щоп’ятниці
з 1964-го по 1988-й рік», —
коментує «Україні молодій»
директор державного історико-культурного заповідника
«Трипільська культура» Владислав Чабанюк.
За словами завідуючої сектором культури Тальнівської
райдержадміністрації Оксани Щербатюк, меморіальну дошку Діду Панасу уро-

❙ Дід Панас.
чисто відкрили на стіні міської школи №2. Вона каже:
«Автором ідеї є наш земляк,
краєзнавець і письменник
Андрій Поліщук, а спонсорами виступили випускники
цієї школи — депутат Черкаської обласної ради Ана-

■ ГРОМАДА

Так гарно, немов у Раю...
У Матусові на ремонт шкільної їдальні
витратили 1,5 мільйона гривень
Людмила НІКІТЕНКО
На
Черкащині
об’єднана територіальна громада села Матусів
Шполянського району днями урочисто відкрила після капітального ремонту їдальню у
місцевій школі №1, де
навчається 105 учнів
i 31 дошкільня. Відтепер там — яскраво оздоблене приміщення,
розраховане на понад
100 осіб, сучасна техні-

ка та меблі, повідомили «Україні молодій» у
Черкаській облдержадміністрації.
За словами сільського голови матусівської громади Василя
Колісника, ремонт у
шкільній їдальні тривав близько трьох місяців. На ці роботи було
спрямовано 1,5 млн.
гривень із сільського
бюджету.
«Тепер у їдальні затишно й комфортно,

водночас створено необхідні умови і для роботи кухарів, — каже
Василь Васильович.
І додає: — Загалом у
школі облаштовано сучаснi класи, зокрема й
комп’ютерний, бiблiотеку, спортивний зал i
майданчик. Тут тепло,
адже опалюють приміщення завдяки побудованій автономній
котельні, що працює
на альтернативних видах палива.

толій Підгорний, перший заступник голови Тальнівської
районної державної адміністрації Володимир Гречка, місцеві підприємці Олег Погорецький, Ігор Склярук, Сергій Мороз, депутати Тальнівської районної ради». ■

Також у Матусівській ОТГ серед зробленого цього року — капітально відремонтовані дороги по вулицях
Богдана Хмельницького, Перемоги та Центральній, оновленення освітлення в сільському Будинку культури, в якому ще раніше
замінили дах, опалювальну систему, встановили нові вікна. Наразі коштом громади та
спонсорської допомоги
ремонтують внутрішнє приміщення клубу.
Згодом тут відкриють
і ЦНАП, що створюють у межах Програми
«U-LEAD з Європою».
У селі кажуть, що переймаються нині його
укомплектацією меблями та обладнанням.
Як наголошує пер-

ший заступник голови Черкаської ОДА
Віталій Коваль, переваги реформи децентралізації очевидні. І
такі оновлення в Матусівській громаді —
реальний результат її
успішного втілення.
«І це вкотре доводить:
фінансово незалежні
громади можуть самостійно і на належному
рівні утримувати дитячі садки та школи,
амбулаторії, будинки
культури, дороги, інфраструктуру. Адже
змога розпоряджатися власними коштами
дозволяє їм спрямовувати фінансування на
першочергові потреби
й поступово покращувати ситуацію на своїй
території», — підсумовує Віталій Коваль. ■

Уже понад рік у селі Розквіт Березовського району Одеської області продовжується протистояння батьків iз директоркою місцевої школи Валентиною
Коршунковою за право дітей не вивчати
російську мову. Активістки руху Іванна
Вітопоренко та багатодітна мати Лариса Сапункова постраждали найбільше.
Невідомі навіть спалили сімейний автомобіль Сапункових. Утім шукати злочинців ніхто не поспішає уже не один
місяць.
Ще у 2017 році, після того як про
мовний інцидент на Одещині заговорила
вся Україна, директор школи, що оскандалилася, була змушена піти на поступки. Російську мову в цьому навчальному
закладі позбавили статусу обов’язкового
предмету i перевели до розряду факультативного.
Однак тиск на багатодітну родину Сапункових лише посилився. Тепер їх змушують відповісти через суд за... наклеп
та виплатити директорцi школи Валентині Коршунковій i вчительці Наталії
Посмітній 52 тисячі гривень за моральну шкоду!
Багатодітна мати була змушена
розіслати листи в усі інстанції Одеської
області, бо не згідна оплачувати зі своєї
кишені нахабство директора. Жінка побоюється за життя та здоров’я своїх дітей, аргументуючи свої висновки тим,
що пройшов рік — й адміністрація школи
зважилася подати на неї судову заяву.
Директорка школи просто мовчки
вичікувала, поки скандал вщухне, щоб
ще сильніше надавити на непокірних.
Лариса Сапункова впевнена, що її опонентів покриває чиновниця департаменту освіти та науки ОДА Зоя Дмитрук,
яка ще до виникнення скандалу особисто інспектувала проблемний навчальний заклад та... не знайшла там жодних порушень.
«Через рік ніхто з винних у цій ситуації не притягнутий до відповідальності, всі вони продовжують займати
свої посади та зухвало налаштовують
учителів проти моїх дітей, — написала
Лариса Сапункова у своєму зверненні
на ім’я голови Розквітівської сільської
ради об’єднаної територіальної громади Віталія Лозового. — Дійсно, у школі
була проведена перевірка, всі факти підтвердилися. Комісія виявила цілу низку
порушень i рекомендувала керівництву
школи розглянути питання про профпридатність директора школи. Однак
досi ніяких заходів не вживається».
У відповідності з Законом України
«Про освіту» Лариса Сапункова просить
вжити заходів реагування та поінформувати про це Департамент освіти та науки
на Одещині. Багатодітна мати шокована тим, що директор навчального закладу Валентина Коршункова не лише не отримала жодного покарання, а, навпаки,
продовжує чинити тиск на її дітей, погрожувати та ще й хоче нажитися на беззахисній багатодітній родині.
Зауважимо, що в Одеській області чимало людей упевнені, що їхні діти не повинні вивчати мову країни-агресора, яка
розв’язала проти України гібридну війну
та окупувала території півострова Крим
та Донбасу.
Однак їхня ініціатива часто викликає шалений спротив відвертих провокаторів, які діють явно не в інтересах України. ■
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

На фініші до
томосу: хто і як
очолить єдину
церкву в Україні
Об’єднання православних церков в Україні може
відбутися вже до кінця листопада
Артур ГОР
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Можливi кандидати у предстоятелi об’єднаної церкви

Процес створення єдиної української автокефальної церкви вийшов на фінішну пряму. Після того як на початку жовтня Синод
Вселенського патріархату прийняв рішення про надання автокефалії української церкви і зняв анафему з патріарха Філарета і
предстоятеля УАПЦ Макарія, стало зрозуміло, що і томосу бути.
Інша справа, кому його вручити: компромісної кандидатури на
пост архіпастиря, який би об’єднав українське православ’я і не
допустив релігійних міжусобиць, так відразу і не знайшлося.
Вирішити це питання єпископат повинен на об’єднавчому Соборі, але скликати його — теж завдання не з легких. Коли ж відбудеться Собор і чому незалежну церкву може очолити ієрарх з
УПЦ МП, розбирався «Апостроф».

Дати Собору
Чіткий сигнал українським архієреям 3 листопада в Стамбулі дали Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій, підписавши угоду «Про
співпрацю та взаємодію між
Україною і Вселенським Константинопольським патріархатом». «Цей договір допоможе прискорити надання автокефалії православної церкви
в Україні», — наводить слова
патріарха прес-служба Президента.
І хоч сам документ формальний, послання більш ніж
чітке: визначатися потрібно
якнайшвидше.
Втім, за словами джерела «Апострофа» в церковних
колах, дата об’єднавчого Собору вже визначена — 22 листопада.
«Правда, спочатку була
ідея провести Собор 21 листопада. У цей день православні
святкують Собор архістратига Михаїла, який, до того ж, є
небесним покровителем міста
Києва», — розповів співрозмовник видання.
Однак від 21 листопада вирішили відмовитися, адже,
крім церковного символізму,
який, звичайно, дуже вдало
вписується в контекст Собору, є символізм і політичний:
саме з цього дня ведеться відлік Євромайдану.
«І тут зберігається небезпека провокацій, небажаних
наслідків, якщо на Соборі
раптом щось піде не так»,
— додав співрозмовник з команди Президента, який відповідає за цей напрям роботи.
Утім, якщо все піде за планом, вже 13 грудня до Києва
прилетить Варфоломій, щоб
поставити крапку в питанні
єдиної церкви в Україні.

Хто предстоятель
Але ймовірність того, що
«щось піде не так» вельми
висока, адже вже зараз пристрасті навколо кандидатури
предстоятеля об’єднаної цер-

кви розпалюються неабиякі.
По-перше, до кінця незрозуміло, чи буде Патріарх
Філарет претендувати на роль
предстоятеля. Ні, офіційна
позиція УПЦ КП, звичайно,
така, що Філарета консолідовано підтримають усі архієреї від КП, однак днями в
ЗМІ з’явилася інформація, що
Константинополь не рекомендував Патріарху УПЦ КП мітити в предстоятелі. У Київському патріархаті назвали цю
інформацію «московським
вкидом», і так насправді може
бути. Але, якщо розсудити логічно, кандидатура Філарета надто вже спірна для тієї
частини архієреїв Московського патріархату, яка вирішить увійти до нової церкви, навіть незважаючи на те,
що проект незалежної церкви
Філарет просував ще до того,
як це стало мейнстрімом. А
зібратися зовсім без архієреїв
МП — якось не дуже тягне на
об’єднання.
«Вселенський патріархат
наполягає на тому, щоб розширити коло кандидатів. Це
важливо, якщо це Собор, який
дійсно об’єднує представників різних гілок українського православ’я», — пояснює
«Апострофу» релігієзнавець
Ігор Козловський.
Ще цікавіша ситуація
— з можливим кандидатом
від УПЦ МП. Предстоятель
УПЦ МП митрополит Онуфрій уже встиг різко засудити ідею надання томосу: мовляв, українська церква і так
незалежна, відповідно, за логікою речей, брати участь в
об’єднавчому Соборі, а тим
більше претендувати на пост
предстоятеля нової церкви,
митрополиту Онуфрію сенсу
немає.
Друга людина в УПЦ МП
після Онуфрія — митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич).
Він же обіймає посаду керуючого справами УПЦ МП. Але
митрополит Антоній також
встиг наговорити досить різ-

❙ Митрополит Переяславський
❙ i Бiлоцеркiвський Епiфанiй
❙ (Думенко)
ких речей: наприклад, про
те, що визнання нової автокефальної церкви є «антиканонічними діями».
Утім, чим ближче до заповітної дати, тим більша
ймовірність того, що позиція
певної частини УПЦ МП зміниться і на Собор прийдуть ті
єпископи МП, які в публічних
заявах виступали досить різко проти об’єднання.
Хоча далеко не всі архієреї
в УПЦ МП використовують
різку риторику. Відомо, що
частина священиків УПЦ МП
прагне не до формальної, а реальної незалежності від Москви, тому й підтримує ідею
об’єднання. У підсумку, на
місце предстоятеля незалежної церкви від МП пророкують митрополита Вінницького і Барського Симеона (в
миру Володимир Шостацький). До речі, саме він міг стати предстоятелем УПЦ МП у
2014 році, оскільки увійшов
до трійки лідерів на голосуванні Синоду.
З одного боку, вибрати предстоятелем незалежної церкви чинного архієрея
УПЦ МП здається дивною
витівкою. Народ може не зрозуміти: мовляв, боролися за
незалежну від Москви церкву, а на чолі — колишній московський архієрей. Але не все
так однозначно.
«У нас немає зараз ні УПЦ
КП, ні УАПЦ, а всі єпископи
перебувають в єдиному полі,
всі вони рівні між собою, —
каже релігієзнавець Людмила Филипович. — Вселенський патріарх дивиться на Україну не як на країну, де жорстко розділені три церкви, він
розглядає Україну, як єдине поле, де він може проявити ініціативу і створити те, що
потрібно йому. А йому потріб-

❙ Патрiарх Фiларет (Денисенко)
на українська об’єднана церква, давайте говорити прямо,
як форпост у боротьбі з вічним
конкурентом — Московською
патріархією. На кону стоїть не
просто православний чи християнський авторитет Варфоломія, а авторитет геополітика».
«Усі вони вже — ні МП, ні
КП, а єпископи Вселенського
патріархату. Так, у кожного
своє минуле, але відповідальність і орієнтація на майбутнє
зніме всі побоювання», — додає Ігор Козловський.
Крім того, не варто забувати, що, парафій у МП все ж
більше, ніж у КП, а тим більше УАПЦ, тому не зважати на
них не можна. Відповідно, на
Симеона і може робитися ставка, як на людину, яка приведе
за собою до нової церкви якомога більшу кількість прихожан і єпископату. А чим більше людей у незалежній церкві, тим менше ризик сутичок
на релігійному ґрунті.
«Симеон може піти в Автокефальну церкву. Він — друг
Петра Порошенка. Але водночас, він дружній із багатьма
архієреями. Наприклад, із
ним раніше дуже добре товаришував владика Павло (намісник Києво-Печерської лаври. — «Апостроф»), — розповіло джерело в УПЦ МП.
«На сьогодні існує дві концепції проведення Собору.
Перша, яку активно просуває
УПЦ КП, полягає в тому, щоб
у Соборі взяли участь тільки
ті, хто підписав звернення до
Вселенського патріарха про
надання автокефалії. А їх не
так багато — до 50 осіб. Вселенський патріарх говорить
про те, що в Соборі повинні
взяти участь всі православні
ієрархи на території України,
а таких понад 80. Відповідно,

❙ Сiмеон, митрополит Вiнницький
❙ i Барський (Шостацький
❙ Володимир)
якщо УПЦ МП вирішить піти
ва-банк, проти волі РПЦ, у
них є хороший шанс поставити свого предстоятеля», — резюмує Людмила Филипович.
Хто може бути кандидатом
від УАПЦ і чи буде він узагалі — найскладніше питання. Глава УАПЦ митрополит
Макарій заявляв, що сам він
ставати предстоятелем не збирається, і бачить на цій посаді
нейтральну людину або ту, на
яку вкаже Варфоломій, але це
не означає, що УАПЦ не впливатиме на цей процес і не займе принципову позицію, наприклад, проти Філарета.
Утім Симеон, Філарет і Єпіфаній — далеко не єдині реальні кандидати. Наприклад,
експерти кажуть, що не варто списувати з рахунків митрополита Олександра (Драбинка), який, перебуваючи в
лоні УПЦ МП, не раз висловлював симпатії до ідеї автокефалії. Ще одна цікава постать
— екс-глава відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ
МП архімандрит Кирило (Говорун). Архімандрит Кирило
— доктор філософії, кандидат богослов’я, живе і викладає в Лос-Анджелесі. Саме він
може бути тією «нейтральною
людиною», яка влаштувала б
більшість архієреїв, але спочатку Кирила потрібно посвятити у єпископи, щоб відповідно до церковної ієрархії
він міг претендувати на пост
предстоятеля.
«Можливо, список поповнюватиметься на самому Соборі. Це ж не профспілковий
або партійний з’їзд, де всі документи вичищені, а люди
просто голосують. Швидше
за все, буде певна полеміка.
Припускаю, що досить гостра», — підсумував Ігор Козловський. ■
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Ігор ВІТОВИЧ

■ ФОРУМИ

Минулої неділі у Парижі відбулися масштабні заходи з відзначення 100 років з дня завершення Першої світової війни. В них
узяли участь лідери близько 70
країн світу. У другій половині
дня масові заходи, які відбувалися на вулицях Парижа, переросли у більш камерний захід
— Форум миру, який разом
символічно відкрили президент
Франції Емманюель Макрон та
канцлер ФРН Ангела Меркель.

Європа знову за крок
від самогубства

11.11 об 11.00
Вибір Парижа як головного майданчика ювілейних урочистостей є цілком виправданий. У Франції Першу світову називають просто Великою
війною. Адже цю країну вона
вразила більше, ніж навіть
Друга світова війна. І президент Франції Еммануель Макрон доклав усіх зусиль, аби
центром відзначення 100-річчя завершення Першої світової війни стала саме його країна. Тож 11 листопада у Парижі зібралися лідери з усієї Європи та інших країн світу. З
основних учасників війни вдома залишилися лише керівники Великої Британії та Польщі, які проводили ювілейні
заходи у своїх країнах.
Перша світова війна, як
нагадує «Німецька хвиля»,
завершилася об 11-й годині
11 числа 11 місяця 1918 року.
Тож центральною подією стало вшанування біля Тріумфальної арки полеглих. А це
близько десяти мільйонів солдатів і майже сім мільйонів
цивільних. Погода цілковито
пасувала цим сумним споминам — зранку в Парижі йшов
дощ. Щоправда, нагоди сильно змокнути у глав держав
і урядів не було — для них і
для запрошених глядачів звели кілька критих трибун.
Усі вулиці довкола Тріумфальної арки були перекриті
для перехожих — парканами
та поліцейськими фургонами. Довкола ходили посилені
патрулі поліцейських і військових. А для авто всі під’їзди
були закриті ще за кілька кварталів до Тріумфальної арки.
Президент Франції Еммануель Макрон iз дружиною
Бріжит зустрічали глав держав і урядів у Єлисейському палаці. Президент України Петро Порошенко прибув
з дружиною Мариною. Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїхала до Єлисейського палацу останньою, без чоловіка Йоахіма Зауера. Звідти
всі лідери автобусами вирушили на місце урочистостей
— за винятком президентів
США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Кожен iз них приїхав до Тріумфальної арки окремим кортежем, на лімузинах, традиційно привезених із собою.
Протокольний
перебіг
подій порушили троє активісток руху Femen, які з оголеними грудьми вибігли на проїжджу частину Єлисейських
полів і майже добігли до кортежу Трампа, перш ніж їх перехопили поліцейські. На
грудях жінок було написано «Фейк», «Парад лицемірства» та «Вечірка гангстерів».
Із голів держав та урядів
провідну роль у церемонії
вшанування полеглих відігравав господар країни — пан
Макрон, який виголосив єдину промову. Її він присвятив
тому, аби змалювати жахіття війни, яка забрала жит-
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Світові лідери, відзначаючи в Парижі сторіччя закінчення Першої світової, наголошували,
як важливо не розпочати сьогодні Третю світову
України висловилися категорично проти так званих «виборів» у ОРДЛО, що відбулися
11 листопада. «Ці вибори ніким не будуть визнані, це грубе порушення Мінських домовленостей», — наголосив Президент України.
Згодом у спільному комюніке Ангела Меркель та Еммануель Макрон засудили
«вибори» на підконтрольних
проросійським сепаратистам
територіях Донбасу як протиправні та нелегітимні. Берлін
та Париж вважають, що голосування на Донбасі підриває
територіальну цілісність України.

