Кандидат від економіки
Український бізнес прагне укласти
новий суспільний договір із майбутнім
переможцем президентських виборів
— і таким чином розв’язати проблеми
економіки держави
» стор. 6

Вівторок, 26 лютого 2019 року

Медведчук боїться
«За життя»

Зерно: хоч вплав, хоч
насипом

Кум Путіна переплутав можливе
притягнення до відповідальності
за державну зраду
з підготовкою замаху
на власну персону

Аграрії пропонують
способи оптимізації
транспортування
вантажів

» стор. 4

№ 22 (5479)

» стор. 7

Учорашнікурси
курси
Учорашні
НБУ:
НБУ:
11$$==27,017
27,688грн
грн
11€€==30,597
31,714грн
грн
11рос.
рос.руб.
руб.==0,412грн
0,398 грн

Криве дзеркало
телеконкурсу
» стор.

Відбір на «Євробачення-2019» знову показав цинізм заради рейтингів

❙ Судді національниго відбору «Євробачення» скандально-суперечливу Maruv зробили срібною призеркою фіналу. Переможницею співачку, яка не гребує планами виступати в Росії, визнали,
❙ за офіційною версією, глядачі.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«Бойовики так святкували російський «дєнь мужчін», що знову обстріляли
українські мирні села. В цивільні хати потрапили міни російського виробництва.
Трирічна дівчинка, яка дивом залишилася живою, перестала говорити від
пережитого жахіття».

■ ГОЛОС БАТЬКІВЩИНИ

Для слова
немає ні
кордонів, ні
заборони
Розширено перелік
українських телеканалів,
що віщатимуть на території
тимчасово окупованого Криму
Ірина КИРПА
Після того як у середині лютого 2019 року
Чаплинську телерадіовежу на адмінкордоні
з анексованим росіянами українським півостровом вдалося наростити з 93 до 133 метрів,
з’явилася можливість суттєво збільшити число
українських телеканалів, які ведуть ефективне мовлення з вежі КРРТ на територію Чаплинського та Каланчацького районів Херсонської
області, а також на Красноперекопський район
Криму.
Додаткові частоти для Чаплинської вежі замовили представники Національної ради України з питань телерадіомовлення з метою подальшого розвитку аналогового українського
телебачення у прикордонних із Кримом районах.
Крім того, на підставі виданих Національною радою дозволів на тимчасове мовлення,
мешканці прикордонних регіонів відтепер можуть дивитися у цифрі телеканали ATR, Прямий, UATV в аналогу та СТБ.
— У рамках роботи комісії при Міністерстві
інформаційної політики України Національна
рада звернулася до Українського державного
центру радіочастот із питанням про перенесення семи телевізійних каналів, які окупаційна влада незаконно використовує в Яни Капу
(Красноперекопську), до Чаплинки Херсонської області, — розповів член Нацради Сергій
Костинський. — Перед цим Національна рада
України з питань телерадіомовлення видала
нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою на тимчасово непідконтрольних територіях у Донецькій області та у Криму.
Нагадаємо, що такий дозвіл отримали: «UA:
Крим» та Чорноморська телерадіокомпанія
(Чаплинка, Херсонська область), «5-й канал»
(Чаплинка, Херсонська область та Донецька область), Телеканал «Прямий», «Країна ЧС» та
«Вільне радіо» (Донецька область).
Ще у 2014 році поплічники Кремля заблокували мовлення українських ЗМІ на тимчасово
окупованих територіях України (анексований
Крим та окуповані частини Донбасу). Українські засоби масової інформації постійно шукають
нові можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольних Києву територіях.
Із 23 січня 2016 року для непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей віщає проект «Радіо Донбасс. Реалії», що
має ФМ-покриття у містах сходу України, виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби
радіо України (1431 кГц).
Із 4 вересня 2017 року в ФМ-діапазоні на
частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення «Радіо Крим. Реалії», яке також спільно з
Національною громадською радіокомпанією
України продовжує мовлення на Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц.
Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення підготувала звіт для
міжвідомчої Комісії, що діє при Міністерствi
інформаційної політики України. У документі сказано, що за чотири роки роботи фахівцям
вдалося істотно розширити вітчизняну телекомунікаційну інфраструктуру на півдні, у Криму, а також у Донецькій та Луганській областях. Із 2015 року комісія розробила та вже реалізувала стратегічні заходи, завдяки яким
були побудовані з нуля або відновлені чотири
телевежі у трьох областях України. ■

Ірина Геращенко
перший заступник Голови
Верховної Ради України

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Російські окупаційні війська 24
лютого 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому артилерію калібру 122 мм i міномети калібрів
120 і 82 мм застосували 17 разів i витратили 285 снарядів та мін. Також агресори вели вогонь по позиціях підрозділів
Об’єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог дев’ять разів обстріляв наші опорні пункти: чотири рази — з мінометів
калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем i великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Водяне; двічі з мінометів калібру 120 мм
i стрілецької зброї — поблизу села Лебединське; з ручних протитанкових
гранатометів i великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Павлопіль; із гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї — біля селища Піски;
з великокаліберних кулеметів — поблизу міста Красногорівка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»
окупанти сім разiв обстріляли позиції
підрозділів Об’єднаних сил: двічі з артилерійських систем калібру 122 мм,
мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ23-2, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї — у районі населеного
пункту Новозванівка; з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту
Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП i зенітної установки ЗУ23-2 — у районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібрів 120 та
82 мм, а також озброєння БМП — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм —
у районі населеного пункту Золоте-1; з
автоматичних станкових гранатометів i
великокаліберних кулеметів — у районі
населеного пункту Лобачеве.
Також у неділю близько 5.00 під обстріли окупантів потрапили житлові
будинки селищ Золоте та Новоолександрівка. З території тимчасово окупованого міста Первомайськ російські війська вели вогонь по оселях мирного населення з артилерійських систем калібру
122 мм, а також мінометів 120-го калібру, випустивши по мирних мешканцях
34 снаряди та міни. Внаслідок обстрілу
зруйновано чотири житлові будинки.
Налякані люди ледь устигли сховатися
від вибухів. На місці обстрілів українсь-

По живих мішенях
На Донбасі росіяни влаштували школу
снайперів для курсантів

❙ Руїни пiсля обстрiлу росiянами мирних населених пунктiв на Донбасi.
❙ Фото надане прес-центром ООС.
кі правоохоронці та представники української сторони Спільного центру
контролю та координації зібрали докази теракту проти мирних жителів України.
У неділю внаслідок обстрілів один
військовослужбовець Об’єднаних сил
загинув i двоє отримали поранення.
Підрозділи, які зазнали вогневого нападу противника, відповідали застосуванням усіх наявних чергових вогневих
засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.
За даними розвідки, 24 лютого
трьох окупантів знищено та чотирьох
поранено.
Станом на 7-му годину ранку 25
лютого ворог обстріляв наші позиції в
районі населеного пункту Лебединське
з мінометів калібру 120 мм із витратою
17 мін. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення,
дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Додамо, що, за даними української розвідки, в передмістя Донецька везуть випускників російських військових вишів на тренування.
Тільки за останній місяць двоє українських армійців загинули від куль
снайперів, «вирахувати» стрільців поки
не вдається. На цих позиціях поблизу

Донецька бійці пересуваються тільки
окопами й намагаються не виходити на
відкриті ділянки. Снайпери супротивника підстерігають воїнів. «Тут найближча точка до Донецька, і їм простіше завозити снайперів, яких вони навчають. Із Росії ближче сюди, і вони по
нас працюють. Видно, коли стріляють
професіонали, а коли вчаться — багато
одиночних пострілів», — розповідають
бійці.
Саме на колишньому заводі ховаються ворожі стрілки, які влаштували
собі там «гнізда». «Конструкція будівлі така, що вони, ховаючись усередині,
можуть вести вогонь, а не виставляти
щось у вікно. Вони з глибини будівлі ведуть вогонь по нас. Так снайпера важче
вирахувати», — додають наші хлопці.
До заводу — приблизно кілометр, і
з такої відстані звичайна снайперська
гвинтівка точно не стрілятиме. Тому
бойовики використовують далекобійну зброю з розривними кулями. За словами армійців, стрілки бойовиків використовують великокаліберні снайперські гвинтівки, ймовірно, російського виробництва. Вони можуть
влучити в мішень із відстані понад
кілометр. Наші бійці не полишають
спроб знешкодити бойовиків, щоб помститися за полеглих побратимів. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Сергіїв хаб
У пам’ять про загиблого земляка
відкрили молодіжний центр дозвілля
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
У Черкасах на Благовісній, 170 відкрили новий молодіжний хаб імені Сергія
Амброса, героя-майданівця,
який народився в Черкасах і
захищав Україну на сході.
Цей центр дозвілля молоді облаштували на четвертому поверсі в колишньому
приміщенні тютюнової фабрики. На відкритті заклали
й «капсулу часу», в якій помістили лист до майбутніх
жителів міста.
Як розповідають «УМ»
у Черкаській міській раді,
Ambros Hub розподілили на

дві частини — зону відпочинку та конференц-зону,
яка вміщуватиме близько
150 осіб.
За словами черкаського міського голови Анатолія Бондаренка, роботи
з реконструкції приміщення втілювали коштом бюджету.
«18 лютого минуло чотири роки з дня загибелі молодшого лейтенанта Національної гвардії України, військовика полку «Азов» Сергія Амброса, в пам’ять про
якого створили молодіжний хаб. На той час йому
було лише 24 роки. Хлопець
віддав життя в боях за Ши-

рокине», — зазначає Анатолій Бондаренко, який переконаний, що це місце стане платформою для серйозних дискусій та змістовного
дозвілля.
Громадський активіст
Дмитро Кухарчук говорить,
що над створенням центру працювали майже півроку. Утім ідея зародилася

значно раніше — ще під час
його спільної служби з Сергієм в «Азові». В одну частину хабу, уточнює Дмитро, люди зможуть приходити, аби спілкуватися й
приємно проводити час. В
іншій проходитимуть кінопокази, літературні, науково-дискусійні клуби та
концерти. ■