«Партнерство між Україною
та США має стратегічний
характер»

❙ Меркель, Макрон і Порошенко говорили про Україну.
тя мільйонів військових, залишивши три мільйони вдів і
шість мільйонів сиріт. За словами Макрона, лише на Францію впав мільярд снарядів.
Президент Франції згадав
села, де після війни не залишилося жодної людини, які
могли б їх відбудувати, та могили, де кістки французьких
і німецьких солдатів лежать
поряд. «Європа опинилася за
крок від самогубства», — зауважив він і закликав світових лідерів пам’ятати уроки сторічної давнини. Вочевидь ці слова стосувалися передусім Володимира Путіна,
який «заколотив» на території Європи вже не один збройний конфлікт.
І це не єдиний політичний
сигнал у промові французького президента. За його словами, всі лідери, які зібралися 11 листопада в Парижі, мають підтвердити свою відповідальність за те, щоб передати
дітям світ, про який мріяли
попередні покоління. «Разом
ми можемо відвернути загрози глобального потепління,
бідності, голоду, хвороб, нерівності та невігластва», —
додав він. Після виступу Макрона лідери почали аплодувати. А Трамп, який надає перевагу двостороннім відносинам
перед багатосторонніми, а також вирішив вивести США з
Паризької кліматичної угоди, кілька секунд повагався,
та все ж також почав неохоче
плескати в долоні.

Символ миру чи фото
останнього моменту єдності
Другою ключовою подією
дня у французькій столиці
став Паризький форум миру.
Це ініціатива Макрона, якою
він хотів дати нагоду своїм
колегам відчути «колективну відповідальність» перед
світом. Відтепер форум проходитиме щороку. Але спер-

шу всі лідери попрямували до
Єлисейського палацу на обід.
Трамп і Путін знову їхали окремо від інших.
Під час обіду президентам РФ та США вдалося провести коротку бесіду. Нагадаємо, що раніше обговорювався варіант окремого саміту між лідерами, але Париж
наполіг, щоб повноцінну зустріч Путіна та Трампа 11 листопада не проводили. За словами президента Росії, розмова з Трампом пройшла «добре». Двосторонній саміт вони
планують провести наприкінці місяця у Буенос-Айресі. За
чільним столом, крім Макрона та Меркель, зібралися
близько 20 лідерів, включно з
Трампом і Путіним. Петро Порошенко в цю «двадцятку» не
потрапив і сидів за іншим столом.
Згодом всі лідери, за винятком Трампа, взяли участь
у Форумі миру. Ця подія була
просякнута
символізмом.
Адже, за словами Макрона, лідери тих країн, які сто
років тому воювали між собою, нині зібралися в мирі.
«Сто років тому ми не змогли виграти мир, бо Франція
та Німеччина були розділеними», — зазначив Макрон. І
тому, за його словами, відкрити форум мала саме канцлерка ФРН Ангела Меркель.
Пані Меркель у свою чергу застерегла присутніх від
нових небезпек для миру в
світі та Європі. За її словами,
Перша світова війна показала, «куди може завести національне самопрославляння
та військова зарозумілість»
(знову, схоже, камінь у кремлівський город). Канцлер Німеччини висловила занепокоєння тим, що «зашорене
націоналістичне мислення
поширюється, а добрі взаємовідносини між країнами
ігноруються.

Згодом Еммануель Макрон додав, що від нинішнього покоління залежить, чи урочистості з нагоди закінчення
Першої світової залишаться в
пам’яті символом миру між націями, чи «фотографією останнього моменту єдності» перед зануренням світу в новий безлад.
На відкритті форуму виступив і генеральний секретар ООН
Антоніу Гуттериш. Він порівняв теперішню ситуацію у світі
з подіями, які призвели до Першої і Другої світових воєн.
Як повідомляє «Німецька
хвиля», після відкриття форуму президенти та прем’єри
країн розійшлися в різні приміщення павільйону, де паралельно провели близько 15
«круглих столів». Згідно з
програмою, президент Росії
Володимир Путін не брав
участі в жодному з них. Очільник України Петро Порошенко мав виступити під час дискусії «Мир та безпека» разом
із президентом Швейцарії та
президентом Малі. Утім, він
так і не прийшов, що стало
несподіванкою для організаторів. Як з’ясувалося згодом,
Порошенко провів зустріч iз
Меркель і Макроном.
На цих перемовинах ішлося про необхідність негайного повернення до переговорів
щодо обміну та звільнення українських громадян, яких незаконно утримують у РФ і на
окупованих територіях Донбасу та Криму. (Напередодні
проведення ювілейних заходів
на площі Республіки в Парижі пройшла акція за звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів). Говорили також про введення
миротворчого контингенту
на Донбас. Порошенко повідомив про підтримку цієї
ініціативи з боку Німеччини і Франції. Лідер Української держави також зазначив,
що більшість країн-партнерів

У Парижі Президенту України вдалося переговорити
також із президентом США
Дональдом Трампом. За підсумками цієї короткої зустрічі було домовлено про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства України і США, повідомив глава
Української держави. «За
підсумками цього обговорення сьогодні (11 листопада. —
Ред.) відбулася зустріч міністра закордонних справ України
Павла Клімкіна та його американського колеги — державного секретаря США Майка
Помпео», — сказав Петро Порошенко. За його словами, результатом цих зустрічей стала домовленість про проведення у Вашингтоні 16 листопада
цього року Комісії стратегічного партнерства Україна —
США на рівні міністрів закордонних справ двох країн.
Голова держави нагадав,
що Комісія була започаткована майже десять років тому.
«Сьогодні ми домовилися відновити її роботу як символ
того, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки має стратегічний характер», — сказав Президент України. Крім того,
він повідомив, що в Парижі
також відбулася зустріч дипломатичного радника Президента України Костянтина
Єлісєєва з радником президента США з питань національної
безпеки Джоном Болтоном.
Загалом у рамках «Паризького форуму заради миру»
відбулося понад 40 зустрічей українського Президента із лідерами країн світу. За
словами Порошенка, ці зустрічі підтвердили чітку і тверду підтримку державного суверенітету і територіальної
цілісності України. «Активна підтримка суверенітету та
територіальної цілісності України, підтримка нас у процесі реформ є потужною і відчутною з боку світового співтовариства. І це надзвичайно
важливо», — додав Президент
України.■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Минулий тиждень відзначився яскравою
спробою нарешті врегулювати проблему з
автомобілями на єврономерах, названих у
народі «бляхами». Поки народні депутати
у будинку під куполом намагалися затвердити постанову, яка б розставила всі крапки над «і», самі ж «бляхери», заблокувавши урядовий квартал, фактично взяли в
заложники киян. Після результативного
голосування, яке подарувало власникам
нерозмитнених машин чимало законодавчих бонусів та можливість вийти з незаконного статусу малою кров’ю, останні ж
усе одно залишилися невдоволеними. Депутатів звинуватили у всіх гріхах, обізвали
нецензурними словами, а один із лідерів
«бляхерського руху» навіть привселюдно
спалив свій джип. «Краще б вони передали цю машину на фронт», — прокоментували цей вчинок у соцмережах.

■ ПОВНИЙ ГАЗ

Заплати — і їдь спокійно
Верховна Рада суттєво зменшила розміри акцизу для «євробляхерів» і розробляє
підвищені штрафи за порушення закону

Рада пішла назустріч
За закон №8487, ухвалений у другому
читанні, проголосувало 250 народних депутатів. Документ, після того, як його підпише Президент України, запроваджує
нову модель оподаткування акцизним
податком легкових моторних транспортних засобів: замість оподаткування одиниці об’єму двигуна транспортного засобу
існуватиме оподаткування одиниці легкового транспортного засобу.
Режими тимчасового ввезення або
транзиту, за якими в Україні перебувають
більшість «євроблях», можна буде перевести в режим імпорту при сплаті штрафу в розмірі 8500 гривень. Засоби від розмитнення «євроблях» у 2018-19 роках, як
планують законодавці, спрямовуватимуть
на покриття дефіциту Пенсійного фонду.
За словами голови парламентського комітету із питань податкової і митної політики Ніни Южаніної, акцизний
податок на авто планують розраховувати на основі таких базових ставок: нові
авто з бензиновим двигуном — 50 євро замість нинішніх 102 євро, авто з дизельним двигуном — 75 євро. При цьому, у
залежності від об’єму двигуна та віку машини, вартість ставки змінюватиметься. Сума дорівнюватиме базовій ставці,
помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна — це
обсяг, поділений на 1000.
Наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об’ємом двигуна 1,6 тис.
куб. см за новими розрахунками становитиме 80 євро. Якщо ж автомобіль уже
«поколесив» європейськими дорогами,
але термін експлуатації ще не перевищив
5 років, ставка акцизу становитиме 400
євро. Якщо ж завозимо до України старе
авто, із терміном експлуатації до 15 років,
треба буде заплатити 1200 євро. Водночас
акциз на новий дизельний автомобіль з
об’ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 120 євро,
до 5 років — 600 євро, до 15 років — 1800
євро.

Вирахуй акциз сам
У пояснювальній записці до законопроекту міститься формула, за якою кожен автовласник може порахувати, у яку
суму йому обійдеться автомобіль із Європи. Так, ставка податку для відповідного транспортного засобу визначається
за формулою: Ставка = Ставка базова х К
двигуна х К віку.
У цій формулі ставка базова дорівнює
ставці податку в євро за один транспортний засіб:
— з двигуном внутрішнього згорання з
іскровим запалюванням та кривошипношатунним механізмом з об’ємом циліндрів до 3000 куб. см — 50,0;
— з двигуном внутрішнього згорання з
іскровим запалюванням та кривошипношатунним механізмом з об’ємом циліндрів понад 3000 куб. см — 100,0;
— з двигуном внутрішнього згорання
із запалюванням від стиснення (дизелем
або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до
3500 куб. см — 75, 0;
— з двигуном внутрішнього згорання
із запалюванням від стиснення (дизелем
або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. см — 150,0.
У цій формулі коефіцієнт двигуна —
це коефіцієнт, який визначається діленням об’єму циліндрів двигуна внутріш-

❙ Отримавши безпрецедентні пільги, активісти–«бляхери» нецензурно обізвали нардепів і пообіцяли новi акції непокори.
❙ Фото з сайта tsn.ua.
нього згорання відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.
К вік — це коефіцієнт, що дорівнює
кількості повних календарних років iз
року, наступного за роком виробництва
відповідного авто, до року визначення
ставки податку.
Встановлено також граничний коефіцієнт віку імпортованого автомобіля: 15. Тобто, якщо автомобілю 16, 18,
20 чи навіть більше років, граничний коефіцієнт усе одно розраховуватиметься як
п’ятнадцятирічного.
І нарешті, бонус для автовласників на
єврономерах: упродовж 90 календарних
днів після вступу в силу закону діятиме
знижуючий коефіцієнт 0,5. Ті ж авто, які
будуть розмитнені в наступні 60 днів, будуть мати право на коефіцієнт 0,75.
Спробуймо порахувати, скільки доведеться заплатити акцизного податку
для авто з бензиновим двигуном, об’ємом
двигуна 2000 куб. см, випущеного в 2012
році. 50 євро х 2 (2000 куб. см/1000 — коефіцієнт двигуна) х 5 (років) = 500 євро.
І автомобіля з дизельним двигуном.

Краще ветеранам АТО, ніж
«бляхерам»: поради із соцмереж
Тим часом в Україні немає чіткої і вичерпної статистики, скільки всього нерозмитнених автомобілів катається українськими дорогами. За деякими даними, це число за останній час рекордно
зросло і нині вже становить 2,7 млн. одиниць транспортних засобів.
«Я в шоці, — написав у своїй сторінці
на «Фейсбуці» екс-депутат Київської міськради Олексій Давиденко. — Ми скупили до себе весь непотріб з ЄС. Якщо уявити, що за кожне авто заплатили в середньому по 2 тисячі доларів, то виходить, що
за останні роки наші люди кешем вивезли
з України 5,4 млрд. доларів». Давиденко
також запропонував Верховній Раді внести поправки до закону, аби кожен власник автомобіля на європейських номерах
міг заплатити одноразово 2 тис. доларів iз
машини, але тепер уже в українську скарбницю, і отримати українські номери.
Таким чином, на його думку, ми одразу отримуємо 5,4 мільярда доларів і можемо не брати кредит МВФ, ставимо на об-

Влада оцінює ситуацію правильно, але категорично не хоче псувати
свої стосунки з численними прихильниками «європейської халяви»,
— особливо перед виборами.
Об’єм двигуна — 1600 куб. см, рік випуску авто — 2007. 75 євро х 1,6 (1600
куб. см/1000 — коефіцієнт двигуна) х 10
(років) = 1200 євро.
Навіть на перший погляд видно, що це
значно менше, ніж акциз, який діє сьогодні. Адже зараз, за словами Ніни Южаніної, ставка акцизу на новий автомобіль з
об’ємом двигуна в 1,6 тис. куб. см становить 427 євро, віком до п’яти років — 2
629 євро, понад п’ять років — 3 906 євро.
Утім отримані тут цифри — далеко не
все, що треба буде заплатити, аби стати
законним власником імпортного автомобіля. Адже у вартість розмитнення авто,
як відомо, також входять 20% ПДВ, ввізне мито — 10%, а також збір до Пенсійного фонду, який становить 3-5% від вартості автомобіля.
«Ми розрахували розмір ставки так,
щоб вона захищала країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі. Звичайно, ставки будуть знижені...
За моєю шкалою, за новий автомобіль
потрібно буде заплатити 150 євро, до
п’яти років («Євро-5») — 300 євро, 20052009 роки випуску («Євро-4») — 750 євро,
2000-2004 роки («Євро-3») — 1 500 євро.
А ось за «Євро-2» — 7 500 євро. Тут акциз
виконуватиме регулюючу функцію, щоб
обмежити ввезення таких автомобілів в
Україну», — сказала голова профільного парламентського комітету.

лік усіх цих «летючих голландців». «Після цього держава матиме повне моральне
право забрати на металобрухт авто у всіх,
хто не вніс одноразовий платіж. Якщо
вже нам випала така честь — бути звалищем європейського сміття і металобрухту, так нехай хоч заплатять у казну і позбавлять нас чергової порції зовнішніх кредитів», — написав Давиденко.
Тим часом генеральний директор всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко обурений пунктом
законопроекту, що гарантує податкове
послаблення для автомобілів, які будуть
розмитнені впродовж 60 днів після набуття чинностi законом про єврономери. За
його словами, влада де-факто надає пільги порушникам закону, якими є власники
автомобілів iз європейської реєстрацією.
Назаренко також обурився тим, що
подібні пільги не дають, наприклад, учасникам бойових дій. Якби така пропозиція, за його словами, пролунала, то він сам
пропонував би знижку не в 50, а в 100 відсотків!
«Це було би зрозуміло, адже люди, які
захищають Україну, мають право на пільги. А люди, які порушують закон... яке
право? Я прогнозую, що якщо закон ухвалять, то завтра виникне новий мітинг iз
вимогою дати «євробляхерам» ще щось,
— заявив Назаренко. — Далі власники єврономерів блокуватимуть НБУ, щоб для

них долар коштував вісім гривень. Потім
блокуватимуть автозаправки, щоб паливо їм продавали по п’ять гривень, а також
вимагатимуть 60-денного пільгового періоду, під час якого на віскі і цигарки вони
будуть отримувати 50% знижки».
За його словами, податки на автомобілі треба зменшувати. «Чим меншими
будуть податки — тим меншою буде спокуса ухилятися від їх сплати. Зробити невеликі податки — і ніхто не понесе гроші бізнесменам за ввезення «євроблях»,
усі будуть невеликі кошти платити в бюджет. Але я проти таких методів, які ми бачимо сьогодні. За моєї участі за останні 20
років було скасовано близько 12 податків
на автомобілі. І ми все скасували без перекриття доріг, без створення проблем для
киян», — запевнив Назаренко.

Протести, штрафи, база даних
Влада, треба розуміти, оцінює ситуацію правильно, але категорично не хоче
псувати свої стосунки з численними прихильниками «європейської халяви», —
особливо перед виборами. Тим паче що
ціла низка потенційних і вже оголошених кандидатів на наступні парламентські і президентські вибори вже обережно
висловлюється на підтримку «бляхерів».
Громадські активісти, які лобіюють інтереси власників нерозмитнених автомобілів, чудово розуміють, яку козирну карту вони тримають у руках, і тому активно
виявляють невдоволення навіть такими
кроками назустріч. І погрожують безтерміновими акціями протесту не лише у середмісті Києва, а й у різних областях України.
Утім здаватися влада не планує і готується закручувати гайки для тих власників автомобілів на європейських номерах, які не скористаються законодавчою
шпаринкою для їх легалізації. Так, за словами Ніни Южаніної, українська поліція
зможе зупиняти автомобілі з іноземною
реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в країну через 180 днів після того,
як набере чинностi закон про розмитнення таких авто.
Іноземців активно перевірятимуть, зважаючи, що таким автомобілем може керувати громадянин України. «Тут і настає адміністративна відповідальність, яка накладається саме Національною поліцією», —
пояснила нардеп, додавши, що митники,
прикордонники і поліція матимуть доступ
до загальної бази автомобілів, які були ввезені на територію України.
«Ми створюємо єдину інформаційну
базу автомобілів, які поміщені в митний
режим тимчасового ввезення або транзиту. Цим проектом закону ми вносимо зміни в законодавство для того, щоб зупинка такого автомобіля патрульним поліцейським стала можливою», — пояснила
Южаніна. ■

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛИСТОПАДА 2018

■ УРОЖАЙ-2018

■ НОВИНИ ПЛЮС

Наближаємося до рекорду

Свинину більше імпортуємо

Аграрії зібрали 63 мільйони тонн зернових
Оксана СИДОРЕНКО
На кінець минулого тижня українські аграрії намолотили понад 63 мільйони
тонн зерна. Його зібрано з 94 відсотків належних площ при середній врожайності
45,1 центнера з гектара. Як раніше повідомляла «УМ», прогноз вдалося поліпшити завдяки хорошій погоді, яка встановилася під час дозрівання та збирання пізніх зернових, зокрема — кукурудзи, яку
продовжують збирати. В Мінагрополітики
вже озвучили сміливий прогноз із валового збору зернових, піднявши його як мінімум до 64 мільйонів тонн. А це другий результат в історії після рекорду 2016 року,
коли вдалося досягти 66-мільйонного врожаю.
За інформацією прес-служби Мінагрополітики, в розрізі культур уже зібрано:
ранніх зернових та зернобобових — 34,3
млн. тонн при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи — 27,8 млн. тонн (з 82 відсотків
площ) при врожайності 73,7 ц/га; гречки
— 135 тис. тонн при врожайності 12,6 ц/га;
проса — 78 тис. тонн при врожайності 15,4
ц/га. Крім того, в числі технічних культур
намолочено: соняшнику — 13,3 млн. тонн
при врожайності 22,4 ц/га; сої — 4,3 млн.
тонн (98 відсотків) при врожайності 25,5
ц/га; ріпаку — 2,7 млн. тонн при врожайності 26,1 ц/га. Цукрових буряків накопали 12,1 млн. тонн з 88 відсотків загальної

❙ Осіння посівна добігає фінішу паралельно зі збиранням пізніх зернових.
❙ Фото з сайта zoda.gov.ua.
площі при врожайності 492 ц/га.
Разом зі збиранням урожаю проходить
посівна кампанія. Засіяли 7,1 мільйона
гектарів озимих зернових при прогнозованій площі 7,2 мільйона. Крім того,
озимим ріпаком при прогнозованій пло-

щі 888 тисяч засіяли мільйон гектарів.
Міністерство аграрної політики і продовольства з огляду на вдалі жнива збільшило й цьогорічний прогноз щодо експорту зернових з України на 0,5 млн. тонн: до
42,5 мільйона. ■

■ ДОВІДКА «УМ»

Отримайте-розпишіться
Агророзписки беруть під заставу тридцяти видів сільгосппродукції
На початку впровадження аграрних розписок в Україні виробники оформлювали їх в основному під заставу
майбутнього урожаю традиційних олійних та зернових культур. Але останнім часом до цього процесу додатково залучено
майже три десятки сільськогосподарських продуктів, серед
яких ягоди (чорниця, малина,
шипшина, кавуни), фрукти (яблука), овочі (картопля, морква,
зелений горошок, часник), а також рис, гречка, гірчиця, сіно
та молоко. Оптимістичні новини повідомила минулого тижня заступник міністра аграрної політики та продовольства
Олена ЯРОШЕНКО
Проходить конкурс на посади керівників природно-заповідного фонду в національних
природних парках. За словами
заступника міністра екології та
природних ресурсів Василя Полуйка, директорів НПП обиратимуть за новими правилами.
Порядок проведення конкурсу та призначення на посаду
керівників установ природнозаповідного фонду, що належить до сфери управління Мінприроди, затверджений наказом міністра в липні цього року.
Відтепер керівником може бути
особа, яка здобула вищу екологічну, біологічну або географічну освіту. Потрібен також стаж
роботи за напрямом керівника
нижчого рівня не менше трьох
років та володіння державною
мовою.
«Завдання нових правил —

За перші десять місяців поточного
року українські підприємства поставили
на зовнішні ринки 1,54 тисячі тонн свинини, що втричі менше показника за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті експорт свинини також
скоротився утричі — до $3,33 мільйона.
Тим часом, згідно з офіційними статистичними даними, імпорт свинини в Україну збільшився у 5,7 раза в натуральному вираженні та в 1,4 раза в грошовому:
до 23,4 тисячі тонн і $43,2 мільйона відповідно. Експорт м’яса птиці і субпродуктів за звітний період виріс на 18,7% у натуральному вираженні — до 271,33 тисячі тонн, та на 31,6% у грошовому вираженні — до $425,22 мільйона. А імпорт
цих продуктів у січні-жовтні становив 111
тисяч тонн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні імпорт м’яса птиці та субпродуктів також зріс — на 15 відсотків,
сягнувши 44,2 мільйона доларів. Нагадаємо, ціни закупівлі свиней у першу декаду
листопада продовжили падіння.

Інвесторів заспокоїли

■ ЖИВІ ГРОШІ

Оксана СОВА
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України Олена Ковальова під
час засідання консультативної
ради проекту «Аграрні розписки в Україні». «Протягом трьох
років в Україні успішно реалізується цей проект. І за десять
місяців нинішнього року виробники залучили 3,3 мільярда гривень. Це три чверті від
загальної суми пректу, — живі
гроші, видані під 521 аграрну
розписку. І якщо раніше ми акцентували на зерновому ринку, то сьогодні спектр заставної
продукції значно розширився»,
— зазначила Олена Ковальова.
Протягом усього періоду існування в Україні аграрних розписок 90 відсотків коштів видано малим та середнім виробникам. За три роки функціонуван-

ня проекту, який розпочався з
підготовки законодавчої бази,
було сформовано та запущено
Національний реєстр аграрних
розписок, оформлено 703 аграрні розписки на 4,5 мільярда гривень. До Реєстру постійно підключаються нові нотаріуси. Організатори та партнери налаштовані на те, щоб проект мав
своє продовження. Мінагрополітики працює над подальшим опрацюванням законодавчої бази.
Крім того, планується спільна робота міністерства із Національною комісією з цінних паперів щодо запуску аграрних
розписок на фондовий ринок.
«Система функціонування
аграрних розписок сформована,
вона цікава постачальникам,

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується з 2015 року
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом групи Світового
банку, у партнерстві зі Швейцарською
Конфедерацією в Україні. Основні
партнери проекту: органи державної
влади (Міністерство аграрної політики
та продовольства України, Міністерство юстиції України), приватний сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки, зернотрейдери), міжнародні організації
тому що збільшується потреба
у вхідних ресурсах. Також зацікавлений фінансовий сектор: деякі банки організували спеціальні програми кредитування із залученням аграрних розписок. І,
безумовно, зацікавлені виробники, адже це можливість отримати необхідні матеріальні ресурси
та кошти, щоб почуватися впевненіше під час посівної та збиральної кампаній», — резюмувала Олена Ковальова. ■

■ КОНКУРС

Хочете подбати про заповідники?
Мінприроди шукає господарів для національних природних парків
створити прозорий механізм
конкурсного відбору претендентів на посади керівників установ
ПЗФ з відповідним професійним рівнем, здатних сформулювати бачення перспективних
напрямів розвитку природнозаповідної справи. Розраховуємо залучити справжніх лідерів
природно-заповідної справи, з
високою етикою поведінки та
культурою взаємовідносин, що
сприятиме подальшому розвитку національного природного
парку та збереженню природних багатств України», — пояснює Василь Полуйко.

Конкурсний відбір передбачає проведення кваліфікаційного іспиту, роз’яснення ситуаційних завдань та проведення
співбесіди. На ній претендент
повинен презентувати системне
бачення розвитку установ ПЗФ.
Серед перших установ природно-заповідного фонду, в яких
обиратимуть керівників за новими правилами, — НПП «Північне Поділля», «Верховинський», «Горгани» та Кременецький ботанічний сад. Документи
на участь у конкурсі прийматимуть до 5 грудня цього року
включно. Засідання комісії, до

складу якої включені і представники громадського сектору, транслюватимуть онлайн на
сайті міністерства. Очікується,
що новий механізм конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників установ
природно-заповідного фонду
сприятиме прозорості, відкритості та широкому залученню
громадськості до управління
об’єктами природно-заповідного фонду України.
Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна за посиланням: /files/docs/
nakazy/2018/nakaz_380.pdf. ■

Закриття угоди SALIC UK Ltd (Saudi
Agricultural and Livestock Investment
Company, Великобританія) з Mriya
Farming PLC (Великобританія) стало індикатором безпечної співпраці інвесторів з
Україною. Таку думку висловив колишній
міністр аграрної політики та продовольства, а нині директор Mriya Farming PLC
Олексій Павленко. За його словами, зростання обсягів зовнішньої торгівлі, особливо з країнами Євросоюзу, свідчить про зацікавленість іноземних інвесторів, навіть
попри ймовірну політичну турбулентність
перед роком подвійних виборів. «Нідерланди майже удвічі збільшили обороти в
Україні протягом трьох останніх років —
до $1,2 мільярда. І нинішні інвестори цікавляться вже не тільки виробництвом, а
й логістикою, переробкою, суміжними галузями», — каже Олексій Павленко.

Довкілля і війни
У Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів велику Алею миру висадили біля Патріаршого собору Воскресіння
Христового в Києві. У висадці дерев миру,
окрім киян-активістів, узяли участь міністри та посадовці. Три роки тому УГКЦ виступила з ініціативою провести таку екологічну акцію, яка б привертала увагу до теми
довкілля, і зокрема знищення природних
об’єктів під час бойових дій. У 2016 році
цю ініціативу підтримало Мінприроди, і з
того часу акція набула загальнонаціонального масштабу. До неї вже встигли приєднатися не лише представники інших конфесій, народні депутати з різних фракцій,
а й національні природні парки, ботанічні сади, навчальні заклади, наукові установи, органи місцевого самоврядування та просто небайдужі українці. Загалом
по Україні в рамках акції «Посади дерево
миру» вже висадили понад десять тисяч
дерев різних порід. І з кожним роком цю
екологічну ініціативу підтримує все більше
людей у всіх куточках України. Найбільші
Алеї миру висаджено в Бахмуті на Донеччині та у Вишгороді. Міжнародний день
запобігання експлуатації довкілля під час
війни та збройних конфліктів відзначається з 2001 року. Асамблея ООН одностайно ухвалила резолюцію «Захист довкілля
в районах, уражених збройними конфліктами», ініційовану Україною два роки тому,
де сформульовано актуальні завдання захисту довкілля в умовах конфліктів.

Місцевим бюджетам
додалося
Доходи загального фонду місцевих
бюджетів України у січні-жовтні 2018 року,
порівняно з аналогічним періодом попереднього, зросли на 22 відсотки (34,187
мільярда гривень) — до 189,367 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України. За даними відомства, за цей період відповідно до
бюджетного законодавства уряд перерахував місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти у розмірі 235,374 мільярда
гривень. Це складає 96 відсотків від передбачених асигнувань. ■
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СПАДЩИНА

■ ВАРТО ПОБАЧИТИ
Володимир КОЛОДЯЖНИЙ
Черкаська область

Чотири роки тому Американське космічне агентство НАСА виявило
точки Землі, позитивна енергетика яких здатна сильно впливати на
людину. У цьому благородному списку є Гранд-Каньон та Йєллоустонский національний парк у США, а також паризький Монмартр,
площа Святого Петра у Римі і Старе місто в Празі. Проте українцям
необов’язково їхати по позитивну енергетику в далекі краї, бо такі
місця є тут, удома. Серед них — відомий уманський парк «Софіївка». Отже, шукати позитиву їдемо туди...

Людина ночі
...Він жартома називає себе
людиною ночі, бо йде до свого
улюбленого парку, коли ще
темно, а повертається додому,
коли вечірні сутінки вже вкривають землю. Рідні давно змирилися з цим — така в нього
робота... Зараз його ім’я добре відоме вченим найславетніших дендрологічних парків і
за межами України.
Знайомтесь, Іван Семенович
Косенко: член-кореспондент
НАН України, доктор біологічних наук, професор, директор Національного дендрологічного парку «Софіївка», що в
Умані — місті звитяжної слави
українських козаків. Він — не
тільки вмілий керівник, а й талановитий науковець, який написав багато наукових статей і
книжок про «Софіївку».
■ Іване Семеновичу, ваші
колеги розповіли про дуже
напружений робочий день
свого директора. Ще ніч не
вгасла, а ви вже крокуєте
п’ятикілометровим маршрутом
по рідній «Софіївці». І так майже сорок років...
— Маленьке уточнення —
маршрут десятикілометровий.
Для мене немає дрібниць: там
хтось папірець кинув, а може,
й порожню пляшку... Всякі бувають люди. Віднесу до урни.
Раніше зустрічалися написи,
вирізані на дорогоцінних реліктових деревах: «Тут були Вася
і Маша з Волгограда», інші
подібні... Щоправда, в останні роки це припинилось. Краса
парку чарує відвідувачів, облагороджує, виховує...
«Cофіївка» — вічний пам’ятник коханню та безсмертній
гармонії. І хто побував тут, це
зрозуміє... А відвідують нас сотні туристів щоденно — не лише
з України, а й iз різних куточків світу.
■ У чому особливість вашого
дендрологічного парку?
— Архітектура унікального дендропарку базується на
давньогрецькій і давньоримській міфології. «Софіївка» ніби
живе разом iз міфічними героями, які відображені в статуях, композиціях парку. Нами
багато зроблено, щоб відновити
назви і події міфологічні, які з
плином століть були втрачені і
зараз повертаються у «Софіївку». Так, як це зробив видатний археолог Шліман: йдучи
слідами міфів Гомера, він відкрив справжню Трою.
Ось і ми, візуально намагаємось оживити прадавні легенди
Гомера. Про це я написав у своїй
науковій праці «Матеріалізація
образів гомерової «Одіссеї», як
вершина геніальності Людвига Метцеля». А взагалі, історію
парку не можна відірвати від
імені прекрасної грекині Софії.
Телефонний дзвінок перервав нашу розмову — приїхали колеги Івана Семеновича з
Чорногорії.
— Вибачте, але про цю жінку та історію її кохання ніхто
краще не розповість, ніж Галина Володимирівна. А нашу розмову продовжимо завтра.

❙ Грот «Локетек» — поема з каменю.

❙ Директор парку Іван Косенко.
Перша красуня Європи
Іван Семенович недарма порадив зустрітися з екскурсоводом Галиною Никитюк. Коли я
йшов з нею алеями парку, то не
міг відірвати очей від усе нових
і нових чарівних куточків цього рукотворного дива, котрому
мине скоро 225 років. А краса,
помножена на захоплюючу розповідь справжього і глибокого історика Галини Володимирівни,
багатого варта...
Тут оживають герої гомерівських легенд і тихо шепоче
осіннє листя, яке падало колись
під чарівні ніжки Софії — першої красуні Європи. Так її назвав свого часу князь Григорій
Потьомкін. Образ жінки-грекині — пристрасної, авантюрної,
талановитої — вартий пера письменника чи уваги режисера-постановника історичних фільмів.
Тож не дивно, що в голові
саме цієї жінки народився задум створення дендрологічного
парку, яким сьогодні милується весь світ. Але до цього були
бурхливі любовні романи з вінценосними особами Європи —
пруським королем Фрідріхом II,
австрійським імператором Йосифом II, Людовиком XVI, поляком
Станіславом Понятовським... Це
були ще ті часи!
Краса Софії надихнула молодого Моцарта на створення одного зі своїх шедеврів опери «Викрадення із сераля».
Не встояв перед надзвичайною красою і всемогутній Григорій Потьомкін, який тримав її
при своєму штабі під час російсько-турецької війни. Софія досконало володіла французькою мовою і не гірше турецькою — адже
вона походила з Греції, тоді провінції Отоманської Порти. Першого чоловіка прекрасної Софії
Юзефа Вітта Потьомкін призначив комендантом міста Херсон,
подарувавши ще 6000 карбованців сріблом. Він казав Софіїному чоловікові, що його дружина
дуже корисна при штабі — адже
зараз точиться війна з турками.
Софія навіть брала участь у
Віденському конгресі 1815 року,
куди з’їхалися царі, королі та імператори для розподілу колишніх наполеонівських завоювань.
Любовні пригоди грекині гармонійно переплелися зі справами
політичними. Навіть імператриця Катерина II не встояла перед
цією видатною жінкою: вона нагородила чарівну грекиню діамантовими підвісками — за
заслуги перед вітчизною у російсько-турецькій війні.