ІнФорУМ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Під містом Мерефа, що розташоване за 30 кілометрів від Харкова, вже найближчим часом
почне працювати нова сонячна
електростанція. Вона унікальна тим, що займає чотири гектари у заплаві річки Мжа. Складні гідравлічні умови й ризик потенційних підтоплень змусили
розробників проекту використати низку унікальних ідей. «Для
монтажу паль фотоелектричних модулів використали 5 тисяч 40 геошурупів, — повідомив
на своїй сторінці у «Фейсбуцi»
засновник Харківського енергетичного кластера Станіслав
Ігнатьєв. — Подібну технологію
в Україні застосовують уперше.
У такий же спосіб були виконані також фундаменти виробничих споруд».
Наразі будівельники завершують прокладати кабелі й монтують систему моніторингу роботи СЕС. «Мерефа» стане найбільшою сонячною електростанцією на території Харківщини.
Вона матиме на 38 відсотків
більше фотоелектричних модулів, ніж їх встановлено зараз
Світлана МИЧКО
Тернопіль
У Тернополі урочисто відзначили 30-літній ювілей унікального культурно-просвітницького товариства «Вертеп». Народилося воно наприкінці 80-х,
ще в часи радянського компартійного атеїзму, коли вийти на
вулицю з Різдвяною зіркою й
віншуванням Ісуса на устах загрожувало навіть дуже великими неприємностями. Але група
патріотично налаштованих тернопільських студентів, наслухавшись розповідей своїх батьків, таки вирішила відтворити забуте національне дійство.
Слідом за найпершим студентським вертепом тернопільськими вулицями йшли всюдисущі
тоді агенти КДБ. І саме той, найперший, вертеп став поштовхом
до створення вже в березні 1989
року громадського культурнопросвітницького молодіжного об’єднання. Присягали його
члени на саморобних національних прапорах, пошарпаних
міліцією під час славнозвісного
першого фестивалю «Червона
рута». І відтоді тернопільський
«Вертеп» став своєрідним ядром культурного й політичного життя свідомої місцевої молоді. Його члени завжди були в
перших рядах усіх заходів і акцій, спрямованих на здобуття, а
відтак i утвердження української незалежності. З лав товариства вийшло чимало відомих на
Тернопільщині і за її межами талановитих політиків та громадських діячів. А саме слово «вертепівець» стало називним, означаючи людину, яка передусім
щиро віддана національній ідеї,
а також добре знає, високо цінує і
талановито «несе в маси» історію
та культуру свого народу.
На початку 90-х тернопільський «Вертеп» не раз виїжджав
до східних областей України, де
для багатьох людей їхні різдвяні
вистави ставали справжнім відкриттям, своєрідним культурноісторичним «лікнепом» чи ковтком національної духовності.
Тоді ж було започатковано
фестиваль «Різдвяні дзвони»,
завдяки якому одержали можливість показати свою самобутність і позмагатися в талантах
сільські вертепи області (згодом він трансформувався у сучасний Парад вертепів, який
проводиться щороку в січні). До
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■ АЛЬТЕРНАТИВА

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Сила світила

За Україну,
за її долю

На Харківщині цього року запрацюють
одразу дві сонячні електростанції
на дахах приватних будинків області та обласного центру. Станцію підключать до стаціонарних мереж «Харківобленерго».
З цією метою у проект закладено будівництво семи трансформаторних підстанцій. Для
обслуговуючого персоналу тут
передбачено блочно-модульні
будинки з усіма зручностями.
Проект цікавий і тим, що власником СЕС будуть не місцеві
органи влади, а приватний інвестор. Це говорить про те, що
станції, які генерують світло
завдяки природній енергії, стають прибутковим бізнесом.
Цього року схожа сонячна електростанція запрацює і
в місті Первомайське на території колишнього хімічного заводу. Йдеться про велику СЕС,

яка за своєю потужністю займатиме третє місце в Україні. Її
площа — 100 гектарів. «Це перша зелена станція, що працюватиме за принципом державно-приватного партнерства, —
повідомив Станіслав Ігнатьєв.
— Інвестором проекту виступила китайська корпорація
China Machinery Engineering
Corporation, що надала необхідне обладнання. Первомайські чиновники виділили третину території колишнього
«Хімпрому». Пізніше ця ділянка перейде в управління
КП «Первомайські теплові мережі». Китайська та українська сторони підписали меморандум, яким дали старт реалізації
проекту із загальним бюджетом
50 мільйонів євро». ■

3

У Бабиному Яру представники влади і
громадськості вшанували
пам’ять Олени Теліги

■ ДО ДАТИ

«Вертеп» назавжди
Відзначили ювілей унікального товариства
❙ Вона віддала своє життя за нашу незалежність.
❙ Фото автора.
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Тернопільський «Вертеп» початку 90-х.
❙ Фото з архіву товариства.

❙ Під час ювілейного концерту.
«Вертепу» народні різдвяні й великодні дійства ототожнювалися в регіоні в основному з сільською обрядовістю, а товариство,
зібравши весь культурологічний матеріал по селах, успішно
адаптувало його до міського середовища. Тож можна сказати,
що «Вертеп» повернув Тернополю українську національну обрядовість.
Сьогодні до славного товариства входять уже й діти тих най-

перших «вертепівців», і традиції його множаться та продовжуються. Свій 30-річний ювілей
«Вертеп» відзначив багатолюдними урочинами в тернопільському Українському домі «Перемога», де відбулися, зокрема,
фотовиставка з історії діяльності товариства, виставка виробів народних умільців, концерт за участю членів товариства та спецпогашення марки і
конверта з нагоди цієї дати. ■

У столиці, в Бабиному
Яру, відбулося вшанування
пам’яті видатної української
поетеси, публіциста, літературного критика та громадської діячки Олени Теліги,
яка загинула від рук німецьких окупантів 21 лютого 1942
року.
Учасники акції поклали
квіти до пам’ятника Олені
Телізі та пам’ятного Хреста,
встановленого на честь розстріляних німцями в Бабиному Яру українських націоналістів. У заході взяли участь перший заступник
голови Держкомтелерадіо
Богдан Червак, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир
В’ятрович,
представники
центральних та місцевих органів влади, громадських організацій, учасники бойових
дій на Донбасі, учні та викладачі київської спеціалізованої
школи № 97 ім. Олени Теліги,
курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
«Після лютневих арештів
тут, у Бабиному Яру, було розстріляно Олену Телігу та її чоловіка Михайла Телігу, поета-закарпатця Івана Ірлявського, Івана Кошика, професора Гупала. Від рук німецьких
окупантів загинули інженери
Романів i Сиченко, професор
Махиня, проректор Київської політехніки, учасник
визвольних змагань 1917-19
років Тодозій Чередниченко,
професор Лазорко, — розповідає перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан
Червак. — Голову Київської
облспоживспілки Бондаренка німці розстріляли разом
із дружиною та дітьми. Лицарською смертю загинув
провідний діяч ОУН Домазар-Діброва, який на стіні ка-

мери Лукянівської в’язниці
кров’ю написав: «Спливаю
кров’ю, але не зраджу тайни
друзів». Жертвами німецького терору стали близько півтисячі членів «Буковинського Куреня». У Яру знищено
архімандрита Вишнякова та
протоієрея Павла. Вважається, що загалом у Бабиному
Яру розстріляно 621 особу —
членів ОУН».
Після панахиди за загиблими учасниками українського визвольного руху і короткого мітингу учні київської
спеціалізованої школи №97
читали вірші Олени Теліги.
Акція завершилася виконанням Гімну України.
Нагадаємо, Олена Теліга — поетеса, силу слова
якої порівнюють із поезією
Лесі Українки, народилась у
1906 році в Підмосков’ї в родині професора, майбутнього
міністра УНР Івана Шовгеніва. Тривалий час жила в еміграції в Європі, але свій життєвий вибір зробила на користь
України, присвятивши розбудові її незалежності свій талант і все своє недовге життя. У жовтні 1941 року в надії
на національне визволення й
відродження самостійної України Олена Теліга прибуває
похідною групою ОУН до окупованого німцями Києва.
У Києві Теліга очолює
Спілку українських письменників, редагує літературномистецький журнал «Літаври», організовує пункт харчування для киян, які залишилися в окупації й потерпали
від голоду. Навіть під загрозою арешту і смерті Олена
Теліга не залишає Київ і боротьбу за Україну. На тридцять п’ятому році життя Олену Телігу разом із чоловіком
Михайлом Телігою та іншими членами ОУН розстрiляли німцi в Бабиному Яру. ■
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■ КРИТЕРІЇ

■ ОТАКОЇ!

«Який ваш
план миру?»

Медведчук боїться
«За життя»

Вiктор Ющенко назвав свої
п’ять вимог до кандидата

Кум Путіна переплутав можливе притягнення до
відповідальності за державну зраду із підготовкою замаху на
власну персону

Третій
Президент України Віктор
Ющенко заявляє, що
проголосує за того
кандидата, який зможе дати відповіді на
п’ять основних питань. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» — проекту «Радіо
«Свобода».
Відповідаючи на
запитання, хто з його
колишніх підлеглих
— Петро Порошенко чи Юлія Тимошенко — може бути найкращим Президентом, Ющенко сказав:
«Найкращий Президент — той, хто дає
відповідь на п’ять головних питань, які в
нас стоять на порядку денному. Перше
питання: війна. Це
ті пункти, по яких я
буду вибирати Президента. Пункт другий
— безпекова політика. Це питання стратегічне: як ви бачите принести країні гарантію її вічного існування?».
Він додав, що в питанні безпеки має на
увазі курс на НАТО.
«Так. Бо зараз ми
позаблокова країна.
Ви бачите, до чого позаблоковість привела?... І мені дуже цікаво, хто той лідер, який
без помилки може написати слово НАТО.
Крім Президента Порошенка, я б, можливо, ще одного-двох назвав би. Але всі решта

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

чомусь кинулися до
теми миру. І ніхто не
поклав на стіл, як же
цей ваш план миру
виглядає», — зауважив Ющенко.
Третім питанням,
за його словами, є
політика національного відновлення і національного становлення України.
«Я маю на увазі:
45 мільйонів українців крок за кроком через національне усвідомлення повинні стати однією
сім’єю... Нації починаються з 6-7 базових
речей. На першому
місці стоїть мова. Це
той базовий соціальний клей, який 45
мільйонів може склеїти в сім’ю», — сказав
Ющенко.
Четвертим питанням, на яке він чекає
відповіді від кандидата, він назвав економічний план для країни.
А п’ятий пункт, за
його словами, — «це
доктрина, яка веде нас

до пан’європейської і
європейської інтеграції».
«Чому я це виділяю з контексту деяких інших питань?
Інтеграція до єврородини — це найкращий план реформ,
який ми маємо зробити», — вважає
третiй
Президент
України.
Нагадаємо: раніше свої вимоги до
кандидата
назвав
співак
Святослав
Вакарчук. Він заявив, що на виборах
Президента обиратиме серед тих кандидатів, які виконають три умови: без
суфлерів візьмуть
участь у теледебатах, назвуть імена
членів своєї команди і продемонструють «на реальних
фактах, як виконували свої обіцянки в
минулому».
Як вiдомо, кандидатами на посаду
Президента зареєстровано 44 особи. ■

Хто тільки не переймається життям кума Путіна Віктора Медведчука! Про замах на
одіозного українофоба, який
нібито планують українські
спецслужби, першим заявив
утікач Віктор Янукович, а
слідом за ним про це почали
патякати через пропагандистські російські ЗМІ ще й терористи з так званої «ДНР». Що
тут скажеш: ще ті джерела інформації!
Зокрема, 6 лютого засуджений заочно за державну зраду Янукович заявив,
що українська влада готує
замах на Медведчука. Мовляв, Президент Петро Порошенко нібито доручив українським спецслужбам вести розробку лідера громадського руху «Український
вибір — Право народу». При
цьому СБУ нібито отримала
вказівку «організувати замах на Медведчука, задіявши виконавців із «Правого
сектору» з метою його залякування або фізичного усунення в залежності від розвитку передвиборчої ситуації в Україні».
Уже 11 лютого окремі народні депутати «Опозиційного блоку» попросили Генпрокуратуру і ДБР розслідувати
«підготовку замаху» на Медведчука.
Як кажуть, «диявол ховається в деталях», якщо
врахувати, що напередодні заяви Януковича, 5 лютого, саме слідчі ГПУ відкрили
кримінальне провадження
про можливу державну зраду і сепаратизм Віктора Мед-

ведчука. Адже на з’їзді «Опозиційної платформи — «За
життя» 29 січня у Києві Медведчук, увірувавши у власну
безкарність, наговорив на
кілька статей Кримінального кодексу, серед іншого, запропонувавши створити «автономний регіон Донбас» iз
формуванням власного парламенту та уряду із закріпленням цього статусу в Конституції України.
За даними слідства, так
званий «мирний план» Медведчука передбачає, що перемовини про «автономію»
мають тривати у «чотирикутнику Київ—Донецьк—
Луганськ—Москва». Тобто
його автор озвучує «хотєлкі» власного кума з Кремля.
«У даному випадку проголошено заклики до зміни меж
території України і одночасно
надається допомога РФ у проведенні підривної діяльності
проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої», — наголосили у ГПУ. І додали, що
матеріали кримінальних проваджень щодо заяв Медведчука буде передано до Служби
безпеки за підслідністю. Ось
звідки Януковичу примарився замах на Медведчука за
участі СБУ!
Уже за кілька тижнів у
Кремлі написали заяви для
озвучування вже терористами «ДНР». 21 лютого так
зване «Міністерство державної безпеки ДНР» заявило,
що має підтвердження слів
Віктора Януковича, що українські спецслужби готують замахи на відомих українських політиків, у тому

■ НА СВІТЛО!