«Софіївка»
Відомий уманський дендропарк вражав своєю красою двісті років
тому та продовжує дивувати гостей сьогодні

❙ Софія Потоцька.
Народжений любов’ю
Та справжня любов прийшла до Софії, коли їй минув
31 рік. На пишному балу в Яссах, які так любив влаштовувати Григорій Потьомкін, Софія
познайомилась з некоронованим королем Польщі графом
Станіславом Потоцьким. Жінка надзвичайної краси вразила
його серце. Кілька років вони
жили разом у Тульчині, де Софія народила графу троє діточок. Та розкішний і галасливий
графський палац не задовольняв грекиню — вона мріяла про
тишу й усамітнення. Софія давно плекала надію створити красивий затишний парк: вона бачила такий у польської подруги
під Варшавою. Граф Потоцький
не міг відмовити дружині...
У 1802 році на околиці Умані
виріс парк: будували його десятки тисяч кріпаків найбагатшого польського магната — графа
Потоцького. Керував будівництвом вищезгаданий Людвіг Метцель. Тонни вибухівки здіймали у повітря десятки тисяч тонн
рідкісного місцевого граніту.
На очах народжувалися таємничі печери та гроти, про які
писав древній Гомер. Багатюща міфологія давніх греків ніби
оживала під натрудженими руками українських кріпаків. Це
була тяжка і небезпечна робота. Шість років копали паркові
ставки і русло підземної річки,
споруджували водоспади і водо-

граї, прокладали затишні алеї.
Тисячі будівельників перенесли до місця майбутнього парку велетенські кам’яні брили
вагою 50—100 тонн... У парку
висадили дерева місцевих порід
та екзотичні рослини, завезені
з різних країн. Майстри з Італії
прикрасили парк мармуровими статуями грецьких богів і
богинь, філософів і поетів. І ось
на околиці Умані з’явилася невеличка Еллада — батьківщина дружини графа Потоцького.
Своєю красою парк не поступався навіть Версалю — так говорили тоді в Європі.
У Центральному державному історичному архіві Києва зберігся список прізвищ кріпаків, які будували цей шедевр:
Заремба, Діброва, Закуренко,
Чорнокриленко, Троян... і далі.
Давно вже немає цих працьовитих людей, але тисячі відвідувачів iз різних країн щодня бачать
безсмертну красу, залишену
ними. Як і цей павільйон Флори: у стародавній Греції Флора
— богиня весни і квітів.
Над нижнім ставом Софіївки нависає Левкадська скеля.
На міфічному острові Левкада був вхід у підземне царство
Аїда. Зі скелі острова кожного
року скидали в море хабарника
чи казнокрада. Гей, хабарники
та казнокради XXI століття, де
ваша Левкадська скеля?!
У проміжках між колонами павільйону Флори видно
мальовничі краєвиди: Нижній
став, або Іонічне море, водограй
«Змія», тераса Муз, грот Аполлона, Бельведер. Тут усе сплановано творцем Софіївки Людвигом Метцелем. Якщо дивитися
на згадувану вже Левкадську
скелю збоку, можна побачити
профіль людини. Власник парку Станіслав Потоцький таким
чином залишив по собі пам’ять
у камені.
Як це буває в долі людській,
щастя і туга часто ходять поруч.
У сім’ї Потоцьких народилося
троє діточок, та вони померли
від холери у ранньому віці. За
переказами, Софія поховала малят під обеліском «Розбита колона». У київських архівах під
номером №49 збереглися листи
Софії до графа, який у той важкий час був у справах далеко за

кордоном. Їх не можна читати
без суму: «Ось вже три тижні я
прикрашаю квітами святе місце під усіченою колоною, де покояться наші янголята. Колона
так нагадує мені недогорілу свічечку».
Тихо дзюрчить джерело Гіпокрена — у грецькій міфології воно давало творче натхнення поетам. Приходять сюди по
натхнення і сучасні поети та
композитори, змагаються екстрасенси, котрих ми бачимо
на телевізійних екранах. Символічна естафета від міфології
до сучасності...
Грот Діани, грот Сцілли,
грот Локетека, грот Поліфема,
грот Фетіди. У «Софіївці» багато гротів, створених силою вибухів. Паркові інженерні споруди немов повінчані з красою
багатющої флори дендропарку і надають містичної таємничостi його чарівним куточкам.
Таким, наприклад, як Верхній став — серце всіх гідротехнічних споруд заповідника. На
ставку насипаний штучний острів, що носить назву Анти-Цирцеї. За міфом, німфа Цирцея перетворювала людей на тварин.
Але ж у парку Потоцьких мала
жити чарівниця з протилежними якостями. Тому ім’я чарівниці Анти–Цирцея.
«Софіївка» — це без перебільшення поема з каменю,
води, рослин, архітектурних
споруд і скульптур.

Нарцис, гінкго білоба і...
суперптах
В одному з куточків дендропарку пасуться коні, які ніби
прилетіли з давньогрецьких
міфів Гомера. Їх утримують не
лише для краси — коні допомагають лікувати дитячий церебральний параліч. На могутній
спині білого красеня Нарциса малюки навіть виконують... шпагат. А доглядає за цим господарством Оксана Петрівна — вона і
ветеринар, і веде школу верхової
їзди, і допомагає діткам.
Улітку кожного ранку на
одному зі ставків Софіївки купається більше сотні людей.
Поблизу — величезні гранітні глиби, від яких віє спокоєм.
Діти дуже люблять це місце —
вони стрімко біжать сюди, ніби

СПАДЩИНА
Василь Симоненко
український поет
дендропарку мешкає 76 видів
птахів. Найнезвичайніші —
гуси тянь-шанські, які можуть
перелетіти навіть Еверест. Суперптахи досить небезпечні для
пасажирських літаків. Учені не
можуть з’ясувати, як при температурі мінус кілька десятків
градусів, коли в птахів просто
замерзає кров, вони продовжують летіти...

Миті історії

❙ Екскурсовод Галина Никитюк.

Та повернемося в минуле,
щоправда, не таке вже далеке.
Друга світова війна, 28 серпня 1941 року. Поблизу «Софіївки» Муссоліні разом з Гітлером

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛИСТОПАДА 2018

«Я люблю у Софіївці думать, відганяючи спогадів рій,
Від сьогодні, ласкава Умань, скільки житиму — бранець твій».
шає екскурсію. Ви самі готуєте
спеціалістів?
— У нас перед травнем щороку — новий випуск екскурсоводів. Вони чудово знають свою
справу, вміють зацікавити будьякого відвідувача — чи це діти,
чи іноземці. У нас часто бувають
високопосадовці, гості з-за кордону. Вчора приїхала делегація
з дружньої Чорногорії.
■ З якою метою?
— Ми розпочинаємо співпрацю з ботанічними садами і
дендрологічними парками, туристичними організаціями цієї
країни. З цього приводу я був у
Польщі, Німеччині, Китаї та ба-

прекрасна
❙ Лебеді в «Софіївці» майже ручні.
їх притягує сильний магніт.
Взимку на ставку теж людно: в
ополонках купаються «моржі».
Надзвичайно багатий рослинний світ дендропарку —
3200 різновидів рослин, лише
троянд 250 сортів. Тут ростуть
дерева з усього світу. Повітря
буквально наповнене цілющими фітонцидами, і люди часто
приїжджають сюди, щоб підлікувати серце і судини.
Гінкго білоба — найдревніший вид рослин на планеті Земля. Походить з Китаю, але японці вважають це дерево своїм, у
Південній Америці його називають деревом ацтеків. Ліки з
нього чистять судини головного
мозку, і це найкраща профілактика від його важких захворювань. Але! Є ще у Софіївському
парку дуже небезпечна рослина
— борщівник гігантський. У сонячні дні він дає дуже важкі опіки, коли торкнутися нижньої
частини листа (у похмурий день
рослина поводиться не так «войовниче»). Цікавий і деревовидний ведмежий горіх (фундук)
— гордість парку. У «Софіївці»
навіть організували своєрідний
туризм зi збирання його горіхів.
Безкоштовний. І несуть туристи
додому повні мішки смакоти...
На ставках плавають лебеді — шипуни, кликуни і чорні. З Австралії. Їх радо підгодовують діти, птахи довірливі
й підпливають зовсім близько. Зимують благородні птахи
у спеціальних вольєрах, у стайнях поряд з кіньми. А взагалі у

приймають парад італійських
військ. А вже за годину Гітлер і
Муссоліні приймають парад німецьких військ у самій Умані.
Збереглася воєнна хроніка тих
днів та свідчення старих уманчан.
Після парадів вожді пили
каву на Острові кохання в знаменитому дендропарку. Фюреру
так сподобалась «Софіївка», що
він у майбутньому збирався зробити тут місце зустрічей для німецької знаті. Та не судилося...
У 1945-му тут побував Микита Хрущов і, незважаючи на
важкий післявоєнний час, виділив на подальший розвиток «Софіївки» мільйон карбованців.
А сьогодні Острів кохання з
міфів Гомера — улюблене місце
проведення шлюбних церемоній
молодих уманчан.

«Маємо заробляти на своє
утримання»
Наступного дня знову зустрічаємось з Іваном Семеновичем Косенком:
— Ну як, сподобалась наша
«Софіївка»?
■ Вона неймовірна... Хоча
мене важко здивувати — я облітав майже півсвіту... «Cофіївка» — дійсно справжня перлина України! Не втримаюсь і від
компліментів на адресу екскурсовода Галини Володимирівни:
вона талановитий оповідач і має
глибоке знання давньогрецької
історії, цитує Гомера і Вергілія,
Тараса Шевченка і сучасних поетів. Це надзвичайно прикра-
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гатьох інших країнах. Тому що
цікавий не лише старовинний
романтичний парк «Софіївка»,
а й, найперше, парк як туристична установа. Ми повинні заробляти гроші на своє утримання: держава дає дуже мало...
■ Яке місце вашого дендропарку в переліку інших відомих
парків світу?
— В енциклопедії Брокгауза
й Ефрона ще у XIX ст. писалось:
«Софіївка — найбільший і найбагатший парк Російської імперії, який не поступається таким
відомим паркам світу, як Версальський парк (Париж), СанСусі (Потсдам) та іншим уславленим паркам».

«ЗМІ повідомляли: знаменитої
«Софіївки» більше не існує»
■ Парк, пройшовши всі злами історії, ледь не загинув у
1980-му?
— Так. У цьому олімпійському році планувався приїзд до
парку багатьох зарубіжних гостей. А навесні сталося жахливе
стихійне лихо... 1 квітня 1980
року на засіданні Президії АН
УРСР мене затвердили директором «Софіївки», а вже в ніч iз 3
на 4 квітня паводок розмив земляну греблю Красноставського водоймища і вся його маса у
вигляді селевого потоку з велетенськими уламками криги ринула течією річки Кам’янка в
долину, де розташовані головні
об’єкти і найцінніші насадження парку. Замість прекрасного історичного дендропарку була ве-

личезна руїна. Війна пощадила,
а тут... Радіостанції і телестанції світу повідомили: знаменитої
«Софіївки» більше не існує! Отак
почалось моє директорство...
Парк рятувало все місто: наш
колектив, робітники і службовці, працівники дитячих садків,
старшокласники, учні ПТУ і солдати. До Олімпіади ми вже приймали гостей. Не дай Бог переживати таке!
З того часу минуло 37 років, і
старовинна і водночас нова «Софіївка», як зажди, приймає сотні наших громадян і зарубіжних гостей щодня.
■ Ви сказали нова...
— Так. Скоро, на державному рівні, ми відзначатимемо 225
років заснування «Cофіївки», і
до знаменної дати вже виконали
і продовжуємо виконувати значний обсяг підготовчих робіт за
бюджетні кошти, які нам надає
Кабінет Міністрів. Велику допомогу ми відчуваємо зі сторони нашої НАН України на чолі з Борисом Патоном. Ми також вдячні
народному депутату Антону Яценку, котрий реально сприяв у вирішенні фінансових справ.
Ви, мабуть, помітили: на головній алеї історичної частини парку знято частину асфальту й видно старовинну гранітну бруківку.
Ми відновимо всю алею. Щоб вона
була, як у часи Софії Потоцької...
Ретельно зберігаючи дендропарк
ще тих, давніх, часів, ми фактично створили і рівний за площею
новий парк. У цьому видатна заслуга вчених Центрального ботанічного саду ім. Гришка НАН
України.
Бажаючи гідно зустріти знаменну дату, плануємо побудувати японський сад — він дуже
популярний у багатьох країнах
світу. Є домовленість iз президентом японської компанії «Касуго», який приїжджав до нас у
липні.
Також побудуємо фрагменти
регулярного парку типу Версальського. Адже Уманський національний педагогічний університет і Національний університет
садівництва мають факультети
для підготовки фахівців садовопаркового мистецтва. У нас така
своєрідна естафета — крізь віки
вперед!

Від міфології до звершень
науки
■ Іване Семеновичу, у вас є в
«Софіївці» улюблене місце?
— Уся вона — любов моя! Я ж
віддав їй 38 років. За все болить
серце. А найбільше... Щезають
колекції не лише рідкісних рослин, занесених до Червоної книги. Навіть узяти дуби: значна
площа парку зайнята ними. Дубинкою називається. І от близько 30-40 відсотків цих дерев гинуть...
■ Чому?
— У зв’язку з потеплінням
клімату: цивілізація тисне... А
є й інші цікаві й загадкові речі:
у 1712 році Дніпро біля Переяслава-Хмельницького люди і
коні переходили вбрід. Тоді не
було гребель, водосховищ. Тому
важко сказати, що це лише результат цивілізації... Є ще інші
фактори. Той же улюблений
ведмежий горіх: тема моєї докторської дисертації. Я вже 34
роки займаюсь ним. Ми завезли
ведмежий горіх iз Кавказу. Як
і дуби, він почувається зараз не
дуже... Ученим «Софіївки» роботи вистачить надовго — природа так просто не відкриває
своїх таємниць.

■ Ви не тільки зберігаєте старовину, а й ведете наукові дослідження?
— До катастрофи 1980-го у
нас не було науковців. Сьогодні ж «Софіївка» має статус науково-дослідного
інституту
НАН України, який вона отримала з нагоди 55-річчя перебування в академії наук. Зараз у
нас два доктори наук, два професори і 19 кандидатів наук. Інститут став осередком розвитку
наукової думки, запровадження нових підходів і тенденцій
у геоботаніці, біотехнології та
ландшафтному будівництві. У
нас проходила цікава конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Чарльза Дарвіна. Участь у ній брали
відомі українські вчені, фахівці з багатьох галузей біологічної науки: молекулярної біології, фізіології рослин, генетики,
дослідження фітоінвазій.
■ Кілька років тому ваш колектив отримав Державну премію в галузі архітектури. За що
держава так високо оцінила роботу творців?
— Це давня історія... У 1872
році тодішні власники парку
вирішили розширити «Софіївку» і побудувати поруч каскад
ставків. Збереглися плани тих
часів, нанесені на карту. Ми
вирішили реалізувати красиву старовинну ідею і створили
чотири стави. І при цьому широко використали місцевий камінь — граніт. Ви бачили, який
він у нас гарний. Незвичайний!
І протікає струмок. І ніби просто, та очей не відірвеш... Уманчани і гості дуже люблять це
місце. Ось за нього ми й отримали Державну премію.
■ Крім того, що ви вчений, ви
ще й директор, а значить — господарник. У наш непростий час
без проблем ніяк не можна...
— О! Як без них...У нас хочуть відсудити десять гектарів
землі —Білоцерківський комунально-експлуатаційний відділ
МО України. А там насадження фундука — затрачені великі
кошти. Фундук — дуже цінний
харчовий продукт — їжа богів!
Його необхідно поширювати по
всій Україні.
Іде зима — буде сутужно
з зарплатнею. Та й в історичній частині дендропарку бувають пригоди. Якось вандали
викрали композицію — бронзову чашу з вужами: нам вдалося знайти цих людей. Наркомани. Викрали знову — знову
знайшли. Вандали додають клопоту, хотілося б більшої свідомості від людей.
Я вже розповідав вам про
підготовку до визначної дати —
225-річчя заснування «Софіївки». Проблеми і плани диктує
сама історія. Тримаємось!
***
Проходжу ще старовинними
алеями «Софіївки». Ось вхід до
міфічного царства мертвих. Кінний екіпаж щойно привіз групу
екскурсантів, потім в електровагончиках прибула ще одна.
Екскурсантів чекає захоплююча подорож по річці Ахеронт у
підземному царстві Аїда. Втім,
тут захоплює і чарує все!
Коли ж сюди вперше приїхали грекиня Софія і польський граф Станіслав Потоцький наприкінці XVIII століття,
тут були лише піщана пустеля,
порізана ярами, три старі груші,
низькорослі верби над річкою
Кам’янкою, кілька дубів та безладдя гранітних глиб... ■
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■ ВИЩА ШКОЛА

■ А ТИМ ЧАСОМ...

І чужого
научайтесь...
Студенти НУБіП їздять
за програмами обміну
до європейських
університетів
Марія ТКАЧУК, студентка 4-го курсу
факультету аграрного менеджменту
Національного університету біоресурсів
і природокористування
Україна все більше інтегрується у
світовий освітній простір. Найяскравішими проявами цього процесу є міжнародна освітня мобільність і програми подвійного дипломування. Національний університет біоресурсів і природокористування України — один із
тих вишів, що дає своїм студентам можливість паралельного навчання у провідних вишах світу. За рік за цими програмами там побували більше сотні молодих українців.
Пройшло два місяці мого навчання
за обміном в університеті «ІСА Лілль»
(м. Лілль, Франція) за програмою кредитної мобільності «Еразмус+». По
приїзду всі студенти з різних країн:
Гани, Уганди, Нігерії, Гамбії, Росії,
Мексики, Бразилії, Аргентини, США,
Великої Британії, Афганістану, Лівану, Казахстану, Індії, Іспанії, Італії,
Німеччини, Кореї, Тайваню, Таїланду, Китаю й України — проходили так
звану welcome session. Це був місяць інтенсивних занять з французької мови,
підвищення комунікативних навичок
у міжнародних відносинах, наукової
комунікації. Що воно таке — наукова
комунікація? Це предмет про правила написання оглядів преси чи письмових звітів, створення проектів та власних досліджень, надійність і доречність використання джерел для пошуку інформації, плагіат та інші знані в
усьому світі правила, які використову-

❙ Інтернаціональна команда студентів.
ватимуться у щоденній роботі з інформацією. Нас познайомили з онлайн-бібліотекою університету, де можна знайти багато наукових статей і книжок на
різні теми не тільки французькою, а й
англійською мовами.
Що таке intercultural communication
skills (українською — міжкультурні навички спілкування), ми дізналися детальніше, пройшовши цей курс разом із
викладачем з Англії. Він розповідав нам
про способи боротьби з упередженнями,
стереотипами, як успішно працювати в
команді з людьми, котрі мають абсолютно відмінний життєвий background. Це
був дуже корисний курс, оскільки часом
елементарні речі потребують прояснення, і майже кожен проект ми робимо в
міжнаціональних групах. Кожен з нас
має індивідуальний підхід до роботи і
різні погляди, виходячи з того, що попередні роки ми провели в цілковито інших культурах, а отже, й підхід до праці відрізняється. Так нас інтегрували,
ввели в курс подій, систему навчання і
в цілому в університетське життя французького вишу. Також викладачі давали нам багато цікавих тестів для дослідження того чи іншого питання. Вони
показали, як багато ми ще не знаємо і
як багато ще речей, над якими потрібно

подумати. Це відкрило в нас не друге —
третє дихання.
Як бачите, мотивація до навчання,
підкріплена сталевою дисципліною і
розумінням того, що ти працюєш на
своє майбутнє, колосальна. Університет дає тобі змогу розширити свій кругозір і працювати в будь-якій компанії
— світовому лідері в будь-якій країні.
Все, що потрібно від тебе, — це бажання і наснага до постійної праці. Завдяки навчанню в НУБіП України, що відкриває для своїх студентів двері в провідні європейські університети, перед
нами постає зовсім нове життя і нові
можливості. Про страх, невпевненість
у собі й своїх знаннях, упередження
негайно забудьте! Ризик, рішучість,
відкритість думок, відчайдушність і
працьовитість — ось що треба, аби наважитись на таку подорож...
Не соромно чогось не знати — соромно не хотіти навчитися: це не я, це Сократ. Тож рухайтесь уперед, не боячись
упасти, і шукайте шляхи, як отримати
мотивацію, якщо її у вас немає. Приймайте необдумані рішення — і вони
приведуть вас у неочікувані місця і ситуації. Пам’ятайте: ваші можливості —
завжди попереду: їх обмежують тільки
ваші власні рамки... ■

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

ває зі звичаю національної меншини, до
якої належать мати або батько. Спір між
батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки або судом.
По батькові присвоюється за власним
іменем батька. Якщо батько має подвійне
ім’я, то по батькові дитині присвоюється
за одним із них. На прохання батьків по
батькові може також утворюватися згідно
з національними традиціями або не присвоюватися взагалі.
Якщо батьківство дитини не визнано,
по батькові визначається за іменем особи,
яку мати дитини назвала її батьком.