Келих шампанського
від Омеляна
Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура подала до
суду обвинувальний акт щодо міністра інфраструктури
Катерина БАЧИНСЬКА
За інформацією Антикорупційного
бюро, чинного міністра інфраструктури підозрюють у незаконному збагаченні. Це перший в історії незалежності України прецедент, коли відкривають справу проти чинного члена Кабінету Міністрів. У прес-службі
САП повідомили, що направили обвинувальний акт до суду після того, як
сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами справи.
Справа щодо пана Омеляна триває
ще з вересня 2018 року. Тоді слідство
встановило, що у 2015 році, перебу-

ваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, Омелян
«набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких
значно перевищує його законні доходи». Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та
готівку в сумі 90 тисяч доларів i 25
тисяч євро. Зазначається, що Омелян
зареєстрував автівку на рідного брата, але користувався нею сам із дружиною. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 млн. 230
тис. 500 грн., заявили у НАБУ. Також детективи НАБУ встановили не-

достовірні відомості в електронних
деклараціях міністра. Вони додали,
що відомості в деклараціях за вказані роки відрізняються від достовірних на понад 8 мільйонів гривень.
У свою чергу, довго не мовчав і
міністр інфраструктури Володимир
Омелян. Він заявив, що цією справою проти нього Національне антикорупційне бюро дискредитує себе
як інституцію. У своєму «Фейсбуцi» він зазначив: «Закривали десятками інші справи і мямлили, що корупція знизилася, де вона далі цвіте
буйним цвітом, а ви її просто «не по-

числі на Медведчука.
Тільки цього разу не
СБУ було названо «основним розробником і виконавцем акцій з усунення неугодних політиків», а вже Головне управління розвідки Міноборони України. Мовляв,
кілерів нібито тренують фахові розвідники зi США!
Уже наступного дня, 22
лютого, Шевченківський
райсуд Києва розглянув
скаргу «опоблоківців» на
бездіяльність слідчого Державного бюро розслідувань
(ДБР) і зобов’язав його внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення
та почати досудове розслідування за фактом можливого
замаху на Медведчука.
Очевидно, що кум Путіна ще зберігає вплив на окремих суддів в Україні, що
дозволяє йому отримувати
від них потрібні рішення.
Коли ти наговорив на кримінальне провадження, чому б
не перекрити інформаційний резонанс щодо зради галасом про замах?
Сам Медведчук днями
заявив власним кишеньковим ЗМІ: «Інформація про
можливий замах на мене —
це результат того, що багатьом у нашій країні, і в першу чергу владі, не підходить моя політична діяльність, моя позиція, в тому
числі з мирного регулювання на Донбасі, з відновлення економічних відносин iз
Росією, з радикальної зміни
економічного курсу нашої
країни». ■

мічаєте»?! Ви можете дискредитувати мене особисто, але дискредитуєте
НАБУ як інституцію набагато сильніше». За словами міністра, кошти, витрачені НАБУ на справу проти нього, «перевищують те, що вони
вважають за незаконне збагачення,
в рази». «Хлопці, вас дійсно створювали і навчали заради того, щоб
ви бігали в пошуках уявних злочинців замість того, щоб боротися з корупцією реальною. Сьогодні ввечері
обов’язково підніму келих Кримського шампанського за здоров’я більше десятка детективів, які героїчно
розслідували впродовж півтора року
мою справу, керівництва цієї організації і їхнiх друзів», — віджартувався Омелян.
У САП же заявили, що Омелян
умисне не задекларував новий автомобіль і свідомо приховував власні
статки. Міністр уже заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності сторони обвинувачення,
а саме слідчих Національного антикорупційного бюро. Міністр назвав
справу щодо нього сфабрикованою і
сказав, що підозра не містить жодного складу злочину. Нагадаємо, що
НАЗК у 2015 році перевіряло декларацію Омеляна та заявило, що порушень не виявлено. ■

СВІТ
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ НОВИНИ ПЛЮС

Їй на Захід чи у другу сторону?
Недільні парламентські вибори в Молдові мали визначити орієнтир республіки
Ігор ВІТОВИЧ

У Молдові минулої неділі відбулися парламентські вибори.
Виборці мали обрати 101 депутата парламенту Молдови.
Одночасно відбувся консультативний референдум. Громадяни країни мали висловитися
щодо скорочення числа депутатів парламенту із 101 до 61
і права відкликати депутатів,
якщо вони не виконують своїх
обов’язків. Утім консультативний референдум не матиме
юридичних наслідків, зазначає агенція «Інтерфакс».

Вибори по-новому
Голосування вперше проводилось за змішаною виборчою
системою, а це означає, що 50
депутатів обирали за партійними списками, ще 51 депутата —
в одномандатних округах. Також уперше на виборах скасована «виборча тиша», тобто дозволена агітація в день виборів
(лише не безпосередньо на території виборчих дільниць). Крім
того, в країні скасований поріг
явки: адже значна частина населення — за оцінками місцевих ЗМІ, до одного мільйона —
працює за кордоном (у країнах
ЄС і Росії), тоді як право голосу
мають понад три мільйони громадян Молдови.
Вперше на виборчих дільницях були встановлені відеокамери, які скеровані на виборчі урни. Стежили за виборами
понад 600 міжнародних і 2,5
тисячі місцевих спостерігачів,
а також спостерігачі від 20 дипломатичних місій, акредитованих у Молдові.
У виборах брали участь 14
політичних партій і один виборчий блок та 320 кандидатів-одномандатників. За даними соціологічних опитувань найавторитетнішої
соціологічної
служби «Барометр суспільної
думки» на день виборів, до парламенту, швидше за все, мали
ввійти три партії: президентсь-

❙ Передвиборча реклама соціалістів: до кращого життя вони країну так і не привели.
ка Партія соціалістів (20%), позасистемний опозиційний блок
ACUM на чолі з Майєю Санду і
Андреєм Нестасе (12%) і правляча Партія демократів (9%)
під керівництвом олігарха Влада Плахотнюка. Тобто жоден iз
політичних конкурентів не мав
шансів отримати більшість та
сформувати наступний уряд.
Також близькою до подолання 6-відсоткового виборчого
бар’єра була популістська партія «Шор». Показово, що лідер
цього політичного угруповання
Ілан Шор, який засуджений судом першої інстанції до 7,5 року
ув’язнення за участь у банківській афері, зміг отримати так званий «сертифікат про непідкупність» для участі у виборах.

Хто і куди поведе Молдову
Передвиборчі
програми
практично всіх кандидатів зводились до обіцянок кращого
життя. Правда, рецепти такого
«шляху до щастя» у провідних
претендетів на перемогу були
різні. Зовнішня політика та
шляхи подальшого руху Молдови були на другому плані,

оскільки більшості молдаван,
які борються за виживання, ця
тема, на жаль, не є особливо цікавою.
А головні учасники виборів
переймались переважно конфігурацією майбутньої влади. Соціалісти зважували можливості
організації коаліції, яка переорієнтує Молдову в напрямку
Москви, а правлячі демократи,
в свою чергу, підраховували потенційні сили, які допоможуть
зберегти прозахідну орієнтацію
країни.
Спікер парламенту Молдови
Андріан Канду, проголосувавши в неділю, звинуватив Росію
у спробах вплинути на результат голосування. Він нагадав,
що за два дні до виборів у МВС
Росії заявили про кримінальну справу проти Плахотнюка.
Крім того, низка домовленостей, яких Росія досягла з президентом Молдови Ігорем Додоном напередодні виборів — наприклад про скасування мит на
поставки сільгосппродукції —
за словами спікера парламенту,
теж мала політичний характер.
Після голосування ніякого

Закон для «острова Свободи»
Кубинці на референдумі проголосували за нову Конституцію
країни
У неділю, 24 лютого, вісім
мільйонів кубинців мали змогу
проголосувати на референдумі
за прийняття нової Конституції країни. По всій країні традиційно велася масова агітація
голосувати «за», хоча кубинці
й без зайвих закликів збиралися підтримати новий основний
закон з надіями на покращення
життя.
Проект нової Конституції
парламент Куби схвалив ще в
грудні 2018 року. Підготовкою
нового основного закону країни займалась спеціальна комісія під керівництвом 87-річного Рауля Кастро, який у квітні минулого року залишив посаду глави країни, але надалі
залишається першим секрета-

Марш пам’яті Бориса Нємцова
У Москві, Санкт-Петербурзі, Іркутську,
Барнаулі та ще в низці російських міст у неділю, 24 лютого, відбулися марші пам’яті
російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який був застрелений поблизу Кремля 27 лютого 2015 року. За даними російської організації «Білий лічильник», у Москві в марші в пам’ять Нємцова брали участь 10,6 тисячі осіб, ще сотні
не були допущені до участі в акції при проході через металошукачі. У Санкт-Петербурзі на марш вийшли близько 800 осіб. У колонах учасників ходи були присутні російські опозиційні політики Михайло Касьянов,
Григорій Явлінський, Дмитро і Геннадій Гудкови та Олексій Навальний. Багато протестувальників пронесли через центр Москви
українські прапори та плакати з вимогами
звільнити українського режисера Олега Сенцова та полонених у Керченській протоці українських моряків. Поліція наказувала маніфестантам прибрати плакати з політичними
вимогами, але заарештувала лише одного з
них, на плакаті якого містились нецензурні
вислови на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Кім відбув потягом на побачення
з Трампом

■ ЗМІНИ

Олег БОРОВСЬКИЙ
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рем ЦК компартії Куби.
Які ж зміни принесе нова
Конституція країни, яка до
цього намагалася побудувати
соціалізм на окремо взятому
острові? Головна з цих змін —
нова модель економіки, найсуттєвішим елементом якої є визнання ринку та приватної власності. Ці зміни необхідні в умовах слабкої економіки Куби,
яка перебуває під санкціями
США з 1962 року. Іншим важливим пунктом є визнання необхідності іноземних інвестицій з одночасним наданням гарантій іноземним інвесторам.
Нова Конституція покликана забезпечити правову та юридичну основу для оновлення кубинської економічної моделі.
1992 року уряд Куби вже ухвалив положення про приват-

ну власність на засоби виробництва. 2010 року Рауль Кастро, який очолив уряд Куби,
офіційно дозволив у країні
приватне підприємництво. На
цей час уже 13% працездатного населення країни працюють
у приватному секторі.
Усі зміни в економіці Куби
будуть надалі здійснюватись у
рамках соціалістичної системи. Нова Конституція надалі
підтверджує керівну роль Комуністичної партії Куби «в
будівництві соціалізму та просування до комуністичного суспільства». Ця заява має суттєве значення в умовах сильної
політичної напруги в Латинській Америці, яка пов’язана ііз
кризою в Венесуелі.
Тиждень тому президент
США Дональд Трамп заявив,

дива не сталося. За оприлюдненими вчора главою ЦВК Молдови Аліною Руссу попередніми результатами виборів після
підрахунку 98% голосів (вчора ще не були відомі результати усіх закордонних дільниць), соціалісти і Демократична
партія отримали фактично рівну кількість місць у парламенті. До парламенту потрапляють
34 кандидати від Соціалістичної партії Молдови (сумарно за
партійним та одномандатними списками). Демократична партія заручилась 33 парламентськими мандатами. Блок
ACUM отримує 26 місць. Партія «Шор» — 8 місць.
Наразі є спірні моменти по
кількох одномандатних округах. Якщо результат залишиться таким, то демократи і блок
ACUM можуть створити парламентську більшість і не допустити соціалістів до влади. Останні, розуміючи такі ризики,
вчора розпочали закликати до
проведення нових виборів, посилаючись на порушення під
час волевиявлення та підрахунку голосів. ■
що «дні комунізму пораховані
в Венесуелі, в Нікарагуа та на
Кубі», назвав ці країни «тріадою тиранії». На що глава МЗС
Куби Бруно Родрігес відреагував так: «Ми побудували і будемо захищати соціалістичну революцію у них під носом».
Але хоча, за новою Конституцією, Комуністична партія зберігає свою керівну роль
у політичній архітектурі країни, то саму систему влади чекають серйозні зміни. На цей
час Мігель Діас-Канель, який
змінив Рауля Кастро на посаді
глави країни у квітні минулого року, є керівником Держради та Ради міністрів одночасно.
Тепер, після прийняття нової
Конституції, він стане президентом країни, а Раду міністрів
очолить прем’єр-міністр. Все
викладене вище свідчить, що
Куба збирається перейняти
китайський досвід поступового переходу від соціалістичної
моделі до ринкової. Про те, що
Куба обирає «китайський сценарій», політологи зазначали
ще в момент обрання Мігеля
Діас-Канеля, якого вважають
прибічником китайської економічної моделі. ■

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого відбув потягом iз Пхеньяна до столиці
В’єтнаму Ханоя на другий саміт з американським президентом Дональдом Трампом, який
запланований на 27 лютого. Центральне телеграфне агентство КНДР у неділю, 24 лютого,
оприлюднило кадри відбуття Кіма з Пхеньяна
броньованим потягом, передає агенція новин
dpa. Як стверджує корейське агентство, лідера КНДР у поїздці супроводжуватимуть члени
політбюро правлячої Трудової партії Кореї. Як
відомо, Кім Чен Ин не любить літати літаком
через острах можливого замаху на його життя, тому адміністрація Трампа пішла йому назустріч в організації зустрічі в Ханої. Потяг лідера КНДР подолає 4 тис. 500 кілометрів між
Пхеньяном і Ханоєм суходолом. Раніше цим
бронепотягом користувався його батько Кім
Чен Ір для поїздок у Росію та Китай.

Улюблена гра Назарбаєва —
зміни уряду
У Казахстані президент Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд. Казахський лідер заявив, що урядом за роки роботи так і не були створені умови для якісного зростання економіки, і пообіцяв на найближчому з’їзді правлячої партії «Нур Отан»
особисто запропонувати низку заходів iз
підвищення рівня життя населення. Протестні настрої населення в Казахстані йдуть
угору, тому 10 днів тому президент зробив
кадрові перестановки в міністерстві внутрішніх справ. Це не допомогло, й Назарбаєв
зробив цапом-відбувайлом увесь уряд. Діючий склад кабміну, тепер уже з приставкою
«екс», був сформований у вересні 2016 року
на чолі з Бакитжаном Сагинтаєвим. Вiдтодi
зростання ВВП так і не сталося. За роки незалежності Казахстану та за всі роки правління Назарбаєва змінилося 10 урядів, які
Назарбаєв почергово відправляв у відставку. Аби в народу, бува, думки не виникло, що
частина вини за їхню неефективність лежить
також і на президенті.

Мадуро зброєю зупинив
гуманітарну допомогу
Протистояння навколо поставок гуманітарної допомоги Венесуелі на кордонах країни з Колумбією та Бразилією обернулося
кривавими сутичками. У суботу, 23 лютого,
на кордоні Венесуели з Бразилією внаслідок застосування зброї силовиками уряду
Мадуро загинули четверо людей, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві
ЗМІ та правозахисників. Поранення під час
сутичок на кордоні неподалік венесуельського міста Санта-Елена-де-Уайрен отримали ще
30 людей. Протестувальники вимагали пропустити вантажівки з гуманітарною допомогою з Бразилії, що застрягли на кордоні. Уряд
Венесуели кілька днів тому розпорядився закрити кордон iз сусідньою країною. Загалом у
сутичках на прикордонних переходах Венесуели з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждало близько 300 людей. Венесуельські силовики застосували проти людей сльозогінний газ i гумові кулі. Мадуро також оголосив про розрив дипломатичних відносин iз
Колумбією. ■
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-Олег ГАНСЬКИЙ
Українська економіка опинилася
на задвірках політичних амбіцій.
Ця ситуація особливо рельєфно
виглядає сьогодні, у рік президентських і парламентських
виборів. І аби перевернути ситуацію з голови на ноги, у Києві
ініціювали проведення бізнесфоруму «Влада та бізнес: новий
суспільний договір», на якому
три екс-Президенти України
дали поради своєму можливому наступнику.

■ ТОЧКА ПОРОЗУМІННЯ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Кандидат від економіки
Український бізнес прагне укласти новий суспільний договір
із майбутнім переможцем президентських виборів — і таким
чином розв’язати проблеми економіки держави

Інвестиції — у затінку
Квінтесенція реплік Леоніда
Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка — у програмі більшості кандидатів надто мало говорять про розвиток власне економіки, залучення інвестицій,
створення привабливого клімату для іноземного капіталу і досягнення верховенства права.
Іншими словами, влада має
поважати бізнес, тіньові схеми треба зупинити, а економічна стратегія має бути основною
у програмі кандидатів у президенти. Для цього необхідно послабити фіскальний тиск, стимулювати національне виробництво, забезпечити економічну
стабільність і чесне судочинство. Про це все насамперед має
подбати майбутній переможець
президентських перегонів.
На жаль, на думку учасників форуму, сьогодні головна і
найпопулярніша теза, яка добре сприймається в суспільстві,
— агресивний і нічим не прикритий популізм, побудований
на ненависті. І цей фактор, що
грає проти розбудови України,
сьогодні практично не враховують. «Послухайте деяких кандидатів у президенти, — сказав,
звертаючись до присутніх, перший Президент незалежної України Леонід Кравчук. — Яка
ненависть, яка неповага до людей, що займаються бізнесом!
Проблема в тому, що в суспільстві не існує відповідної ідеології. Натомість користуються іншою, шкідливою, ідеологією:
ми не любимо багатих людей».
Подібне ставлення опосередковано породжує проблеми, з
якими стикається український
бізнес: нестабільність гривні,
важке адміністрування податків,
відсутність ринку землі, що відлякують інвесторів. За підрахунками третього Президента України Віктора Ющенка, щороку через непрозорі схеми державний

❙ Виробники української продукції хочуть від держави захисту від «тіньових» конкурентів і «сірого» імпорту.
бюджет втрачає сотні мільярдів
гривень! А тому подібну ситуацію треба зупинити негайно.
«Ми живемо в країні, де майже половина національної економіки перебуває в тіні, — констатує Віктор Ющенко. — Це
величезна проблема, адже країни, які ми традиційно вважали
відсталими, давно вже так не
працюють. Відтак рівень інвестицій у нас в розрахунку на рік
становить 800 млн. доларів. Це
надто мало, це імпульс, який
не дає достатнього економічного розвитку».

«Контрабас» державу
не врятує
За даними Національного банку України, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2018 році склав 2,4
млрд. доларів, тоді як за 2017-й
— 2,6 млрд. доларів. Водночас,

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Початок нового року приніс українським автовласникам — тим, які
не полінувалися переобладнати свої
автівки на роботу на скрапленому газі,
— приємний сюрприз. Пропан-бутан,
який ще восени стрімко дорожчав,
пробиваючи одну психологічну відмітку за другою і сягнувши позначки понад 16 грн. за літр, тепер, навпаки, дешевшає. І на деяких, не брендових, заправках його можна придбати вже менш ніж 10 грн. за літр.
Експерти пояснюють: зниження цін ми домоглися завдяки розширенню імпорту, в тому числі й у нових
продавців, наприклад у Казахстані.
Нещодавно ще дві українські компанії, які управляють АЗС, стали імпортерами автогазу казахстанських
виробників. За минулий рік імпорт
iз Казахстану зріс майже до 260 тис.
тонн — за всю історію поставок це абсолютний рекорд. При цьому казахські аналітики відзначають: якби не
поставка їхнього пропан-бутану на
наш ринок, то знизити ціну до нинішньої не вдалося б.
Сьогодні казахстанський газ імпортують уже дев’ять українських
компаній і, за словами фахівців, об-

за повідомленням прес-служби
Кабінету Міністрів, у 2018 році
прямі іноземні інвестиції в Україну становили 2,5 млрд. доларів. І в порівнянні з 2017-м
зросли на 8%.
НБУ в січневому інфляційному звіті передбачив зниження обсягу інвестицій в економіки країн, що розвиваються,
починаючи з 2019 року. Обсяг
інвестицій в Україну і раніше
називали мізерним, адже грошові перекази від трудових мігрантів були в рази більшими. А
тому, на думку експертів, якщо
ми хочемо досягти прискорення економічного зростання, то
інвестиції мають зростати випереджальними темпами. І це завдання, над яким нам ще потрібно працювати.
А поки робота над інвестиційним кліматом в Україні триває, наші співвітчизники масо-

во їдуть за кордон, розвиваючи
економіку сусідніх і віддалених
держав. Наприклад, у сусідній
Польщі наших мігрантів назвали колективним героєм економіки. Як зазначив колишній
глава держави Леонід Кучма,
поки піднімаємо чуже виробництво, занепадає своє. «За останні п’ять років Україна втратила 19% виробничих потужностей. У нас досі переважає
сировинна економіка. І одна з
причин — відсутність стратегії розвитку, — каже він. — Переважна більшість кандидатів
у своїх передвиборчих програмах про економіку не сказали
жодного слова. Втім, на мою
думку, питання бізнесу треба
обов’язково поставити перед
майбутнім президентом. І замість красивих промов просто
запитати: «Хлопці, як ви плануєте виходити з цієї ситуа-