Як зареєструвати
новонароджену дитину?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Доброго дня, пане міністре. Ми чекаємо через 6 місяців на первістка. Просимо вас
детально пояснити процедуру реєстрації. Бо від батьків допомоги небагато — все
з їхнього часу змінилося, а друзі всі говорять по-різному. Дякую.
Тоня Симоненко

Що потрібно зробити після
народження дитини?
Батьки зобов’язані не пізніше 1 місяця
від дня пологів зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем проживання одного з батьків або за місцем народження дитини.
Заявниками можуть бути як батьки
дитини, так й інші особи. Присутність
обох батьків є обов’язковою, якщо батьки мають різні прізвища.
Державна реєстрація проводиться з одночасним визначенням походження дитини та присвоєнням їй імені, прізвища та
по батькові.

Як визначається походження дитини?
Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу
охорони здоров’я про народження нею дитини.
Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтва про шлюб,
якщо на час народження дитини мати перебувала з ним у шлюбі.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі,
походження дитини від батька визначається за письмовою заявою матері та
батька дитини про визнання батьківства
або за рішенням суду.
При народженні дитини у матері, яка
не перебуває у шлюбі, у випадках, коли
немає спільної заяви батьків або відповідного рішення суду, запис про батька провадиться за прізвищем та громадянством
матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

Які документи потрібні для реєстрації
народження?
Одночасно із заявою про державну
реєстрацію народження (усною або письмовою) для проведення державної реєстрації народження дитини подається:
паспорт заявника, якщо заявниками є не
батьки;
— документ, який підтверджує факт
народження — медичний документ, виданий закладом охорони здоров’я;
— паспорти батьків або одного з них;
документ, що підтверджує походжен-

Україна отримала окреме вікно для фінансування конкурсів програми «Еразмус+» у 2019-20 роках, повідомляє прес-служба МОН України. Додаткове фінансування виділено за напрямом Кey
Аction (KA)1 «Міжнародна кредитна мобільність»
у розмірі 2,5 млн. євро, напрямом Кey Аction (KA)2
«Розвиток потенціалу вищої освіти» у розмірі 2
млн. євро, а також півмільйона євро — за напрямом «Жан Моне». Таке рішення було прийнято ЄС
за результатами розгляду відповідного звернення
України.
«Ми дуже раді, що Євросоюз пішов нам назустріч і виділив окреме вікно в «Еразмус+». Це зробили на прохання України. Міністр Лілія Гриневич
особисто в Брюсселі зустрічалася з Комісаром ЄС
з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ханом і запропонувала запровадити цей механізм для нашої держави.
Вікно дозволяє мати окремий кошик грошей у межах програми, які йдуть лише для нас. Тобто це дає
можливості для фінансування національних проектів у вищій освіті, за які конкуренція буде лише серед закладів вищої освіти України, а не серед вишів
усієї Європи», — розповів заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. Він також додав,
що Україна є однією з найуспішніших країн у сенсі
вибраних проектів «Еразмус+» — «Розвиток потенціалу вищої освіти», «Міжнародна кредитна мобільність» та Жан Моне. «Наприклад, у кредитній мобільності за три роки ми маємо результат — понад
7 тисяч студентів та співробітників університетів
взяли в ній участь. Окрім цього, Україна є однією з
найпопулярніших країн для кредитної мобільності
та посідає друге місце серед 131 країни-партнера.
Якщо ми повернемося до результатів конкурсу 2018
року, то за програмою «Еразмус+» за напрямом
«Розвиток потенціалу вищої освіти» ми вибороли
шість проектів, у середньому 1 млн. євро кожен, за
напрямом «Жан Моне» виграли 14 українських проектів з бюджетом у 500 тис. євро. Тобто ми говоримо про надзвичайно великі інвестиції, які робить
Європейський Союз у розвиток нашого простору
вищої освіти як частини європейського простору»,
— додав Юрій Рашкевич.
Потрібно відзначити, що з відкриттям окремого
вікна Україна отримала можливість виставити низку
пріоритетів до проектів, що фінансуватимуться у межах напряму Кey Аction (KA)2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» на 2 млн. євро. Основна ціль МОН
— визначити ці пріоритети таким чином, щоб вони
відповідали потребам тих реформ, які сьогодні тривають у нашій державі. З огляду на це міністерство
обрало такі два ключові пріоритети (з числа затверджених Європейською Комісією національних пріоритетів для України на 2018-2020 рр.).

ня дитини від батька (свідоцтво про шлюб
або спільна заява матері та батька дитини,
або заява матері);
— за відсутності документа закладу
охорони здоров’я або медичної консультативної комісії підставою для реєстрації
народження є рішення суду про встановлення факту народження.

Як визначитися з ім’ям, прізвищем та
по батькові дитини?
При державній реєстрації народження дитині присвоюється прізвище, ім’я та
по батькові, які індивідуалізують особу,
виділяють її з-поміж інших.
Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати й батько мають
різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки або судом.
Ім’я дитини визначається за згодою
батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою,
яка не перебуває у шлюбі, визначається
матір’ю дитини. Дитині може бути дано
не більше двох імен, якщо інше не випли-

Де працює послуга з прийому
документів для реєстрації у пологових?
З метою створення сприятливих умов,
спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг, в усіх
регіонах України надається послуга щодо
прийому документів для державної реєстрації народження та видачі відповідного
свідоцтва безпосередньо в пологових будинках. Загалом у 477 медичних установах. За 2016—2017 роки цією послугою
скористалися 238 166 громадян.
Інформація про пологові будинки, в
яких можна отримати свідоцтво про народження дитини, розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції
(https://minjust.gov.ua/).

Чи є покарання для батьків, які
несвоєчасно зареєстрували дитину?
Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах
державної реєстрації актів цивільного
стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17
до 51 грн.). ■
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■ СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Про рок:
рейтинг із безвиході
Костянтин РОДИК

Коли двадцять років тому замислювався рейтинг «Книжка року»,
головним пріоритетом було визначено: «Вияскравити, урельєфнити безперечні щорічні здобутки українського книжництва; детонувати у масовій свідомості резонанс коректного зіставлення
цих здобутків з російськими аналогами (що надзвичайно важливо
в умовах панування на українському ринку продукції російських
видавництв); створити новітні орієнтири національної гордості».
Не скажу, що тоді мені думалося про майбутню військову агресію
Кремля, але в українському книжковому світі коїлися речі, що аж
ніяк не нагадували «братерство» чи навіть «дружність». Годі було
помилитися: виразно тхнуло окупацією.

❙ Галина Родіна, директорка
❙ «МІАУ-культ» та «Еліт-профі».
❙ Фото К. Родика.

Уряд припинив дотувати книжки за кілька років до набуття
Незалежності. Це автоматично
призвело до різкого скорочення накладів, а відтак і обміління обігових коштів українських
видавництв. Так само потрапила у зону проторинкового дискомфорту російська книжка,
але вона мала очевидні — природні — переваги перед вітчизняною: світовий ареал російської мови щонайменше уп’ятеро
перевищує український. Та й у
самій Україні тих, хто нехтував
сусідськими виданнями на користь власних, був тоді мізерний відсоток. Інакше кажучи,
практично уся територія УРСР
становила ринок збуту для
росіян. Величезно-ласий ринок.
За їхнім же власним зізнанням
— третій за значенням, після
Москви та Пєтєрбурґа.
Відомо: більший наклад —
нижча ціна одного примірника. Роздрібний пресинг кінця
1980-х гнітив українське книговидання насамперед. За рік
до проголошення Незалежності показник «примірник на
душу населення» упав на 17 відсотків. 1991-го — ще мінус 18.
Цифри описують ситуацію вичерпно: обвал ринку.
До всього, апріорі більші наклади дозволяли росіянам стратегічно маневрувати — наприклад, розширювати тематичний
репертуар. Причому, робили
вони те, ніби за підручником.
Відомо ж бо: книжковий бізнес,
який нехтує попитом інстинктів, приречений на комерційне
фіаско. Інстинктивний попит,
що його успішно експлуатують
видавці в усіх розвинених книжкових країнах, — це страх, секс
та ейфорія у їхніх модифікаціях
і взаємопроникненнях. Тобто,
йдеться про популярні жанри —
детективи, трилери, мелодрами,
фантастику.
У згадуваний період — від
«пєрєстройкі» починаючи —
золота жила перекладного масліту, раніше мало- або й взагалі
недоступного радянському читачеві, помітно вичерпувалася.
Росіяни переклали чи не все,
що не потребувало купівлі авторських прав: від Конан Дойла і Кристі до дев’яноста томів
Чейза. Читач виразно потребував місцевих казкарів. І тодішній лідер московського книговидання «Ексмо» започатковує дві
суперпопулярні і надприбуткові
серії: «Чёрная кошка» (детективи) та «Ягуар» (політичний бойовик). Уже в перших сезонах хедлайнерами їхніх хіт-парадів
стають харків’яни Володимир
Безименний, Світлана та Андрій

тисячі до 40 тисяч примірників, а засновник-фінансист, Держкомпреси, заявив, що не має
грошей на таку купу паперу.
На щастя, в країні уже незупинно розгорталися процеси,
прямонепідлеглідержапаратові.
1992 року приватні видавництва
зрівнялися з державними за загальною кількістю випущених
назв. А ще перед тим журналіст«відсидент» Сергій Набока заснував за діаспорної підтримки
Українську незалежну інформаційну аґенцію «Республіка»
(УНІАР) — першу недержавну. На початку 1993-го в УНІАР
було зорганізовано підрозділ зі
збирання і поширення культурологічної інформації, рок-музичної, вельми резонансної натоді, насамперед. Керівником
проекту стала Галина Родіна, у
майбутньому директора Всеукраїнського рейтингу «Книжка
року», а на той час фрілансерка
«Радіо «Свобода» з попереднім
досвідом роботи в музичній редакції «Радіо «Промінь» та у видавництві «Музична Україна».
У тому видавництві вони із Набокою й познайомилися ще наприкінці 1980-х: Сергій приніс
Галині на редагування свій рукопис про історію року. Якийсь
час над текстом працювали, та
коли дійшло до конкретного
планування книжки, її загальмували з цілком колоніальної
мотивації: навіщо, мовляв, дублювання — адже уже є російські аналоги. Згадав це як промовисту ілюстрацію до викладеної
вище схеми російської книжкової експансії.
Так от, новому інформджерелу засновники, Набока і
Родіна, дали демонстративно
неофіційну, з рок-акцентом назву: «МІАУ-культ» (Мистецька
інформаційна аґенція українська). Кілька місяців по тому до
роботи в «МІАУ-культ» залучили й мене. Влітку 1993-го добірки культурологічних вісток від
«МІАУ-культ» з’явилися у найтиражнішій тоді газеті — «Вечірньому Києві», а також у зовсім
новій «Ліберальній газеті». У вересні підписані «МІАУ-культ»
матеріали починає друкувати
«Україна молода» і «Пост-Поступ», що перебував на піку популярності. До кінця року інформацію від аґенції уже регулярно
публікують провідні регіональні видання: «Слобідський край»
(Харків), «Новини Закарпаття»
(Ужгород), «Ратуша» (Львів).
«Гарт» (Чернігів), «Панорама»
(Вінниця), «Наше місто» (на той
час Дніпропетровськ).
Наступного 1994-го книжкова тематика виокремлюється в

❙ Лого засновника
❙ Всеукраїнського рейтингу
Клімови, Володимир Гриньков,
Михайло Нємєнов, кияни Олег
Приходько та Петро Катериничев. Через якийсь час українські
автори так само ставили на ноги
й російську фантастику.
Прикра еміграція українських письменницьких мізків,
спричинена значно вищими авторськими гонорарами в Москві, була ще не найгіршим
викликом. Прибутки від легкостравного читва дали росіянам змогу продукувати інтелектомісткі книжки (включно
з серйозним красним письменством). Сусідній ринок розвивався за «законом супермаркету»:
там, де гарантують максимально розмаїтий вибір, рівень продажів на порядок вищий. За
один із таких російських супермаркетів правила вся Україна.
Утворилося ганебно-замкнене коло: гроші наших покупців
ішли на розширене відтворення
російського книжкового бізнесу, а український книговиробник щодалі заходив у глухий
кут етнокультурної резервації.
Українське суспільство занурювалося в болото фальшивої самоідентифікації.
Треба зазначити, що така
стрімка окупація навряд чи
була б можлива, якби російська
книжка не заходила в Україну
під добрий інформаційний супровід. На двох головних російських каналах тоді вже існували
щотижневі книжкові програми
(і ті канали перебували у глядацькому топі українців); московські газети «Книжное обозрение» та «Exlibris НГ» (кожна
із власним хіт-парадом) вільно
продавалися і передплачувалися в Україні.
Натомість початком 1993-го
припинено вихід єдиної української книжкової газети
«Друг читача» («Літературну Україну» до уваги можна не
брати: вона і раніше не цікавилася книжковим ринком, а тоді
ще й всуціль поринула у політичні рефлексії). Ситуація була
сумно-комічна: новий менеджмент за рік збільшив передплатний наклад «ДЧ» від неповної

«МІАУ-культ» окремим напрямом. До передплатників тижневих добірок долучаються щойно
створена газета «Зеркало недели» (попервах україномовного
варіанта не було), «Культура і
життя», «Українське слово»,
«Хрещатик», «Незвисимость»,
«Молодь України», «Робітнича газета», «Финансовая Украина», англомовна «Вісті з
України», газета В’ячеслава
Чорновола «Час/Time», журнали «Радуга» і ArtLine й навіть
безкоштовно-тиражна газета
Укрпошти «РІО. Бізнес-сенс».
Час від часу публікують аґенційні бібліоновини «Урядовий
кур’єр», «Голос України» та
«Бизнес».
Здавалося б, поважна зона
покриття. Проте, внаслідок
стрімкої зміни загальнополітичної та соціальної парадигми, відбулася відчутна атомізація читацької аудиторії. Через рік після
проголошення
незалежності
старі «загальноукраїнські газети зберегли лише 18,5 відсотка
передплатників», — зазначає дослідник Володимир Кулик (Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки.
— К.: Критика, 2010). Весь огром читачів «спільних» видань
розпорошився на невеличкі кола
новоутворених медій — і ті кола
між собою перетиналися мало.
Це як переселення з комуналки
в окремі квартири — комунікація з колишнім сусідським середовищем переривається. Дуже
добра ілюстрація: якось книжкові добірки «МІАУ-культ» водночас публікувалися у чотирьох
одеських газетах («Вечерняя
Одесса», «Порто-Франко», «Вестник» «Чорноморські новини»)
різного спрямування — умовно
кажучи, традиційна, ліберальна,
опозиційна, україноцентрична. І
ніхто не нарікав на дублювання.
До всього, конче бракувало
системоутворюючого джерела
— спеціального книжкового періодичного видання. Адже навіть координатну сітку — послідовність, географію і тематичну
сеґментованість асортименту
важко було окреслити; зацікавлений читач був позбавлений
можливості стежити за видруком новинок через бібліографічні списки Парламентської бібліотеки, що практикував «Друг
читача».
Уже 1994-го системний пресовий книжковий голод став настільки відчутним, що окремі
видавці почали самотужки рятувати ситуацію: київське видавництво «Оберіг» починає
друкувати газету «Книга і культура»; львівська «Видавнича
спілка «Просвіта» — «Книжкову ТЕКУ»; книготорговельне
товариство «Слово і комерція»
(Львів) — Bestseller; видавництво «Зодіак-ЕКО» (Київ) —
«Книга-Теле-Відео»; львівський «Світ» — «Книжковий
світ»; п’ять державних видавництв із Харкова, Львова, Дніпропетровська, Ужгорода і Одеси
започаткували «Рекламно-інформаційні новини». Столичний журнал «Радуга» випустив
декілька чисел інформаційноаналітичної газети «Десятка».
Практично всі вони користувалися книжковою інформацією «МІАУ-культ». Проте, усі
ті проекти були зазвичай марґінальні як за періодичністю, так
і за поширенням, а тому швидко припинили існування через
збитковість.
Навесні 1995-го аґенція