■ СЕКТОР ГАЗУ

Світовий банк проводить перемовини з Міністерством фінансів України про
ініціювання нової програми гарантій під
державні запозичення. «Зараз ми провадимо переговори з урядом щодо нової програми Policy-Based Guarantee для
підтримки реформ у країні», — сказала
директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.
За її словами, прогрес у переговорах
залежатиме від прогресу реформ. При
цьому банк буде готовий обговорювати таку програму і з новим урядом, якщо
необхідні реформи не буде імплементовано в рамках каденції нинішнього. Загалом нову програму буде затверджено
до кінця поточного року.
Раніше, наприкінці минулого року,
Світовий банк схвалив надання Україні
гарантій у розмірі 750 млн. доларів як
підтримку державної політики, які допоможуть нашій державі залучити до
державного бюджету на міжнародних ринках майже 1 млрд. доларів. Також у грудні 2018 року Україна залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн.
євро, використавши частину гарантії —
375 млн. доларів у євровому еквіваленті.
ції?». Адже це реальна економіка, а не гарні слова, за якими
нічого не стоїть».
Працедавці — вітчизняні
бізнесмени, які створюють робочі місця для наших співвітчизників, — зазначають: працювати їм стане легше за умови
реформування митниці та податкової. Наразі ж контрабанда
«вбиває» законний бізнес. «Ми
можемо зайти у будь-який супермаркет, гіпермаркет, будьякий великий магазин у центрі міста. І, отримуючи чек, побачимо, що він не фіскальний.
Тобто тіньовий бізнес, як виявляється, чудово себе почуває у
нашій країні», — каже Олександр Громико, голова Асоціації виробників електроніки.
А тому новий суспільний договір між владою і бізнесом у непростий для України рік президентських і парламентських виборів неодмінно має бути укладено. І цей документ — шанс на
порятунок української економіки. Наступні ж президентські та
парламентські вибори мають стати не гальмом для розвитку економіки, а навпаки, імпульсом:
для виходу з тіні, подолання зайвої фіскалізації та ухвалення нових, прозорих, правил гри. ■

■ ДО РЕЧІ

Розгін на дешевому
Україна збільшує імпорт автогазу і планує
запустити виробництво власного пропан-бутану,
тим самим тримаючи ціну на низькому рівні
сяги поставок будуть рости і далі. Іван
Кудінов, аналітик ринку нафтопродуктів, стверджує: «Сумарний товарообіг iз постачання цього газу вийшов на рівень близько 130 млн. доларів. І ми бачимо інтерес до казахстанського газу з боку українських
компаній. Ми прогнозуємо, що цьогоріч обсяги газу з Казахстану надалі
зростатимуть, можливо, до нового рекорду».
Тим часом вітчизняні товаровиробники, розуміючи тенденцію до
постійного розширення ринку зрідженого автомобільного газу в Україні, планують збільшення його виробництва. Так, інвестиційна рада
НАК «Нафтогаз України» санкціонувала проведення тендеру на будів-

Світовий банк готовий
поручитися

ництво установки з поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенському газовому родовищі, що в Харківській області.
Планується, що оператор родовища ПАТ «Укргазвидобування» оголосить тендер iз вибору генерального
підрядника наприкінці лютого — на
початку березня 2019 року. Технічноекономічне обґрунтування проекту,
за твердженням неофіційних джерел,
уже готове. Далі розпочнеться процес
створення робочого проекту, постачання і монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи. Передбачається,
що виробництво скрапленого вуглеводневого газу матиме проектну потужність до 100 тисяч тонн на рік і буде
запущено вже у наступному році.■

«Дірка» у «Газпромі»
Російський газопровід «Північний потік-2», який ще не запущено в експлуатацію, приносить компанії «Газпром» збитки. За підрахунками експертів, на останніх торгах акції «Газпрому» впали до
мінімуму з початку року на повідомленнях про затвердження поправок у газову директиву ЄС, згідно з якою морські трубопроводи прирівняні до норм і правил сухопутних. Ці правила забороняють
володіти газопроводом одній компанії, яка одночасно здійснюватиме і поставки газу.
Іншими словами, «Північному потоку — 2» має надходити не
тільки російський газ. А враховуючи, що постачальник газу по цьому трубопроводу лише один, весь проект не відповідає вимогам директиви. А тому сьогодні Німеччина щосили намагається витягнути
російську трубу з болота, подавши заявку на виключення «Північного потоку-2» з вимог директиви.
Наскільки успішно у кремлівського лобі в Бундестазі це вийде —
покаже час, а поки «Газпром» втратив у ціні на нестабільну трубу вже
більше 3,2 млрд. доларів. Якщо у 2007 році «Газпром» коштував більше 300 млрд. доларів, то в 2017-му його вартість не перевищувала 52
млрд. При цьому в 2018 році монополія залучила 7,7 млрд. доларів
інвестицій, яких їй не вистачало на реалізацію проектів.
Натомість монополія має чистого боргу понад 2,5 трильйона рублів і загальну заборгованість «Газпрому» більш 54 млрд. доларів,
тобто більше вартості самої компанії. Тепер же, після падіння акцій «Газпрому» в ціні, він і зовсім пробив психологічний бар’єр у 50
млрд., продовживши піке. І це за умови, що на даний момент реальних кроків протидії «Північному потоку-2» ще не вжито, йдуть лише
обговорення та підготовка до затвердження, але російська монополія вже хитається.
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■ ЛОГІСТИКА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Зерно: хоч вплав, хоч насипом
Аграрії пропонують способи оптимізації транспортування вантажів
Олена ЯРОШЕНКО

Найбільшим викликом для агросектору
України досі лишаються перевезення.
Цю проблему не завжди можна вирішити адміністративним шляхом. Поточний
маркетинговий рік, порадувавши Україну рекордним урожаєм зернових, загострив потребу його адекватного транспортування. Бо основним стримуючим
фактором зростання експортного зернового потенціалу України вкотре виявилася неготовність до роботи з великими
обсягами зерна вітчизняної логістичної
галузі. Аграрії давно звикли самостійно
вибиратися з форс-мажорних ям, тому
активно шукають і знаходять ситуативні
виходи на стику інтересів.
Оператори ринку річкової інфраструктури днями звернулися до керівництва організацій, які відповідають за
навігаційні режими, з проханням якомога швидше відкрити ранню навігацію
головними річковими артеріями країни.
Принаймні об’єктивні обставини цьому
сприяють, а суб’єктивні тиснуть. Як пояснює директор компанії «Гермес-Трейдинг» Юрій Скічко, Світловодський річковий термінал, що входить до холдингу
«АгроВіста», вже заповнений і позбавлений можливості приймати зерно та продовжувати роботу саме через відсутність
навігації Дніпром. При цьому сприятливі погодні умови, які на сьогодні склалися в Україні, дозволяють відкрити ранню навігацію по Дніпру. «В усі відповідні
інстанції — Укрводшлях, Регістр судноплавства України, Морську адміністрацію та Мінінфраструктури — вже надіслано офіційні листи. Ми розуміємо, що
є регламентні роботи, тільки після завершення яких можна відкрити шлюзи.
Тому просимо прискорити підписання
угоди між ДП «Регістр судноплавства України» і Укрводшляхом, провести огляд і
видати дозвіл на експлуатацію шлюзів. А
Морську адміністрацію просимо видати
наказ про відкриття якомога раніше навігації в 2019 році», — повідомив Юрій
Скічко. За його словами, такий крок дозволить багатьом компаніям скористатися
перевагами ранньої навігації і раніше почати перевезення вантажів, зокрема будматеріалів, зерна, металів. А це, у свою
чергу, сприятиме збільшенню обсягів пе-

❙ Крига скресла — можна використовувати річки для транспортування зерна.
❙ Фото з сайта hromadske.ua.
ревалки для судноплавних компаній, а також обсягів перевантаження і заготовки
для річкових терміналів. Таким чином,
відкриття ранньої навігації ще й допоможе зняти гіпернавантаження iз залізничної логістики та автомагістралей. «Знаємо, що аналогічна нашій ситуація склалася й на багатьох інших зернових річкових
терміналах, усі чекають відкриття навігації. Це дозволить сільгосптоваровиробникам реалізувати продукцію за вищими
цінами й отримати кошти, такі необхідні
для підготовки посівної кампанії», — пояснює Юрій Скічко.
З огляду на те, що закінчення регламентних робіт на різних шлюзах відбувається в різний час, експерти пропонують відкривати їх за готовністю. Зокрема,
просять першочергово забезпечити роботу Дніпродзержинського шлюзу, що дозволило б швидко відновити судноплавство
і перевезення вантажів на Дніпровському
та Дніпродзержинському водосховищах.

Вагончики поза конкуренцією
Президент «Української зернової асоціації» Микола Горбачов ще минулої осені
закликав прийняти притомні закони, що
регламентували б діяльність залізниць.
«Наше завдання — показати, що конкуренція на державних коліях між приватними операторами локомотивів, тепловозів та вагонів створить оптимальні умо-

ви для споживачів транспортних послуг,
— наголосив він. — Нам не подобається
останній закон, у якому запроваджується 20-відсоткова субсидія на купівлю вагонів-зерновозів саме для агровиробників. Вважаємо, що така субсидія має поширюватись на всіх власників зерновозів,
бо, незалежно від власника, лише аграрії
є кінцевими бенефіціарами вагонів-зерновозів — такі вагони можна використовувати винятково для перевезень зерна.
Ми бачимо, що це лобізм агрохолдингів,
які можуть купувати такі вагони».
За словами Горбачова, Україна може
щорічно вирощувати до 100 мільйонів
тонн агропродукції та експортувати
близько 70 мільйонів тонн. Але для цього Укрзалізниці необхідно наростити наявний парк вагонів приблизно вдвічі,
збільшивши число вагоноподач. Перспективними для України ринками збуту
зерна є, перш за все, країни Азії. Наприклад, в Туреччину Україна щорічно постачає близько 2,4 мільйона тонн зерна. І
це ще не межа. Але, навіть зважаючи на
активну розбудову зернових терміналів у
чорноморських портах, брак вагонів-зерновозів, як у державній, так і в приватній власності, тримає ринок залізничних
перевезень у напрузі. І змушує українських аграріїв оплачувати не лише оренду
таких вагонів, а й право ними вчасно скористатися, за завищеними цінами. ■

■ УТИЛІЗАЦІЯ

Пестициди упокояться
Кабмін надав
зелене світло
безпечній утилізації
заборонених до
використання
пестицидів
за кордоном
Багатостраждальну постанову №1212 «Про внесення зміни до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх утилізацією/видаленням»
опубліковано минулого тижня. Про це повідомив Віктор
Погорілий, координатор Агрохімічного комітету Євро-

Арабська відлига
Україна та ОАЕ підписали в Дубаї Меморандум щодо співробітництва у сфері сільського
господарства та безпечності харчових продуктів.
Якщо в 2015 році товарообіг аграрними та харчовими товарами між нашими країнами становив $142 млн., то за результатами 2018 року цей
показник сягнув трохи більше $204 млн., з яких
$194,3 млн. припадає на український експорт. Із
кожним роком зростає кількість українських виробників, які беруть участь у міжнародній щорічній виставці Gulfood у Дубаї. Минулого року українських учасників було 30, а цьогоріч їх уже
69. Зростає й інтерес арабських компаній до українських продуктів та можливостей інвестування. Міністр Аль Зеюді запевнив у готовності сприяти представникам українського малого та середнього бізнесу галузі АПК у знаходженні надійних
каналів дистрибуції для збуту товарів у ОАЕ.