«МІАУ-культ» започатковує
регулярні опитування директорів київських книгарень та
власників книжкових яток із
метою визначити серед продукції українських видавців позиції, які найбільше продаються.
З’являються пілотні проекти
хіт-парадів. А після анкетування видавців та відвідувачів ІІ
Форуму видавців у Львові наважилися укласти перший річний
рейтинг, що складався із двох
«десяток» — україномовної та
російськомовної продукції вітчизняних видавців. Серединою
грудня його опубліковано в газеті «Зеркало недели» (завідувачем відділу культури на тоді був
Олексій Кононенко, нині — начальник управління видавничої
справи та книгорозповсюдження Держтелерадіо). З наступного року в «ЗН» друкувалися щомісячні хіт-паради.
Водночас у газеті «Всеукраинские ведомости», де відділ
культури очолював нині відомий письменник Олесь Ільченко,
«МІАУ-культ» стала публікувати щотижневі «Десятки кращих
видань України». Рік по тому,
коли О.Ільченко звільнився з
«ВВ», тижневий рейтинг перенесено до україномовних «Київських відомостей» під керівництвом Тараса Аврахова.
Того ж року ієрархічними
списками від «МІАУ-культ» зацікавилося московське «Книжное обозрение», а пізніше —
«Новое книжное обозрение»,
засноване місцевим українцем
Станіславом Яценком. Далі розширювалася вітчизняна географія: плюс «Столичные новости», «Діло» (Київ), «Експрес»
(Львів), «Запорозька Січ»… Хай
там як, але українські книжки
виходили — зокрема й завдяки
потужній програмі перекладів
Міжнародного фонду «Відродження». Уже можна було укладати тематичні «десятки»
новинок з урахуванням специфіки різних медій. На 1999
рік інтегральних рейтингів ми
залишили тільки два: в «Україні молодій», котру аналітик В.Кулик вважає за тодішнього лідера культурологічної
журналістики, та персональний хіт-парад «Книжкова ятка
Костянтина Родика» в тижневому журналі «ПіК» (головний
редактор Олександр Кривенко,
заввіділу культури Володимир
Павлів). Настав час переведення інтуїтивно-іміджевої підтримки українського книжництва на формально-соціологічну
основу.
1999-го
«МІАУ-культ»
трансформувалася у громадську організацію «Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі» (зі статусом інформаційної
аґенції) — її заснували Галина
Родіна, експерт з економічної
безпеки банківських структур
Олег Колістратенко та я. Взялися за підручники з теорії та
практики рейтингування. Серединою грудня розіслали експертам сотню анкет, де фігурувало
235 видань — практично все,
випущене того року (за винятком брошур, шкільної літератури та всіляких порадників із
домашнього господарства та побутових потреб). Стартував Всеукраїнський рейтинг «Книжка
року». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛИСТОПАДА 2018

■ Є ПРОБЛЕМА
Олександра КИРИЧУК,
кандидат історичних наук,
вчений секретар Інституту релігієзнавста — філії Львівського музею
історії релігії

Нещодавно до Міністерства освіти і науки України та Інституту
модернізації змісту освіти звернулися депутати Львівської обласної ради з вимогою «відкликати тираж підручника для 10 класу
загальної середньої освіти «Історія: Україна і світ (інтегрований
курс, рівень стандарту)» авторства М. М. Мудрого та О. Г. Аркуші,
і вилучити у четвертому пункті параграфа 33, на с. 244 уточнююче
формулювання «Прояви колабораціонізму», а назву подати у наступній редакції: «Національні військові формування в німецькій
армії» та внести необхідні правки у текст підручника; а також зміни
у навчальні програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неприпустимості прирівнювання батальйонів
«Роланд» і «Нахтігаль» до колабораціоністів».
Тим часом немало й тих, хто став на захист авторів: зокрема, майже 250 підписантів публічного листа, серед яких немало відомих
прізвищ науковців та громадських діячів. У відповідь інша група
науковців та освітян виступила з публічним листом, у якому висловила сумнів щодо доцільності та затребуваності нового підручника. Дійшло навіть до листівок.
Доценти історії Львівського національного університету імені Івана Франка Мар’ян Мудрий та Олена Аркуша написали непоганий
підручник «Історія: Україна і світ» (Київ: Генеза, 2018) — стільки
матеріалу «перелопатили» та ще й зв’язали його у цілісний світовий контекст. Кожен, хто хоч раз робив подібну роботу, зможе
оцінити, як це важко, скільки зусиль потрібно витратити. І тут би
належало висловити їм вдячність.

Якби не одне «але»...
Негативний резонанс у суспільстві викликало те, що у
підпункті 33.4 «Національні військові формування в німецькій
армії. Прояви колабораціонізму» 6-го розділу «Друга світова війна: перебіг і результати» з
метою візуалізації вміщено портрет Романа Шухевича. Депутат
Верховної Ради Юрій Романович
Шухевич звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням «вилучити тираж підручника з освітньо-пізнавального обігу». Водночас група громадських діячів, науковців та їхніх
студентів і аспірантів у «Відкритому листі до академічної спільноти у справі кампанії проти авторів підручника «Історія: Україна і світ» (далі — лист) висловила
протест із приводу «упередженого шельмування» М. Мудрого і
О. Аркуші.

Колаборант чи герой?
Нагадаємо, що думки про постать Романа Шухевича досі були
неоднозначними. Президент україни Віктор Ющенко своїм указом від 2007 року присвоїв посмертно Роману Шухевичу звання Героя України «за визначний
особистий внесок у національновизвольну боротьбу за свободу і
незалежність України». Проти
виступили прихильники Віктора Януковича і одразу після його
обрання на пост Президента 2010
року Донецький апеляційний адміністративний суд визнав указ
недійсним (до слова, цей суд за
колабораціонізм із російським
агресором 2017 року указом Президента був ліквідований).
У відповідь на позбавлення
звання Героя України низка міст
Західної України присвоїла Романові Шухевичу звання почесного громадянина Хуста, ІваноФранківська, Львова, Теребовлі, Бережан, Вараша (колишнього Кузнецовська). На честь
Романа Шухевича встановлено
15 пам’ятників і пам’ятних знаків, названо 16 вулиць, зокрема
й в Одесі, Дніпрі, Кропивницькому; минулоріч його іменем названо проспект у Києві.
Для відновлення історичної
справедливості Законом України 2015 року «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX
столітті» до такої категорії віднесено й Українську повстанську
армію, командувачем якої був
Роман Шухевич (ст. 1, п. 1.12).
До того ж у ст. 6 цього закону го-

вориться, що «публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України
у XX столітті визнається наругою
над пам’яттю борців, приниженням гідності Українського народу і є протиправним». За «публічне виявлення зневажливого ставлення» до перелічених категорій
осіб законом встановлюється правова відповідальність.
Натомість із початком воєнних дій на сході України розгорілося інформаційно-правове
протистояння з Польською Республікою, Сейм та Сенат якої
на початку 2018 року запровадили кримінальну відповідальність за заперечення так званих
«злочинів українських націоналістів».

Обговорюємо думки чи зміст?
Навіть якщо думка певних
осіб суперечить чинному законодавству, у демократичній державі, якою є Україна, вони мають право висловлювати свою позицію відповідно до переконань,
традиції та політичних інтересів,
зокрема й обґрунтовувати її в популярних публікаціях, монографіях, наукових статтях, виступах у засобах масової інформації.
Але тут одразу слід зауважити, що в даному випадку ідеться
про підручник, рекомендований
Міністерством освіти і науки України для учнів 10-го класу, тобто для осіб 15 років з іще незрілим світоглядом, який і належить сформувати у школі. Підручник видано великим (!) як
для української книги тиражем
— 10 тис. 744 примірники — за
державні кошти, про що зазначено на звороті його титули. Тобто,
його видано за гроші платників
податків, а отже — нас із вами.
Тому «в суспільстві, яке декларує демократичні цінності»,
громадськість України має право обговорювати зміст шкільних
підручників, має право висловлювати критичні зауваження, а
«неприпустимість форм публічної кампанії», на якій «наголошують» підписанти «Відкритого листа», тут ні до чого.
Таке обговорення не обмежується тільки колом професійних істориків чи лідерів неурядових організацій, які висловили своє «професійне» обурення
проти «єдиного можливого трактування українського минулого,
...зведеного до гасел та кліше».
Підписанти вищезгаданого листа якраз і захищають сформова-

Війна пам’яті
і визвольний рух
Чому підручник з історії збурив
громадськість і змусив згадати, що на честь
Романа Шухевича встановлено 15 пам’ятників
і пам’ятних знаків та названо 16 вулиць,
зокрема в Одесі, Дніпрі, Кропивницькому
не радянською ідеологією кліше
«Роман Шухевич — посібник фашизму», тобто колаборант. Дивно, що представники демократії,
якими себе вважають підписанти листа, не знають, що у демократичному суспільстві підручник можна обговорювати; можна дискутувати над проблемними питаннями, до того ж можна
навіть шляхом «публічних кампаній».
Адже йдеться про вироблення концептуальних підходів у
трактуванні вітчизняної історії
у світовому контексті, на якому
будуть виховувати наступні покоління — ті, перед ким стоїть
завдання відстояти Українську
державу, підняти її імідж тощо.
І таке архіважливе завдання
не може бути віддане на відкуп
двом, хай навіть професійним,
історикам, якими є Олена Аркуша і Мар’ян Мудрий.
Одразу виникає питання, хто
рецензував підручник? Адже,
згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України, сьогодні навіть для того, щоб у фаховому науковому збірнику помістити статтю, редакції періодичного видання слід організувати дві
рецензії (!) науковців, які мають
із досліджуваної проблеми публікації. Такі ж рецензії подаються і у видавництво, яке публікує
монографію. Підписанти «Відкритого листа» зауважують, що
підручник «пройшов експертизу
фахівців, отримав схвальні відгу-

❙ Роман Шухевич, чиїм іменем
❙ в Україні названо 16 вулиць.

❙ Підручник, який став
❙ каменем спотикання.
режно обійти, щоб не розпалювати конфронтацію. І Мар’ян Мудрий та Олена Аркуша майстерно
обходять такі питання відносно
колаборації румунської адміністрації Трансністрії з центром в
Одесі, режиму «санації» Пілсудського, встановлення якого радянська історіографія називала «фашистським переворотом,
відносно Армії Крайової в Польщі тощо. Я не схильна думати,
що автори підручника робили це
свідомо. Очевидно, що зберігати
толерантність до сусідів, опираючись на їхні подібні підручники («Польща і світ», «Румунія і
світ» тощо), набагато легше. Як

У гібридній війні тільки приблизно четверту частину
складає збройний конфлікт. Основна частина гібридної
війни здійснюється інформаційними засобами, зокрема
засобами так званої «психоісторії».
ки і був рекомендований до друку Міністерством освіти та науки
України». А вони знають, хто
саме здійснював експертну оцінку? Чому перед громадськістю замовчують їхні прізвища?
Припускаю, що потрібні рецензії «організовували» звичним формальним способом: нашвидкуруч написана авторами
«заготовка» і прохання знайомим науковцям чи вчителям —
«підпиши, будь ласка, і постав
печатку». Думаю, що резонанс
у даному випадку посилить моральну відповідальність рецензентів майбутніх підручників.
Хочеться навести ще один
аргумент проти зв’язки портрету Шухевича з назвою підрозділу «Прояви колабораціонізму». У шкільному підручнику
все повинно бути просто і зрозуміло — такі методичні рекомендації до написання підручника. Тому у випадках, коли
суспільство не дало однозначної
відповіді на певні проблемні моменти історії, їх варто дуже обе-

і легше опертись на радянську
та пострадянську історіографію,
в якій Роман Шухевич зображувався «колаборантом», «гітлерівським пособником».

Яку «легенду» формує
підручник
Питання колабораціонізму є
особливо болісним для старшого покоління, для тих, хто несе
у своїй генетичній пам’яті жахливі трагедії Голокосту. Штампи
звинувачень у колабораціонізмі
надзвичайно ранять й величезну кількість західних українців,
яких за таким формулюванням
сталінського режиму (як і кримських татар) ешелонами депортували в Сибір. Тому й не дивно, що
певна частина львів’ян зреагувала так гостро. Дивно, правда, що
наукова спільнота кинулась так
наосліп захищати допущений у
підручнику казус.
Якось незручно нагадувати біографію Героя України —
сина того ж таки легендарного командувача УПА Юрія Шу-

хевича. Потрактування в СРСР
його батька — борця за незалежність України — як «ворога народу» вартувало синові 40 (!) років
тюремного ув’язнення і заслань,
втрати зору. Заслання в Сибір у
11-річному віці і засудження в
16-річному. За весь період 1944–
1988 рр. — тільки 4 роки свободи, і то без права проживання в
Україні! То когось має дивувати
при цьому така його емоційна реакція, яку підписанти листа називають «цькуванням»?
Автори підручника під рубрикою «Працюємо творчо» пропонують учням прокоментувати вислів, що «кожна нова війна
народжується з легенди про попередню війну» (с. 230). У контексті цього цікавого методу
розглянемо, яку «легенду» формує підручник і як ця «легенда» впливатиме на формування
світоглядних сенсів майбутнього, в якому загроза нової широкомасштабної війни у світі таки
зростає.
Вміщений портрет Романа
Шухевича добре візуалізує заголовок «Прояви колабораціонізму» і таким чином формуватиме
стійкий стереотип «Шухевич —
гітлерівський колаборант». Але
водночас слід зауважити, що у
підпункті 6.35.3 «Українська
повстанська армія» під рубрикою «Особа в історії» розміщено
уже інше його фото — як командувача УПА «Особа в історії» (с.
252). То який висновок сформує
15-річна людина: Роман Шухевич — колаборант чи «борець за
незалежність України?
З огляду на 16 вулиць, названих іменем Романа Шухевича,
змоделюємо ситуацію, що буде
думати десятикласник, який повертатиметься додому по цій вулиці з уроку історії за таким підручником. У кращому випадку в
нього формуватиметься світоглядна роздвоєність, якою грішить старше покоління, виховане радянськими підходами. У
гіршому — що Українська держава — «якась не така», якщо
називає іменем колаборанта вулиці. В останньому випадку це
формуватиме цинізм, а може, й
повне відторгнення від усієї української спільноти, до якої, на
думку молодої людини, вона має
нещастя належати. Через три
роки такий десятикласник стане повнолітнім. Чи буде він готовий захищати Українську державу? Питання риторичне, але
воно наочно демонструє, як за
допомогою психолінгвістичного програмування, закладеного
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у незначимій, на перший
погляд, інформаційній
композиції фактів, фраз
чи тез, можна маніпулювати людською свідомістю.
Всі ці «блошки» не
такі вже й «безневинні»,
як може видатись на перший погляд не обізнаним
у методах ведення гібридної війни. У гібридній війні тільки приблизно четверту частину складає збройний конфлікт.
Основна частина гібридної війни здійснюється
інформаційними засобами, зокрема засобами т.
зв. «психоісторії». Суть її
полягає в тому, щоб вибирати окремі (достовірні)
історичні факти і з їхньою допомогою формувати
потрібну мозаїчну картину світу, закладати їх певній групі людей (у даному
випадку — дітям) на рівні підсвідомості і з їх допомогою
конструювати майбутнє у бажаному
для противника напрямку. Я не маю мети звинуватити шановних авторів у подібних намірах, а
тільки акцентувати, що
подібна робота ведеться
різними агентурними мережами. Адже у сучасній інформаційній війні
історія не може бути абсолютно об’єктивною, бо
вона стає засобом ведення
цієї війни: або предметом
виховання патріотизму
та любові до власного народу й держави — в одному випадку, або засобом
для інформаційних маніпуляцій та формування
зневіри, апатії й посилення колаборантських настроїв — в іншому.

Чого вартує
державницька позиція
У підручнику є і деякі
інші невдалі конструкції
підбору інформації для
учнів, але вони не викликали такого гострого резонансу. Наприклад, якось
ріже текст: «Лідерів українського політичного руху прихід радянської влади застав зненацька. Більшість очікувала
німців...» (с. 220). Чи так
уже насправді більшість
українських політичних
лідерів очікувала німців?
Хтось проводив тоді соціологічні дослідження? І чи
варто з таким смисловим
навантаженням вносити таке речення у підручник? Можна посперечатися, чи доцільно було виділяти в окремий підпункт
тему «Українці в польській армії» (с. 200—201)
тоді, коли теми про українців з усіх інших частин України у складі інших армій не виділені.
Окрім того, Олена Аркуша і Мар’ян Мудрий як
фахові спеціалісти з історії періоду Габсбурзької
монархії ХІХ століття грішать домінантою західноукраїнського контексту.
Так, у тому ж таки злощасному підпункті «Національні військові формування в німецькій армії. Прояви колабораціонізму» весь матеріал
обмежується інформацією про колаборантів
Західної України, тоді як
нічого не говориться про
російські військові фор-
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мування, які діяли на території всієї України, і в
них брали участь також
і українці. Незрозуміло, чому в контексті нової концепції підручника
у зміст згаданого підпункту не подано приклади колаборації інших народів СРСР, наприклад,
росіян, яких було набагато більше, аніж українців. До того ж тут відсутня інформація, що формування «Нахтігаль» і
«Роланд» 1941 року присягали на вірність Україні, а не фюреру, а в
кінці 1942-го українці
відмовились продовжити
службовий контракт через прагнення створити
Українську державу, після чого більшість командирів та старшин на чолі
з Романом Шухевичем
приєдналась до Української повстанської армії.
Заради
справедливості слід сказати, що у
підручнику є і багато позитивних моментів. Як на
мене, то шановані автори
листа, перш ніж висловлювати «обурення проти шельмування» Олени
Аркуші й Мар’яна Мудрого, краще б потрудились прочитати текст підручника і вказати усі його
добрі якості. Наприклад,
зауважити, що у підпункті 6.35.3 багато цікавого фактичного матеріалу
з історії українського національно-визвольного
руху і що ця тематика нарешті вноситься у шкільну програму вивчення історії. Бо агресивне «обурення» підписантів тільки розпалює зворотну
реакцію. Я не схвалюю
акції з листівками, але у
демократичному суспільстві і такі неприємні речі
трапляються. Я також не
схвалюю висловлених наприкінці листа сподівань,
«що й адміністрація ЛНУ
імені Івана Франка засудить такі практики». Колись ми уже подібні висловлювання чули... Бо, за
логікою підписантів, адміністрація Президента
мала б надсилати подібні
листи у всі виші зі «сподіваннями»
«засудити
практики» виступів і карикатур проти Петра Порошенка, або мерія Львова, наприклад, так реагувала б на критику Садового (на щастя, цього не
трапляється).
Натомість краще було
усім подумати, як із найменшими втратами усунути проблему. Тут би авторам підручника, його
видавцям та Міністерству
освіти й науки прислухатись до порад і прохань забрати з тексту, де ідеться
про колаборантів, портрет Романа Шухевича, бо
ж уже інше його фото розміщено на с. 252. Адже
можна «перемакетувати»
ОДНУ 244-ту сторінку, а
на вивільнене місце додати невеликий текст про
інші угруповання колаборантів у Європі? Хоча
це потребуватиме додаткових витрат, на які, очевидно, Міністерство освіти і науки коштів уже не
має. То, може, скинемось
усі по декілька гривень?
Державницька позиція
того вартує. ■