Посівна-2019

Відкрийте шлюзи

Оксана СОВА
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❙ Не всі пестициди, закуплені аграріями, використовуються
❙ за призначенням. Деякі потребують спецутилізації.
❙ Фото з сайта vkurse.ua.
пейської бізнес-асоціації.
«Так склалося, що на сьогодні в Україні немає безпечних технологій утилізації такого типу небезпечних відходів, як пестициди. До 2015
року вони експортувалися в
країни ЄС, зокрема Польщу,

Великобританію та Францію,
які мають необхідні потужності для екологічно безпечного знищення ЗЗР. Але через законодавчі прогалини
механізм транскордонного перевезення в рамках Базельської конвенції у нас було забло-

ковано», — пояснює експерт.
Із 2015 року Мінприроди не
видавало через це висновку
та повідомлення на транскордонне перевезення непридатних пестицидів. Тому на території України накопичилася величезна кількість таких
відходів. За різними даними
— до 13 тисяч тонн. І все це —
за фактичної неможливості
безпечного знищення ще й
фальсифікату.
«Оскільки постанову вже
опубліковано, Мінприроди отримало законодавче підґрунтя для видачі відповідних документів на здійснення транскордонного перевезення непридатних засобів захисту
рослин на утилізацію. Йдеться про висновок та повідомлення, які дозволятимуть
відповідній компанії це здійснювати. Їх мають видати упродовж 10 робочих та 60 календарних днів, відповідно»,
— коментує Віктор Погорілий.
Нагадаємо,
постанову
КМУ №1212 було прийнято
21 листопада 2018 року. Проте опублікували документ
тільки 19 лютого. ■

Посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств України під урожай 2019 року очікується в межах 27,7 млн. га. Це
на рівні попереднього року. Цьогоріч планується
посіяти зернові культури на площі 14,8 млн. га,
або 54% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення
культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,2 млн. га. Структура зернового клину може корегуватися залежно
від умов перезимівлі озимих за рахунок оптимізації площ ярих зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх круп’яних. Загальна потреба
в насінні ярих культур по сільськогосподарських
підприємствах для посіву у 2019 році становить
682 тис. тонн.
Очікувана забезпеченість насінням ярих становить 684 тис. тонн, або 100% до потреби, в тому
числі: пшениці — 101%, ячменю — 101%, вівса
— 100%, проса — 100%, гречки — 100%, рису —
100%, гороху — 100%, кукурудзи — 100%, ріпаку
— 100%, соняшнику — 100%, сої — 100%, картоплі — 100%, цукрових буряків — 100%, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Весняний форвард
Державна продовольчо-зернова корпорація
України почала реалізацію програми закупівель
зерна врожаю 2019 року. У рамках цьогорічної
кампанії планується закупити у сільгоспвиробників близько 360 тис. тонн пшениці, кукурудзи
та ячменю. На авансування аграріїв заплановано виділити 1,3 млрд. грн. Традиційно, програма закупівель зерна майбутнього врожаю проходитиме у два етапи. На першому етапі сільгоспвиробнику потрібно подати заявку на участь до
регіонального відділу ДПЗКУ, сформувати необхідний пакет документів та укласти договір поставки безпосередньо в центральному офісі корпорації. Після підписання договору держкорпорація здійснює попередню оплату на поточний рахунок сільгоспвиробника у розмірі 3600 гривень за
одну тонну зерна з урахуванням ПДВ. На другому етапі ДПЗКУ проводить остаточний розрахунок
після передачі зерна у власність корпорації. Цього року вартість коштів становитиме від 9,5% до
13% річних, залежно від кількості законтрактованого товару та базису поставки. Враховуючи, що
програма закупівель зерна майбутнього врожаю
в ДПЗКУ проводиться вже не вперше, корпорація
пропонує додаткову знижку 0,25% тим сільгоспвиробникам, які беруть участь у програмі 2 і більше років. Додаткову знижку у розмірі 0,25% отримують фермери при укладанні Аграрної розписки.
Умови співробітництва, які пропонує ДПЗКУ фермерам, прозорі, вигідні та зрозумілі. Розрахунки
не мають прихованих комісій, а всі платежі здійснюються своєчасно.

Камбалу не ловіть
З 15 лютого по 30 квітня заборонено будьякий вилов камбали (глоси) у північно-західній
частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському лимані та на ділянці Сухого
лиману, в межах Овідіопольського району. Заборону встановлено, аби зберегти чисельність цього виду водних біоресурсів під час нересту. Відповідні накази видали Чорноморський та Одеський рибоохоронні патрулі. Відповідно до п. 4.14.2
Правил любительського і спортивного рибальства, у період із 1 січня по 31 травня 2019 року
діє також заборона на лов камбали в Азовському морі та затоці Сиваш. Порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 850 грн. за кожний
незаконно виловлений екземпляр камбали (глоси) та 1 504 грн. — у межах ПЗФ. Держрибагентство закликало рибалок дотримуватись встановлених норм. У разі виявлення порушень — прохання повідомляти на всеукраїнську безкоштовну
«гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.
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ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛЮТОГО 2019

■ ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Та навіть сьогодні, через п’ять років iз того найтрагічнішого етапу Революції гідності, так і не названо імені вбивці 44-річного кременчужанина. Василь Хохлов із
міста Кременчук та Андрій Бабко із села Рокитне Кременчуцького району разом з
Ігорем Сердюком були в 9-й сотні Самооборони Майдану. Обоє пригадують, що їх
викликали давати свідчення до київської прокуратури аж... через три роки після розстрілу Небесної сотні. До того ж у чоловіків склалося враження, що все це робилося
задля «галочки».

«На Майдані вбивали яскравих людей,
а Ігор був дуже помітним»
— Нас повезли на місце події, я показував, де застрелили Ігоря, де він лежав,
як його відтягували, — розповідає Василь
Хохлов, на очах у якого вбили 44-річного
євромайданівця. — У ході розмови дізналися, що, згідно з висновком експертизи,
Ігоря вбито з мисливської рушниці картеччю. Але ми з Андрієм мисливці, тож
прекрасно розуміємо: якби стріляли, скажімо, патроном 12-го калібру, зона ураження була б більшою. Тобто було б кілька поранень. Думаю, стріляли з нарізної
зброї, і куля влучила Ігорю просто в перенісся. Я стояв неподалік і бачив: він упав,
мов підкошений. Смерть настала миттєво...
— Я говорив слідчим, що на вулиці Інститутській ми чітко бачили на даху одного з будинків снайперів: людей у чорних
балаклавах із гвинтівками з оптичним
прицілом у руках, — додає Андрій Бабко.
— Більше того, бачили поранених ними
майданівців. Однак нас почали переконувати, що снайпери, мовляв, не стріляли.
Тому в нас і склалося враження, що слідство комусь підіграє. Здивувало, що слідчих цікавило тільки те, що стосувалося загибелі Ігоря Сердюка. Скажімо, під час демонстрації відеозапису зіткнень на Майдані я вказав на одного з координаторів
«оплотівців» (у мене добра пам’ять на обличчя) — ним був харківський правоохоронець, лейтенант чи «старлей» за званням. Я це добре знаю, бо під час сутичок
нам вдалося взяти його в полон. Проте ніхто не захотів вносити ці свідчення до протоколу.
З Ігорем Сердюком Василь Хохлов та
Андрій Бабко познайомилися на Майдані, за їхніми словами, незадовго до Нового року. Зізнаються: тривалий час узагалі не знали, що він із Кременчука. Бо
приїжджали на Майдан до столиці чи не
щотижня на два-три дні, натомість їхній
земляк перебував там постійно.
— Якось разом з Ігорем ночували в
офісному приміщенні Народного руху
України, що на вулиці О. Гончара. Мені
запам’яталося, що його всю ніч «давив»
сухий кашель — важко було, стоячи весь
час на морозі, не застудитися, — пригадав
Андрій Бабко. — 18 лютого в повітрі в центрі Києва висіло щось таке важке, як перед грозою. Вишикувавшись у великі колони, ми рушили в бік будівлі Верховної
Ради. Та, підійшовши до Маріїнського
парку, почули, що в наступ ідуть «оплотівці». Мені врізалося в пам’ять, що один із
них стояв із саперною лопатою, а інший то
ховав, то виймав пістолет. А ми дрючками
по землі «гуп-гуп». Тоді пролунала команда «Вперед!» — і ми як почали їх дубасити. Кількох узяли тоді в полон (зокрема й
харківського правоохоронця), забрали в
них два мішки нових травматичних пістолетів, що лежали в багажниках двох автомобілів. Після цього стали підходити до
перехрестя вулиці Інститутської і провулка Кріпосного, бо там уже все було в диму,
як на справжній війні. І тут розпочався такий «заміс» — поранили одного з наших,
другого, третього... Було зрозуміло, що
за розгін Майдану взялися професіонали:
«беркутівці» пускали в хід і каменюки, і
«коктейлі Молотова». Я стояв, прикрившись щитом, і раптом відчув удар по спині
— спершу навіть не зрозумів, що трапилося. А потім дивлюся, а на мені ззаду куртка горить...
— Ми з хлопцями, захищаючись,
прикривалися щитами, — продовжує
розповідь Андрія Бабка Василь Хохлов.
— Аж раптом поміж нас упала газова граната — «бабах!». Мені забило подих, очі
сльозилися, я нічого не тямив. Тут підбігли медики, почали щось капати в очі.
Так я стояв, потроху приходячи до тями,
— і саме в цей час пролунав постріл, Ігор
упав. Дивлюся — а в нього з носа кров б’є
сильним струменем. Я підбіг ближче —

Прапороносець
18 лютого 2014 року в центрі Києва куля обірвала
життя 44-річного євромайданівця з Кременчука

він був нерухомим... Аж волосся дибом
стає, як згадаю криваві події того дня.
Після Революції гідності я добровольцем
пішов на фронт, півтора року воював на
передовій і взагалі не думав, що повернуся звідти живим. Але, знаєте, навіть там
не було так страшно, як на Майдані. Бо
на війні я мав автомат, гранати, тобто міг
себе захистити. А там ми стояли із самими дрючками. По нас стріляли, як по мішенях у тиру, а ми нічого не могли зробити. Думаю, вбивали насамперед яскравих людей, котрі чимось виділялися на
тлі інших. А Ігор Сердюк був дуже помітним. Впадали в око його головний убір —
кепка-«бандерівка», червоний шарф на
шиї. До того ж, будучи прапороносцем 9ї сотні, Ігор увесь час тримав у руках прапор. Тобто не мав навіть палиці, щита й
шолома — був абсолютно відкритим...

«Часто жартома говорив, що не хотів
би померти старим»
Про те, яким був загиблий євромайданівець, котрому нині виповнилося б 49
років, згадує його рідний брат — 43-річний Володимир Сердюк, учитель історії та
правознавства Кременчуцької загальноосвітньої школи № 20.
— Ми з ним дуже різні. Ігор був більш
цілісним. Я легко кидаю те, що не вдається. А він усе, за що брався, доводив до кінця, — порівнює Володимир. — У дитинстві брат займався у різних гуртках, причому завжди досягав помітних успіхів. В
останні роки життя захопився дайвінгом
та підводним полюванням — і до цих хобі
ставився дуже серйозно.
Будучи сумлінним і відповідальним, постійної роботи, за словами Володимира Сердюка, його старший брат ніколи не мав, бо не вмів миритися із самодурством керівництва, отим ставленням на кшталт «я начальник, ти дурень».
У підсумку поміняв чимало робочих
місць, хоч ніколи не сидів без діла, і гроші в нього завжди водилися. Йому імпонували такі яскраві особистості, як кубинський революціонер Ернесто Че Гевара, татуювання із зображенням якого з’явилося
в Ігоря на грудях, — революція була і його
стихією.
— 3 листопада ми в родинному колі
відзначили 44-річчя Ігоря — іще ніщо не
віщувало біди. Його дружина Ірина розказує, що, коли в Києві побили студентів

❙ Ігор Сердюк був справжнім патріотом України.
лодимир. — Один-єдиний слід від нього
на переніссі — і все, більше ніяких ушкоджень. Найперше виникло запитання:
як доправити тіло Ігоря до Кременчука?
Тим паче тодi, згідно з рішенням Кабміну, Київ став закритим містом. Аж тут із
нами зв’язалися представники кременчуцької влади й заявили, що все беруть на
себе. Та навіть забрати тіло з моргу було
проблематично. Бо в цей час туди підвозили все нові й нові тіла загиблих... Спочатку я думав: чому зі стількох десятків
тисяч людей куля знайшла саме мого брата? Лаявся навіть. Неодноразово переглядав відеозапис сутичок на розі вулиці Інститутської і провулка Кріпосного 18 лютого — і мені навіть здавалося, що іноді десь
мигцем помічав Ігоря. Намагався зупинити кадр, але він був розмитим. То були
реально жахливі зіткнення, і хтось у цей
час застосував зброю. У засобах масової інформації писали: Ігор загинув від пострілу «тітушки». Чому стріляли саме в нього? Бо він стояв із прапором — тому, напевно, і наразився на постріл. До того ж
Ігор любив стильні, епатажні речі — от
і на Майдані був у кепці-«бандерівці», з
червоним шарфом... Чи було у брата передчуття, що він проживе лише півжиття,

Майдан виконав свою основну місію — змінив усіх нас.
(а їхня донька Олександра тоді якраз навчалася на третьому курсі вишу), він одразу вирішив їхати на Майдан. Будучи туристом, завжди тримав зібраним рюкзак
із «карематом». До того ж був легкою на
підйом людиною, запросто виживав у природних умовах: заночувати десь у лісі для
нього не було проблемою, — ділиться Володимир Сердюк. — На Майдані Ігор пробув понад 2,5 місяця. Ірина їздила до нього на новорічні свята — у них була щаслива сім’я, вони кохали й підтримували
одне одного. 18 лютого пролунав дзвінок з
Ігоревого мобільного телефону. Проте голос, на моє превелике здивування, був жіночим: «Це медсестра. Ігор Сердюк — ваш
брат? Так от, його сьогодні вбили...»
Звичайно ж, Володимир не повірив.
Тоді жінка, яка телефонувала, назвала
особливі ознаки — татуювання із зображенням Че Гевари на грудях і тризуба на
плечі... Наступного дня разом з Іриною
вони поїхали до столиці по тіло. Добре,
що хоч із пересуванням по Києву не мали
жодних проблем, — друзі Ігоря скрізь возили їх своїм транспортом.
— Він лежав такий спокійний... Не
було гримаси, яка б спотворювала обличчя. Чесно кажучи, досі не знаю, що то був
за постріл, з якої зброї, — зізнається Во-

не знаю. Але Ігор часто жартома говорив,
що не хотів би померти старим, що краще
б смерть застала його зненацька, на ходу.
Мама все його зупиняла. Хоч, чесно кажучи, він був таким активним, бадьорим, молодим, що його важко було навіть уявити
старим і немічним.
І Президент, і Генпрокурор обіцяли довести справу щодо розстрілів на Майдані
до кінця. Родичів героїв Небесної сотні
неодноразово запрошували на судові засідання до Києва.
— Але ж увесь час туди не наїздишся.
Хіба що поставити коло приміщення суду
намет і там жити. Уже стільки років тривають ці судові засідання — і що? Імені
вбивці Ігоря ми так і не знаємо, — резюмує Володимир Сердюк. — Хоч, якщо чесно, для мене не так уже й важливо дізнатися конкретне ім’я. Адже злочинною була
сама система, її каральний меч і обірвав
життя брата. Коли буваю в Києві, завжди
приходжу на місце його загибелі. Там лежить шина, а в ній серед квітів стоїть портрет Ігоря. У Маріїнському парку столиці
встановлено пам’ятник йому та чотирьом
іншим героям Небесної сотні. Іменем Ігоря назвали одну з центральних красивих
вулиць Кременчука (колишню Жовтневу), у пам’ять про нього збираються вста-

новити меморіальну дошку. Хоч, думаю,
Ігор навряд чи був би в захваті від усього
цього. Принаймні він точно знайшов би,
як пожартувати із цього приводу. У нього
було прекрасне почуття гумору.

«Син, було, тільки стане на поріг —
як уже вигукує: «Слава Україні!»
Загибель сина — страшне, невтішне
горе для батьків Ігоря Миколи й Олександри Сердюків. У їхній родині так було
заведено, що на всі великі свята Ігор разом із дружиною й донькою навідувався в
гості. От і на цьогорічне Різдво, за словами Олександри Пилипівни, «як завше, завітали невісточка й онучка — тільки вже
без Ігоря...»
— Ігор, було, тільки стане на поріг —
як уже вигукує: «Слава Україні!», — ділиться своїми спогадами Микола Петрович. — А тут коридор на чотири квартири, то чутно аж туди, перед сусідами незручно. Тож я неодноразово робив
йому зауваження, якось навіть посперечалися через це. А одного разу приходить, роздягається, а в нього на грудях
зображений портрет героя Кубинської
революції Че Гевари, а на плечі — тризуб. Його улюбленою книгою був історичний роман «Чорний ворон» Василя
Шкляра. Син був дуже патріотично налаштованим. Якось я показав йому вирізку з відривного календаря, де зазначалося, що сердюки — це вояки-піхотинці,
котрі складали гвардію гетьманів Війська Запорізького, тож носії прізвища Сердюк своїм корінням сягають козацької
доби. Після цього та вирізка зникла —
Ігорю вона виявилася потрібнішою. Що
іще символічно? Займаючись дайвінгом і
підводним полюванням та беручи участь у
міжнародних змаганнях, Ігор мав добрих
друзів у багатьох країнах. Так от, дізнавшись зі своїх джерел про те, що на Майдані в Києві буде застосовано зброю, його
по телефону попередили про це друзі з
Кишинева. Та він не покинув Майдану. А
оцей старий значок (показує), знайдений
у глибинній кишені Ігоревої куртки, нам
передала Ірина, за життя син нікому його
не показував. Як бачите, на ньому надпис:
«Воля або смерть!». Оцим усе сказано. Ігор
був справжнім патріотом України.
Олександра Пилипівна показує мені
Зірку Героя України, яку вручив батькам
Президент Петро Порошенко, а також медаль «За жертовність та любов до України» від Філарета — нагороди, присвоєні
Ігорю Сердюку посмертно.
— Останнім часом Ігор iз невісточкою робили ремонт у своїй трикімнатній квартирі, у них були такі плани...
Ігор був вправним у господарських справах, мав золоті руки, — зітхає Олександра Пилипівна. — Коли Іра зателефону-

ГАРЯЧА ТЕМА
вала з Києва й повідомила, що
сину вистрелили в обличчя, я
вжахнулася, уявивши, що обличчя немає. А коли привезли тіло Ігоря, побачила єдиний
невеликий слід від пострілу на
переніссі. У книзі письменниці Тетяни Данилової «Небесна сотня. Герої не вмирають»,
подарованій Президентом, є
сторінки, присвячені нашому загиблому сину. Там зокрема вказується, що «18 лютого під час будівництва барикад
неподалік Маріїнського парку
невстановлені особи, ймовірно, так звані «тітушки», вони
ж переодягнені «беркутівці»,
спочатку влаштували бійку з
активістами Майдану, після
чого вистрелили з обріза в Ігоря впритул». Минуло стільки часу від загибелі на Майдані Ігоря й інших патріотів
— чому ж досі не понесли відповідальності ті, хто вкоротив
їм віку? У нас, родичів героїв
Небесної сотні, виникає багато запитань. Скажімо, на сцені
Майдану стояли представники нинішньої влади, котрі вже
ділили портфелі, — вони були
прекрасною мішенню, при
цьому в них ніхто не стріляв.
Натомість убивали наших дітей. Ну хіба це не підозріло?
Микола Петрович, показуючи календар, де представлені
всі герої Небесної сотні, зауважує, що наймолодшому з них
— Назару Войтовичу — виповнилося лише 17 років, найстаршому — Івану Наконечному — 82, а от син Ігор і Сергій
Дідич в один день народилися і
в один день загинули. Чоловік
підрахував, що тільки 18 лютого були вбиті 14 осіб...
— Нині багато хто говорить,
що якби не Майдан, то й ковбаса була б дешевшою, і у платіжках за «комуналку» не такі
страшні цифри стояли б. Люди
невдоволені цією владою. А
нас і таке життя, яке ми мали
за режиму Віктора Януковича, не влаштовувало. Вважаю,
Ігор загинув недарма. Він хотів
у своїй країні змін на краще. І
вони колись таки настануть —
хай, може, і не одне десятиріччя мине, — переконана Олександра Пилипівна.
— Жертва оцих людей, які
поклали голови на Майдані,
була недаремною, — вважає й
Андрій Бабко. — Завдяки Революції гідності увесь світ визнав, що українці — самодостатня нація. Коли іще до Майдану я був на заробітках в Італії,
нас, українців, прирівнювали
до росіян, вважали такою собі
етнічною групою.
— А тепер мій приятель поїхав у Хорватію, то там місцеві
жителі віталися з ним гаслом:
«Слава Україні!», — посміхається Василь Хохлов і враз хмурніє.
— Звичайно, не так уявляв собі
зміни після Майдану. От я, скажімо, працюю на землі до сьомого поту і при цьому ледве зводжу
кінці з кінцями. Добре, що друзі
допомагають. А підтримки від
держави ніякої.
За словами ж Володимира Сердюка, Майдан виконав
свою основну місію — змінив
усіх нас.
— Найголовніше досягнення Майдану — активізація громадянського суспільства, —
робить висновок Володимир.
— Ви ж подивіться, тепер навіть люди у владі, відчуваючи контроль і тиск із боку суспільства, проголошують патріотичні гасла, намагаючись
показати, що й вони дотримуються моральних цінностей. І
я відчуваю, що ці процеси незворотні. ■
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■ ВЕРНІСАЖ

Янголи в камуфляжі
Таку назву має фотовиставка, яку презентували в
Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці
імені І. П. Котляревського
Ганна ЯРОШЕНКО
Організатори вернісажу — кременчужани Іван Балацький та Юрій Крамаренко. Іван був поранений на Майдані в Києві
18 лютого 2014 року, а коли розпочалися
гарячі події на сході України, возив волонтерську допомогу нашим бійцям на фронт.
Юрій, також учасник подій Революції гідності, після Майдану пішов добровольцем у
зону воєнного протистояння на Донбасі, де й
отримав поранення. Перший зобов’язаний
життям медикам Майдану, другий — військовим медикам, тому й вирішили саме їм
присвятити виставку світлин. Водночас, за
словами Івана та Юрія, у процесі роботи над
нею з’явилося й багато інших цікавих знімків — фотосвідчень подій на Майдані, зображень наших земляків, котрі, розуміючи
важливість своєї місії, не роздумуючи, стали на захист України. Їх також вирішили
додати до збірки. Її основою стали фотознімки Мстислава Чернова та Олександра Тимошенка. Спочатку Іван та Юрій створювали
виставку за власний кошт, а згодом їх підтримали Полтавська облдержадміністрація
та депутатський корпус.
— Із чого для мене розпочався Майдан? Після жорстокого побиття студентів
зрозумів, що більше не хочу жити в такій
країні. Тож разом з іншими однодумцями
сів в автомобіль і поїхав до Києва. Перебував на Майдані по кілька днів на тиждень,
входив до 9-ї сотні Самооборони, зокрема
ніс нічну варту, — пригадує Іван Балацький. — Ми вистояли 11 лютого, коли розпочався перший штурм Майдану. А під час
кривавих подій 18 лютого я був поранений
у Кріпосному провулку. І завдячую життям
тим медикам Майдану, які оперували мене
в Будинку профспілок у перші години після поранення. На одній зі світлин ви бачите пораненого, якому надають медичну допомогу. Знаєте, стільки крові, скільки побачив того дня, не бачив ніколи в житті. Досі
не можу спокійно проходити вулицею Інститутською й бачити місця кривавого побоїща. На 15-ту годину ми мали близько 20
наших загиблих побратимів.
— А я вдячний медикам ДУК «Правий

❙ Собачка Кнопка, яку командир знайшов
❙ на фронті і з якою він зображений на одному
❙ з виставкових фото живе тепер у нього вдома.
❙ Фото автора.