■ РОКОВИНИ

Божеволіли від голоду
В автобусах розповідатимуть
про страшний 1933-й
Євдокія ФЕЩЕНКО
Національний музей «Меморіал
жертв Голодомору» презентував перформанс «Ті, що блукають» — про
людей, що жили у страшні 1932—
1933 роки. В його основі — п’ять реальних доль і історій. Виконавці ролей людей із минулого роблять спробу делікатної інтервенції у наше
звичне життя.
Молодиця, яка обміняла прикраси зі свого посагу в «Торгсін» на їжу.
Жінка, яка збожеволіла від того, що
поховала двох дітей, які померли з
голоду. Дівчинка-підліток, яка втратила сім’ю і опинилася в інтернаті,
де врятувалася від голоду. Учасниця
бригади буксирників зі щупом у руці
— вчителька, з зошитом, яку взяли
записувати майно тих, кого обшукували. Гарет Джонс, британський
журналіст.
Вони несподівано з’являються у
громадському транспорті, ніби виринають із книжок з історії у сьогодення у дні 85-х роковин злочинного Голодомору. І розказують про
себе те, про що ніколи і нікому не
говорили. Бо або померли у страшному 1933-му, або радянська влада змусила тримати язик за зубами
про той моторошний час, який довго переслідував у спогадах і снах.
Вони блукають — у своїх благеньких свитках, закутані в діряві хустки, що залишилися необміняні на
Тетяна МІЩЕНКО
На території Національного історико-меморіального заповідника
«Биківнянські могили» відкрилася
фотодокументальна виставка «Перерваний урок», присвячена репресованим освітянам. У спільному проекті Заповідника та Українського інституту національної пам’яті знову
показують вражаючі масштаби Великого терору. Організатори зауважують, за великою кількістю жертв
політичних репресій, за масовістю
цифр з актів про розстріли — важливо бачити конкретну людину, персональну історію, родинну трагедію.
Варто не забувати, що радянська влада до так званих «ворогів народу» зарахувала не лише представників української еліти, а й робітників, селян, інженерів, бухгалтерів, вчителів....
Виставка «Перерваний урок»
розповідає про долі репресованих
освітян України, знищених упродовж 1937—1939 років у в’язницях
НКВС у Києві та похованих на території таємної спецділянки неподалік столиці, у Биківнянському
лісі.
На 8 стендах — інформація про
життєвий шлях, обставини арешту
і розстрілу вчителів, які працювали
у школах Києва, Київської області
та інших областей України. Тепер
Герой України Василь Івчук під час
Голодомору 1932—1933 років урятував життя багатьох учнів школи у
селі Дударкові. Жертвами сталінізму стали: Елла Зейберт, вчителька
київської школи №143, співавторка кількох підручників з німецької мови; Остап Павлик, учитель
київської школи № 139, фаховий
історик, аспірант Михайла Грушевського; 37-річний в.о. директора Чорнобильської школи Віктор
Врублевський; 26-річний Микола
Попович, учитель у Нагірнянській
школі, діяч ОУН, і багато інших.
Окрім особистих історій, на
стендах «Перерваного уроку» ар-

❙ «Ті, що блукають».
❙ Фото Мінкультури України.
їжу для порятунку — бо не кожен
вшанований, мільйони не захоронені з дотримання християнського
звичаю, неоплакані і невідмолені,
імена не всіх записані в Національну книгу пам’яті жертв Голодомору.
«І лиш коли ми знатимемо імена
кожного з понад 7 мільйонів убитих
і встановимо всі місця масових поховань, тільки тоді вони знайдуть вічний спочинок», — коментує генди-
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ректор Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Олеся
Стасюк.
До 23 листопада у Києві пасажири, які їхатимуть автобусом №24 і
тролейбусом №38, матимуть можливість побачити «Тих, що блукають» між зупинками «площа Слави — парк Вічної Слави — Церква
Спаса на Берестові, Національний
музей «Меморіал жертв Голодомору» та «Церква Спаса на Берестові
— Національний музей «Меморіал
жертв Голодомору» — парк Вічної
Слави — площа Слави». Історичний
перформанс показуватимуть у проміжках часу з 11.00 до 12-ї, з 12.00
до 13-ї або з 13.00 до 14-ї. Проект
створено у співпраці з Київським театром-студією «Міф» за підтримки
Міністерства культури України та
КП «Київпастранс».
На презентації перформансу
міністр культури Євген Нищук нагадав, що 24 листопада — офіційна дата вшанування жертв Голодомору-геноциду в Україні, 85-ті роковини найбільшого злочину ХХ
століття проти українського народу. Він сказав: «Ми зараз із вами
знаходимося в сакральному місці
— на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», позаду нас пам’ятник дівчинці, яка символізує дітей, що були
вбиті голодом. Це страшенний злочин, і наш обов’язок — нагадувати
про це людям щоразу, адже в щоденній метушні ми іноді забуваємо
про цю страшну трагедію. Саме тому
цей перформанс дуже важливий. А
найголовніше — це нагадування
про найбільший злочин ХХ століття, найбільшу трагедію українського народу, що дасть нам можливість
утвердити себе в тому, що, шануючи
ті події, тих людей, згадуючи імена,
— ми будемо мати майбутнє». ■

■ ПАМ’ЯТЬ

Перерваний урок
Про репресованих освітян розповідає виставка
у Биківнянському лісі

❙ Коли за наказом Сталіна знищували тисячі людей, на плакатах
❙ писали йому слова подяки і зображували щасливих дітей. Плакат 1936 року.
хівними фотографіями, плакатами,
зображеннями підручників показана хроніка українського шкільного
життя 1930-х — 1940-х років.
Заступник директора з наукової
роботи Національного історикомеморіального заповідника «Биківнянські могили» Тетяна Шептицька уточнює, що для підготовки виставки використані матеріали з архівно-кримінальних справ
репресованих, унікальні фото та
маловідомі документи з фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного архіву громадських
об’єднань України, Центрально-

го державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву Черкаської
області, Педагогічного музею України НАПН України, Державного архіву м. Києва, Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки
імені М. Максимовича Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
і приватних зібрань.
Науковці планують наступного
року демонструвати «Перерваний
урок» на інших майданчиках. ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Про майбутнє думай,
але й сьогодні
вигравай
Продовжуючи грати без номінального
форварда, динамівці здобули розгромну
перемогу над «Маріуполем»
Григорій ХАТА
Відтоді, як найсильніший
дивізіон країни скоротили до 12
команд, складається враження,
що по-справжньому прем’єр-ліга
оживає лише на час проведення
всеукраїнського «дербі» за участі
національних флагманів.
В інші ж ігрові дні — особливо до настання матчів другого
раунду турніру — елітний чемпіонат перетворюється на просту буденність iз поєдинками,
котрі часто-густо мають передбачуваний результат.
Натомість сенсації трапляються хіба що завдяки власним
старанням грандів, які через необачність та недооцінку суперника припускаються незапланованих втрат. За словами президента «Динамо» Ігоря Суркіса, в
нинішньому ЧУ «біло-сині» недорахувалися залікових балів
у матчах, де ніщо не віщува-

ло подібного сценарію. «У домашніх поєдинках iз «Карпатами» та «Львовом» ми не повинні
були програвати. Тоді відставання від «Шахтаря» було б мінімальним», — відзначив Суркісмолодший.
Водночас 15-й тур поточного ЧУ вийшов доволі прогнозованим, не сталося нічого екстраординарного. Приміром, жодна
з команд, що нині перебуває в
умовно другого «секстеті» турнірної таблиці, не змогла переможно завершити свій поєдинок. Натомість п’ять із шести
колективів першої шістки поповнили свій доробок трьома
пунктами.
Без залікових очок у секстеті
лідерів залишилася лише «Ворскла», котра після невдачі в Лізі
Європи виявилася безсилою й
у протистоянні з «Шахтарем».
«Потрібно підсилення на двохтрьох позиціях», — пояснює

❙ Лише втретє в чемпіонаті країни «Динамо» забило за один матч
❙ більше одного м’яча.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
проблеми з результатом наставник полтавчан Василь Сачко.
Попри те, що посеред минулого тижня «гірники» зазнали
неймовірно болючого фіаско в
Лізі чемпіонів, проблем у матчі з
четвертою командою національної першості у них не виникло.
Як відзначив португальський
наставник донецького колективу, його підопічні повністю володіли ініціативою й мали можливість забити господарям значно більше м’ячів.
А от у динамівців проблем iз
реалізацію у матчі з «Маріуполем» не було. Маючи вже давню проблему з форвардами, підопічні Хацкевича чотири рази
засмутили приазовців, загалом,

лише втретє в чемпіонаті забивши за матч більше одного гола.
«Усе робиться для того, аби
вже найближчим часом у команді з’явився забивний форвард»,
— наголосив власник «Динамо».
Ігор Суркіс виказав задоволення
діями молодих вихованців клубної школи, назвавши їх майбутнім столичного клубу. Також
президент «біло-синіх» укотре
виказав слова повної підтримки
Олександру Хацкевичу, заявивши, що «білорус продовжує будувати нову команду». Напевно, символічно, що за підсумками минулого туру ЧУ експерти
української прем’єр-ліги визнали Хацкевича кращим тренером
ігрового уїк-енду.

ворота); «Динамо» (Україна) — «Ренн»
(Франція) — 3:1 (Вербіч, 13; Миколенко, 68; Шапаренко, 72 — Сібатшо, 89; «Д»:
Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Вербіч (Супряга, 90), Циганков, Сідклей,
Буяльський, ЧеЧе (Сидорчук, 83), Шапаренко (Дуелунд, 90+2).
Турнірне становище: «Астана», «Динамо» — 8, «Ренн» — 3, «Яблонець» —
2.
Група L. «БАТЕ» (Білорусь) — «Челсі» (Англія) — 0:1 (Жиру, 53), «МОЛ Віді»
(Угорщина) — «ПАОК» (Греція) — 1:0 (Г.
Міланов, 50; Шахов («П») — 90 хв.).
Турнірне становище: «Челсі» — 12,
«МОЛ Віді» — 6, «ПАОК», «БАТЕ» — 3.

сині» відстояли «суху» нічию.
Лідер першості — «Барселона — сенсаційно поступилася вдома «Бетісу»: каталонці уперше за 15 років пропустили чотири
м’ячі на «КампНоу».
Прімера. 12-й тур. «Леванте» —
«Реал Сосьєдад» — 1:3, «Вальядолід»
— «Ейбар» — 0:0, «Хетафе» — «Валенсія» — 0:1, «Атлетико» — «Атлетик» —
3:2 (ТейєПартей, 62; Родріго Ернандес, 80;
Годін, 90+1 — І. Уїльямс, 36, 64), «Жирона»
— «Леганес» — 0:0 (Лунін («Л») — із 86
хв.), «Алавес — «Уеска» — 2:1, «Барселона» — «Бетіс» — 3:4 (Мессі, 67 (пен.), 90+3;
А. Відаль, 80 — Хуніор Фірло, 20; Хоакін, 34;
Ло Чельсо, 71; Каналес, 83), «Райо Вальєкано» — «Вільярреал» — 2:2, «Севілья»
— «Еспаньйол» — 2:1, «Сельта» — «Реал
Мадрид» — 2:4 (Мальдо, 61; Мендес, 90+4
— Бензема, 23; Кабраль, 56 (у свої ворота);
Серхіо Рамос, 81 (пен.); Дані Себальйос,
90+1).
Лідери: «Барселона» — 24, «Севілья», «Атлетико», «Алавес» — 23, «Еспаньйол» — 21, «Реал Мадрид» — 20.
Бомбардири: Мессі, Суарес (обидва
— «Барселона») — 9.

Чемпіонат України. Прем’єрліга. 15-й тур. «Львів» — «Олімпік»
— 1:1, «Десна» — «Чорноморець»
— 2:0, «Зоря» — «Карпати» — 2:1,
«Арсенал-Київ» — «Олександрія»
— 0:3, «Динамо» — «Маріуполь» —
4:0, «Ворскла» — «Шахтар» — 0:2.
Турнірне становище: «Шахтар»
— 40, «Динамо» — 32, «Олександрія» — 30, «Ворскла» — 24, «Зоря»
— 21, «Десна» — 20, «Маріуполь»
— 20, «Львів» — 18, «Карпати»,
«Олімпік» — 16, «Чорноморець» — 9,
«Арсенал-Київ» — 7.
***
Перша ліга. 17-й тур. «Агробізнес» — «Авангард» — 0:1, «Колос» — Балкани» — 0:0, «Зірка» —
«Суми» — 3:3, «Металіст-1925» —
«Волинь» — 1:0, «Гірник-Спорт» —
«Дніпро-1» — 0:3, «Прикарпаття»
— «Інгулець» — 4:0, «Рух» — «Оболонь-Бровар» — 0:3.
Лідери: «Дніпро-1» — 40 (16
матчів), «Металіст-1925», «Волинь»
— 35 (16), «Колос» — 29 (15), «Оболонь-Бровар» — 29 (16), «Авангард»
— 26 (16).
Щодо інших поєдинків,
зіграних в УПЛ минулих вихідних, то окремої уваги заслуговує переконлива гостьова перемога «Олександрії» над столичними «канонірами». Мало хто
очікував від команди Володимира Шарана, що вона так довго
протримається в призовій трійці. Утім розгром «Арсеналу» в
Києві — чергове підтвердження
серйозних намірів олександрійців. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
По-різному пройшли матчі четвертого
туру групового етапу ЛЄ для українських команд. Якщо «Динамо» після другої поспіль
перемоги над «Ренном» майже забезпечило собі вихід у «плей-оф», то «Ворскла» після поразки «Карабаху» та нічиєї «Арсенала»
зі «Спортингом» має лише теоретичні шанси на «єврокубкову весну».
Наступний поєдинок у Лізі Європи полтавчани проведуть удома проти «Арсенала»,
кияни ж поїдуть у гості до «Астани».
Груповий раунд. 4-й тур. Група А.
«Байєр» (Німеччина) — «Цюріх» (Швейцарія) — 1:0 (Єдвай, 60), «Лудогорець»
(Болгарія) — «АЕК Ларнака» (Кіпр) —
0:0.
Турнірне становище: «Байєр»,
«Цюріх» — 9, «Лудогорець», «АЕК Ларнака» — 2.
Група В. «Селтік» (Шотландія) —
«РБ Лейпциг» (Німеччина) — 2:1 (Тірні,
11; Едуар, 79 — Огустен, 79), «Русенборг»
(Норвегія) — «РБ Зальцбург» (Австрія)
— 2:5 (Адегбенро, 52; Бендтнер, 62 — Мінаміно, 6, 20, 45; Гульбрандсен, 37; Ховланд,
57 (у свої ворота)).
Турнірне становище: «РБ Зальцбург» — 12, «РБ Лейпциг», «Селтік» — 6,
«Русенборг» — 0.
Група С. «Бордо» (Франція) —
«Зеніт» (Росія) — 1:1 (Камано, 34 (пен.)
— Заболотний, 72), «Славія» (П, Чехія) —
«Копенгаген» (Данія) — 0:0.
Турнірне становище: «Зеніт» — 8,
«Славія» — 7, «Копенгаген» — 5, «Бордо»
— 1.
Група D. «Фенербахче» (Туреччина)
— «Андерлехт» (Бельгія) — 2:0 (А. Айю,
71; М. Фрай, 74; Макаренко («А») — 90 хв.),
«Динамо» (З, Хорватія) — «Спартак» (Т,
Словаччина) — 3:1 (Гояк, 22; А. Кадлец, 36
(у свої ворота); Оршич, 80 — Чантурішвілі,
63).
Турнірне становище: «Динамо» (З)
— 12, «Фенербахче» — 7, «Спартак» (Т) —
3, «Андерлехт» — 1.
Група Е. «Арсенал» (Англія) —
«Спортинг» (Португалія) — 0:0, «Ворскла» (Україна) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1 (Аблуллаєв, 13 (пен.); «В»:
Шуст, Якубу (Ніколас Карека, 55), Чижов,

Артур Батіста, Чеснаков, Пердута, Скляр,
Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоєць).
Турнірне становище: «Арсенал» —
10, «Спортинг» — 7, «Ворскла», «Карабах»
— 3.
Група F. «Олімпіакос» (Греція) —
«Дюделанж» (Люксембург) — 5:1 (Пап
Сіссе, 6; Фортуніс, 15, 36; Хрістодулопулос,
26; Фетфацідіс, 71 — Сінані, 69), «Бетіс»
(Іспанія) — «Мілан» (Італія) — 1:1 (ЛоЧельсо, 12 — Сусо, 62).
Турнірне становище: «Бетіс» — 8,
«Мілан», «Олімпіакос» — 7, «Дюделанж»
— 0.
Група G. «Рапід» (Австрія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 0:0, «Спартак» (М,
Росія) — «Рейнджерс» (Шотландія) —
4:3 (Мельгарехо, 22; Голдсон, 35 (у свої ворота); Адріано, 58; Ханні, 59 — Р. Єрьоменко, 5 (у свої ворота); Кандеяш, 27; Міддлтон,
42).
Турнірне становище: «Вільярреал»
— 6, «Спартак» (М), «Рейнджерс» — 5,
«Рапід» — 4.
Група H. «Лаціо» (Італія) — «Марсель» (Франція) — 2:1 (Пароло, 45; Х. Корреа, 55 — Товен, 60), «Аполлон» (Кіпр) —
«Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) —
2:3 (Селая, 71, 90+4 (пен.) — Йовіч, 17;
Алле, 55; Гачіновіч, 58).
Турнірне становище: «Айнтрахт
Франкфурт» — 12, «Лаціо» — 9, «Марсель», «Аполлон» — 1.
Група I. «Генк» (Бельгія) — «Бешикташ» (Туреччина) — 1:1 (Берге, 88
— Куарежма, 16; Маліновський («Г») —
до 60 хв.), «Мальме» (Швеція) — «Сарпсборг» (Норвегія) — 1:1 (Антонссон, 67
— Мортенсен, 63).
Турнірне становище: «Генк» — 7,
«Сарпсборг», «Мальме» — 5, «Бешикташ»
— 4.
Група J. «Краснодар» (Росія) —
«Стандард» (Бельгія) — 2:1 (Сулейманов,
79; Вандерсон, 82 — Карсела-Гонсалес, 19),
«Акхісар» (Туреччина) — «Севілья» (Іспанія) — 2:3 (Маню, 52; Айїк, 79 — Ноліто,
12; Муріель, 39; Банега, 86 (пен.)).
Турнірне становище: «Краснодар»,
«Севілья» — 9, «Стандард» — 6, «Акхісар» — 0.
Група K.«Астана» (Казахстан) —
«Яблонець» (Чехія) — 2:1 (Педро Енріке,
18; Постніков, 88 — Зайнутдінов, 40 (у свої

Англія
Продовжує лідирувати в АПЛ «Манчестер Сіті» — після перемоги у дербі з «Юнайтед» «сині» мають два очки переваги над
«Ліверпулем». Українець Олександр Зінченко минулого тижня у чемпіонаті не грав.
Трохи відстав від дуету лідерів «Челсі», який не зумів забити «Евертону». Натомість повернувся у «топ-4» «Тоттенхем»:
«шпори» були сильнішими за «КрісталПелас».
Прем’єр-ліга. 12-й тур. «Кардіфф»
— «Брайтон» — 2:1, «Ньюкасл» — «Борнмут» — 2:1, «Хаддерсфілд» — «ВестХем» — 1:1, «Лестер» — «Бернлі» —
0:0,«Саутгемптон» — «Уотфорд» — 1:1,
«Крістал Пелас» — «Тоттенхем» — 0:1
(Фойт, 66), «Ліверпуль» — «Фулхем»
— 2:0 (Салах, 41; Шакірі, 53), «Челсі» —
«Евертон» — 0:0, «Арсенал» — «Вулверхемптон» — 1:1, «Манчестер Сіті» —
«Манчестер Юнайтед» — 3:1 (Сілва, 12;
Агуеро, 48; Гюндоган, 86 — А. Марсьяль,
58 (пен.)).
Лідери: «Манчестер Сіті» — 32, «Ліверпуль» — 30, «Челсі» — 28, «Тоттенхем» — 27, «Арсенал» — 24, «Борнмут»
— 20.
Бомбардир: Агуеро («Манчестер
Сіті») — 8.

Іспанія
Після дебюту за «Леганес» у Кубку Короля Андрій Лунін уперше вийшов на поле і
в матчі Ла Ліги. У поєдинку проти «Жирони»
19-річний голкіпер замінив на 86-й хвилині
Івана Куельяра, який отримав травму. «Біло-

Італія
Після переїзду на Аппеніни продовжує
забивати португальський нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду — восьмий гол у чемпіонаті зіркового форварда допоміг «старій
синьйорі» обіграти «Мілан» . Туринці очолюють таблицю, на другому місці закріпилось
«Наполі». Ще один претендент на медалі —
«Інтер» — несподівано поступився «Аталанті».
Серія А. 12-й тур.«Фрозіноне» —
«Фіорентина» — 1:1, «Торіно» — «Парма»
— 1:2, «СПАЛ» — «Кальярі» — 2:2, «Дженоа — «Наполі — 1:2 (Куаме, 20 — Фабіан,
62; Біраскі, 88 (у свої ворота)), «Аталанта» — «Інтер» — 4:1 (Хатебур, 9; Манчіні,
62; Джимшиті, 89; А. Гомес, 90+4 — Ікарді, 47 (пен.)), «К’єво» — «Болонья» — 2:2,
«Рома» — «Сампдорія» — 4:1, «Емполі»
— «Удінезе» — 2:1, «Сассуоло» — «Лаціо» — 1:1, «Мілан» — «Ювентус» — 0:2
(Манджукич, 8; Роналду, 81).
Лідери: «Ювентус» — 34, «Наполі» —
28, «Інтер» — 25, «Лаціо» — 22, «Мілан»
— 21, «Рома» — 19.
Бомбардир: Пентек («Дженоа») — 9.

Німеччина
Центральним матчем туру стало дербі між двома головними претендентами на
«срібну салатницю» — «Баварією» і дортмундською «Боруссією». У видовищному матчі сильнішими були «джмелі». Після
вольової перемоги підопічні Фавра очолюють турнірну таблицю, мюнхенці поки йдуть
п’ятими.
Єдиний український легіонер у Бундеслізі
— Євген Коноплянка — не допоміг «Шальке»
врятуватися від поразки «Айнтрахту».
Перша Бундесліга. 11-й тур. «Ганновер» — «Вольфсбург» — 2:1, «Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 2:1 (Крамаріч,
65; Нельсон, 84 — Фіннбогасон, 70), «Вердер — «Боруссія» (М) — 1:3 (Шахін, 59 —
Плеа, 39, 48, 52), «Фрайбург» — «Майнц»
— 1:3, «Фортуна» — «Герта» — 4:1, «Нюрнберг» — «Штутгарт» — 0:2, «Боруссія»
(Д) — «Баварія» — 3:2 (Ройс, 49 (пен.), 67;
Алькасер, 73 — Левандовський, 26, 52),
«РБ Лейпциг» — «Байєр» — 3:0, «Айнтрахт Франкфурт» — «Шальке» — 3:0
(Коноплянка («Ш») — із 54 хв.).
Лідери: «Боруссія» (Д) — 27, «Боруссія» (М) — 23, «РБ Лейпциг» — 22, «Айнтрахт Франкфурт», «Баварія» — 20, «Хоффенхайм» — 19.
Бомбардир: Йовіч («Айнтрахт Фракфурт») — 9.

Франція
«ПСЖ» продовжує йти без втрат — минулого уїк-енду парижани завдяки «хет-трику» Едінсона Кавані розгромили кризовий
«Монако». А суперник «Шахтаря» у групі ЛЧ
— «Ліон» — у результативному поєдинку
здолав «Генгам».
Ліга 1. 13-й тур.«Лілль» — «Страсбур» — 0:0, «Генгам» — «Ліон» — 2:4 (М.
Тюрам, 22, 78 (пен.) — Ауа, 62; Депай, 67,
73; Корне, 84), «Анже» — «Монпельє» —
1:0, «Нім» — «Ніцца» — 0:1, «Сент-Етьєн»
— «Реймс» — 2:0, «Тулуза» — «Ам’єн» —
0:2, «Бордо» — «Кан» — 0:0, «Марсель»
— «Діжон» — 2:0 (Рамі, 45, 84), «Ренн» —
«Нант» — 1:1, «Монако» — «ПСЖ» — 0:4
(Кавані, 5, 13, 54; Неймар, 63 (пен.)).
Лідери: «ПСЖ» — 39, «Лілль» — 26,
«Монпельє» — 25, «Ліон» — 24, «СентЕтьєн» — 23, «Марсель» — 22.
Бомбардири: Мбаппе («ПСЖ»), Сала
(«Нант») — 11✎ ■
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СПОРТ
Тоні Белью
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«Олександр Усик — великий чемпіон».

британський боксер-професіонал

■ БОКС

Абсолютна «презентація»
На шляху до суперважкого дивізіону Олександр Усик «виніс із рингу» британця, котрий перед боєм обіцяв
розбити своєму візаві серце
Григорій ХАТА
Тим і цікавий бокс у виконанні професіоналів-важковаговиків, що представники цього дивізіону володіють неймовірної сили ударним «механізмом», який в одну мить здатен
вивести з ладу суперника в ринзі. Попри те, що
Олександр Усик не входив до клубу беззаперечних «нокаутерів», у поєдинку проти досвідченого британця Тоні Белью вітчизняному боксеру вдалася ударна комбінація, котра, здається,
суттєво переверне уявлення боксерського світу про вміння та навички абсолютного чемпіона світу з України.
Вийшовши в ринг проти опонента з іншої
вагової «орбіти», Усик опинився в ситуації,
коли для підтвердження свого чемпіонського
статусу потрібні були якісь радикальні заходи. Після семи раундів Олександр, судячи iз
записок рефері, поступався своєму 35-річному візаві, тож перспектива втратити після бою
в Манчестері всі свої пояси виглядала цілком
реальною. У протоколі британського судді Стіва Грея фігурував рахунок — 67:66, мексиканця Алехандро Лопес — 68:65, і лише росіянин
Юрій Копцев сигналізував у своєму проміжному протоколі про нічию — 67:67.
Проте, активно провівши першу частину поєдинку, переконливо вигравши другий,

❙ Олександр Усик зберіг у своїй колекції всі чемпіонські титули, зібрані в першому важкому дивізіоні.
❙ Фото з сайта eurosport.com.

❙ Отримавши нокаут від Усика, Белью заявив про завершення боксерської кар’єри.
❙ Фото з сайта unian.net.

❙ До восьмого раунду між Усиком та Тоні Белью точилася дуже запекла
❙ боротьба.
❙ Фото з сайта unian.net.

третій та четвертий раунди, підтвердити свою
перевагу в завершальній фазі протистояння
Белью не зміг. Досвідчений британець не приховував, що на бій проти Усика зголосився заради гучного завершення боксерської кар’єри
— в титулі абсолютного чемпіона.
Однак утілити свої грандіозні плани в життя йому не дозволив наполегливий та незламний Усик. Відчувши, що суперник втрачає контроль над ситуацією, українець практично одразу провів доленосну комбінацію. Повністю
незахищена, голова Белью прийняла на себе
всю міць лівого «хука» Олександра. І Тоні, немов підкошений, повалився на поміст рингу.
Проголосивши курс на суперважкий
дивізіон, у поєдинку проти знайомого з вищим боксерським світом Белью Усику, немов
повітря, потрібен був якийсь знаковий прийом.
Зрештою, для абсолютного чемпіона в першій
важкій вазі все склалося просто ідеально. Кращої «презентації» годі було й очікувати.
Однак британський промоутер Едді Хірн,
який опікувався справами Белью, а віднедавна взявся також за «розкрутку» Усика, після бою заявив, що до поєдинку з одним із найкращих боксерів-супертяжів Ентоні Джошуа
українець іще не готовий. Для початку Хірн
обіцяє організувати для Олександра поєдинки
з дещо скромнішими важковаговиками — Уай-

❙ Після бою в Манчестері Олександр Усик неодмінно матиме
❙ славу «нокаутера».
❙ Фото з сайта olamsport.com.

❙ Усик хоче відпочити
том, Повєткіним, Паркером, Міллером.
Сам же український чемпіон після виснажливого поєдинку хоче трохи відпочити й «поправити здоров’я».
Натомість Белью, зазнавши болісного фіаско, заявив про завершення своєї боксерської
кар’єри. «Я віддав бою всі сили, але це не спрацювало. Моє серце розбито — це кінець», —
підсумував 35-річний британський боксер. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Повернення Тюїльрі

У Харкові завершується «реконструкція десятиліття», яка
воскресила втрачену розкіш копії палацу французьких королів

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 ЛИСТОПАДА 2018

■ БЕБІ-БУМ

Кейт Хадсон — тричі мама
Материнство красі не завада
Зірка фільму «Як позбутися
хлопця за 10 днів» у житті зовсім не проти кавалерів, які згодом
стають її чоловіками. Та й бути
матір’ю для неї — цілком природньо, адже це не лише свідчення кохання до свого обранця, радість для жінки, а й... жіноча краса. У цьому змогли переконатися гості, запрошені на
гала-прийом у Лос-Анджелесі,
влаштований Майклом Корсом із приводу проблем голоду
в усьо му світі. Кейт стала головною зіркою вечірки, оскільки її
нещодавно призначили послом
доброї волі Всесвітньої продовольчої програми ООН — місія
відповідальна, адже голлівудська зірка представлятиме 821
мільйон жителів планети Земля,
які потерпають від нестачі харчів і щоночі лягають голодними
спати.
Зрештою, чимало інших зірок
представляють різні місії ООН,
чому ж таку увагу прикувала до
себе саме Хадсон? Та тому, що
лише місяць тому вона втретє
стала мамою — і вже вийшла у

світ. Для цього прийому Кейт
обрала чорну міні-сукню з дрібними квіточками від бренду
Michael Kors та бежеві туфельки-човники на високих підборах. Макіяж був стриманий і
максимально натуральний, що
лише підкреслило її кругленькі щічки — актриса ще не набула попередньої форми (нагадаємо, що Хадсон, як і її
знаменита мама — актриса
Голді Хоун, — завжди вирізнялася своєю тендітною фігурою), але ці округлості
надали їй схожості з ликами мадонн, бракувало
лиш немовлятка на руках. Обличчя тричі мами
просто світилося щастям,
адже, маючи двох синів від
попередніх стосунків, вона
народила крихітку-донечку, а невдовзі нарешті стане
дружиною батька дитини —
обранцем зірки став засновник
звукозаписувальної компанії
Lightwave Records і колишній
гітарист групи Chief Денні Фудзікава. ■

❙ Кейт Хадсон.

■ ОТАКОЇ

Чи є життя після смерті?
Є — на виборчій дільниці
Варка ВОНСОВИЧ
Це довів американський депутат від Республіканської партії, який переміг на виборах із результатом 68,3% голосів, хоча
насправді на той час був уже...
мертвим. Як таке могло статися, запитають пересічні виборці?
Та дуже просто, адже Денніс Хоф
напередодні переміг у праймеріз,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №123

тож його ім’я й залишили у бюлетені. (Слід зауважити, що суперниця Хофа з Демократичної партії
Леся Романов на цих же виборах
набрала лише 32% голосів). Навіть мертвим Денніс зумів стати у
пригоді своїй партії, адже тепер на
місце, яке у зв’язку зі смертю обраного стало вакантним, його однопартійці зможуть запропонувати іншого республіканця.

Винуватця цього навколовиборчого гармидеру знайшли мертвим 16 жовтня. Про це повідомили місцеві ЗМІ, зазначивши, що
він помер у себе вдома, на «Ранчо
кохання» в Неваді, після веселої
вечірки з нагоди дня свого народження. Мабуть, власнику сімох
борделів та ресторанів було замало такого бурхливого життя (крім
того, він ще й знімався у серіалі
Cathouse канала HBO, де йшлося
про події, які відбуваються у його
ж борделях), тож він вирішив податися ще й у депутатство. У ході
виборчої кампанії Денніс навіть
вигадав непоганий слоган «Трамп
із Парампа» (Парамп — місто в
Неваді). На жаль, не розрахував
свої сили... ■

14 листопада за прогнозами синоптиків
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Славське: вночi +2...+4, удень +4...+6.
Яремче: вночi +2...+4, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi
+2...+4, удень +11...+13. Рахiв: уночi +2...+4, удень
+11...+13.

ха із казки Олексія Толстого «Золотий ключик». 14. Ситуація в футболі,
коли м’яч покидає межі поля. 15.
Японське мистецтво створення квіткових композицій. 16. Ім’я відомого
французького режисера, сценариста і продюсера, колишнього чоловіка Міли Йовович. 18. Середньовічна зброя, удосконалена модель лука.
19. Юрист, який у суді захищає
обвинуваченого. 20. Годинник.
22. Програма діяльності претора, консула та інших службових
осіб у стародавньому Римі, яку
вони оголошували, вступаючи на
посаду. 23. Традиційне покриття
для більшості газонів. 25. Давня
східнослов’янська міра довжини,
що дорівнює 0,711 м.
Кросворд №121
від 9—10 листопада

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: хмарно з проясненнями, мокрий снiг, на дорогах
ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -2...-4, удень 0...+2.

По горизонталі:
1. «Досить» по-італійськи.
5. Американський парламент.
8. Антисептичний засіб. 9. Нагромадження брил льоду. 10. Престижна премія Американської кіноакадемії. 11. Давньогрецьке божество, персоніфікація часу.
12. Нісенітниця, нелогічний висновок. 13. Роман, повість, оповідання, казка, новела. 15. Жовта
пташка, яку часто називають «лісовою кішкою». 17. Гурт розбійників.
21. Результат дії. 24. Іграшка, розвага. 26. Старослов’янська назва
літери «р». 27. Різновид сливи, що
має дрібні жовті чи червоні плоди з
характерною кислинкою. 28. Відомий український поет і перекладач.
29. Традиційний початок католицької молитви. 30. Хвороба, яку в народі називають ядухою. 31. «А позаду — Сагайдачний, що проміняв
жінку на ... та люльку, необачний».
(Народна пісня).
По вертикалі:
1. Нерозквітла квітка. 2. Італійський романтичний курорт неподалік
Неаполя. 3. Причина загибелі «Титаніка». 4. Точне місце розташування будинку. 5. Спеціальна губка для
очищення шкіри чи нанесення макіяжу 6. Шостий Патріарх Московський,
реформатор православної церкви,
який призвів до розколу. 7. Черепа-

Північ
мінлива
хмарність

Захід

00…00
-1...-6
00…00
-2...+3

00…00
0...+5
00…00
+4...+9
Схід

хмарно

Центр

00…00
-1...-6
00…00
-2...+3

00…00
-5...-10
00…00
-1...+4

дощ
сніг

00…00
Південь -1...-6
00…00
+1...+6
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Здоровенний
дядько
в
солом’яному капелюсі тягне з Привозу два кошики червоних помідорів.
— Дядьку, де ви брали такі гарнi помідори?
— У сусідньому ряду.
— І що, багато народу?
— Та нікого не було, навіть продавця.
***
— Сусіде, як ви тільки все це
терпите? Ваша дружина весь день
лається, б’є посуд, кричить на собаку!
— Це що! Набагато гірше, якщо
вона в чудовому настрої і починає
співати.

***
— Лiкарю, а як лікують алергію?
— Дуже просто, наприклад,
якщо алергія на ковбасу, то потрібно перестати їсти ковбасу.
— А в мене алергія на горілку,
значить, я невиліковний.
***
— Поганий політик — який бреше, а йому не вірять.
— А хто ж тоді хороший політик?
— Хороший політик — який
бреше, а йому вірять.
— А якщо не бреше?
— То який же це тоді політик?
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