❙ Олександр Балацький зобов’язаний життям
❙ медикам Майдану.
сектор» за те, що вони, їдучи під обстрілом,
тобто ризикуючи своїм життям, врятували
моє, — додав Юрій Крамаренко, представляючи другу частину виставки, присвячену
військовим медикам. — Тут можете побачити фотознімки бійців Полтавської 8-ї окремої автомобільної санітарної роти. А ще на
світлинах представлені жінки на війні. От,
наприклад, Олеся Конопелько на початку
цієї українсько-російської війни подалася
добровольцем у зону бойових дій, у подальшому перейшла до 72-ї окремої механізованої бригади й досі перебуває на передовій, рятуючи життя бійців. А ось Вікторія Ткач —
тендітна дівчина, котра, ризикуючи власним
життям, витягувала з поля бою кремезних
чоловіків. Під час показу виставки до мене
підходять учорашні бійці, які згадують, що
Вікторія врятувала їм життя. На жаль, таким випадкам не ведеться рахунок.
На відкриття виставки завітали й герої
окремих фотознімків. Поміж них колишній
командир взводу розвідувальної роти 92-ї
окремої механізованої бригади — полтавець Геннадій Черніченко. На одному з фотознімків чоловік зображений із собачам на
прізвисько Кнопка, яке він підібрав у 2015
році на передовій у Донецькій області. Тварина, блукаючи, прибилася до бойових позицій і відтоді ділила з бійцем усі тяготи військової служби, навчилася ховатися під час
обстрілів і була поряд навіть у найскладні-

ших ситуаціях. Після демобілізації він привіз Кнопку з Мар’їнки до Полтави. «Тепер
вона живе у мене вдома», — розповів небагатослівний учорашній вояк про щасливий
кінець цієї історії.
Поділився спогадами й колишній командир 8-ї окремої автомобільної санітарної роти Анатолій Тополя. Зокрема зазначив, що медиків у його підрозділі було аж…
троє. Та й сам він інженер за фахом. Попри
це, бійці роти провели титанічну роботу, у
2014—2015 роках витягуючи поранених із
передової у найгарячіших точках Донеччини — від Слов’янська до Маріуполя.
— А починали бойове хрещення з Іловайського «котла». Як відомо, була дана
команда заходити туди без боєкомплекту,
бронежилетів, номерних знаків на автомобілях і навіть без документів, — констатував Анатолій Тополя. — Нашим хлопцям
вдалося вивезти звідти 600 поранених і полонених, яким ми імітували поранення. А
от скільки тіл убитих ми повантажили до
кузовів вантажівок, точного числа ніхто не
знає. Дасть Бог, настане час, коли хтось із
українського військового командування
понесе за це відповідальність.
Юрій Крамаренко та Іван Балацький підсумували, що війна Росії проти України триває не неповних п’ять, а понад тисячу років.
Тисячі українців пожертвували життям у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність під час нинішньої неоголошеної бійні.
Проте їхня жертва не була марною — вони
поклали початок розвитку нової історії України. Це дуже важливо, за словами Юрія й
Івана, донести до підростаючого покоління.
Тому вони так часто показують свою фотовиставку у школах Кременчука. Про те, що
виставка викликає чималий резонанс, свідчить і той факт, що її організатори отримали
запрошення й до Києва. ■

■ НОВОДРУК

І він там був...
Книжка-сповідь молодого військового
хірурга, який пройшов Іловайський котел
Мирослава КРУК
Ця книжка писалася сім місяців із пам’яті, вже на мирній
території: на війні в автора не
було часу вести щоденник. Усі
її глави, ніби сторінки сценарію
до фільму, дуже фотографічно,
з точними деталями, візуально
створюють картинки подій, які
або лякають, або вражають, або
викликають сумну посмішку.
Коли писалося, автор частинами виставляв розділи у «Фейсбук», тоді відчув інтерес до свого твору і власним коштом видав книжку. Невеличким тиражем — тисяча примірників,
які щойно надійшли в продаж
у трьох торгових точках Києва. Колишній сапер, полковник, прочитавши книгу, зауважив, що вона сильна, та навряд
чи «верхи» дозволять її повторно видати, з огляду на оцінку
подій формування Іловайського котла. Жителі Донбасу на-

томість попросили передати їм
кілька книжок.
Автор — Віктор Чернієнко, капітан, 31 рік. Спочатку
закінчив Медичний університет ім. М.І. Пирогова у Вінниці, потім Українську військово-медичну академію у Києві
за спеціальністю хірургія, потрапив на фронт улітку 2014-го.
Він описує події лише одного
місяця, що відбувалися між
Старобешевим, Кутейниковим
та Іловайськом, наголошує, що
імена, вік героїв, назви географічних пунктів подекуди змінено, бо війна ще триває. Але
емоції, стреси та жах, через які
він пройшов зі своїми персонажами, вигадати важко. Так
непідробно їх можна передати
тільки переживши особисто.
Сьогодні, коли більшість
мирного населення «призвичаїлася» до війни, що йде на
сході країни, такі книжки корисно читати. Зрозуміти та пе-

реосмислити деякі факти, наприклад, що на сучасній війні
(особливо на її початку) недостатньо вміли працювати з вогнепальними пораненнями, що
хірург на передовій в одній руці
тримав інструментарій, а в іншій — автомат Калашникова,
а до його бронежилета скотчем
була приклеєна граната, аби
підірвався, якщо захоплять
у полон. Що місцеве населення Донбасу переважно вважало Збройні сили України окупантами, труїло дустом воду.
Що спочатку військові чиновники намагалися стверджувати, ніби Іловайського котла

взагалі не було, а ті, хто з нього
вийшов живим, мали довести
достовірність свого там перебування, надати аргументи, чому
згоріла зброя чи матеріальнотехнічне майно. І навіть якщо
таких бійців нагородили медалями, то не за стійкість та боротьбу, а «За досягнення у військовій службі ІІ ступеня» або
ж просто «Учасник АТО».
Цю книгу важливо читати, щоб бодай теоретично пережити стан патріотів, кинутих напризволяще, відчути судоми п’ятиденного голоду або
як воно — пити власну сечу.
Парадокс, та при описі подібних фактів найбільше вражає
у стилістиці Віктора Чернієнка не жах і розчарування чи
відсутність скиглення загнаної людини, а доброзичливість
і оптимізм, які примушують
задатися питанням: від чого
вони йдуть? Від віри у Бога чи
від любові до людей, можливо,
від виховання або радісної вдачі? Здається, відповідь — між
рядками у багатьох главах, де
рефреном повторюється сутність побратимства, гордість за
приналежність до українського, козацького, непереможного, працелюбного та волелюбного роду. Тому й назва книги
така пафосна — «Боже, бережи
Україну!» ■
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■ Є ПРОБЛЕМИ

Скривджена
донька Дніпра
Живильне джерело Київської Русі
Олександр ГОЛОБОРОДЬКО

Гостюючи у місті Ірпінь, зацікавився історичним минулим, природними скарбами Приірпіння. Дуже мальовничою, зокрема, виявилась місцина, на якій розташований Будинок творчості письменників, притягують місцеві озера, соснові ліси. Звичайно ж, у
цьому зануренні в нову місцевість не можна не захопитися чарами
древньої праслов’янської річки, чудової перлини Вишгородщини
— річки Ірпінь (діти лагідно називають її «Ірпінкою»). Це права
притока Дніпра, в межах Житомирської та Київської областей, завдовжки 162 кілометри. Бере початок із маленького джерельця
біля села Яроповичі на Житомирщині, а закінчується біля села Козаровичі, де її води насосним «домкратом» піднімаються до рівня
Київського водосховища.
Як сказав краєзнавець та мандрівник із села Демидів Володимир
Ткач, ця річка, волею долі, виявилася в епіцентрі формування
слов’янського етносу, наступного державотворення. Цитую: «Це
був природний кордон між слов’янськими племенами: лівобережний Ірпінь — древлянська земля, а з правого берега — територія
полян. Кілька тисяч років тому Ірпінь служив північною межею
Країни скіфів. На правому березі річки ще можна знайти залишки
скіфських курганів, а далі — жодного... Ірпінські грузькі береги з
тупиковими заводями та плесами, заболочена заплава, густі очерети і верболози служили лінією оборони Києва аж до ХХ століття». Землі довкіл річки фактично були серцевиною Київської Русі,
вони зазнали і битв, і спустошень, і національних революцій.
Загальновідомо про шлях «із варяг у греки» дніпровським маршрутом. А ось науковець колишнього Київського педінституту ім.
О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім.
М. Драгоманова), автор книги «Змійові вали» А. С. Бугай (1905—
1988) висловив дуже цікаву гіпотезу про важливу роль річки Ірпінь
у контактах Києва із Західною Європою. Так, директор Ірпінського
історико-краєзнавчого музею Анатолій Зборовський пише на сайті
«Ірпінь. Citi»: «А. Бугай звернув увагу, що на обох берегах Ірпеня,
на місці нинішніх сіл Демидів, Гостомель, Білогородка, Чорногородка, Дзвонкове, були розташовані городища. Вони охороняли
водний шлях по Ірпеню. Знахідки великих човнів і якорів (один
такий якір знайшли на висушеній заплаві в Мостищі, що нині є
частиною Гостомеля) свідчать, що наша річка колись була судноплавною. Аркадій Сильвестрович, аналізуючи топоніми, зробив
висновок, що з Ірпеня судна перетягували до іншої річки і так далі
до Бугу, а потім до Дністра та Дунаю, яким рухалися до західноєвропейських країн...»
Отже, зважаючи на густе переплетіння історичних факторів, зробимо висновок: річка Ірпінь є природним об’єктом надзвичайного
історичного значення.

У перспективі річка-труба?
Згадую минулорічні весняні
та осінні, більш-менш повноводі, картини річки Ірпінь. Зате
у середині листопада вигляд «Ірпінки» почав жахати багатьох:
за оцінками у соцмережах, рівень води різко впав і вважався
ледь не катастрофічним.
Я виконав серії світлин на
берегах річки вже у січні, й
скажу, що, у порівнянні з листопадом картина стала ще сумнішою: це вже була не річка, а
річечка...
Мандруючи з онуком берегами «Ірпінки», намагалися «прикинути», наскільки ж знизився
рівень води у січні, у порівнянні з «благополучним» рівнем у
жовтні (порівняльні фото січня
і жовтня додаю). Вважаю, що
перепад рівнів помітно перевищив метровий показник. На деяких ділянках русла було видно, як просвічувалося дно і глибина була десь із півметра, а то й
менше.
Отже, про нормальне гідрологічне життя, повноцінний іхтіосвіт річки нині не може бути
і мови. Зокрема, про нульові
улови розповідали мені рибалки-любителі в жовтні. Про замерзання риби в «Ірпінці»,
внаслідок низького рівня води,
24 листопада на своїй сторінці
у «Фейсбуці» повідомляла місцева журналістка, громадський
активіст Михайлина СкорикШкарівська: воду було спуще-

но, заваривши шлюз, риба гинула «без можливості заховатися на глибині...», а рибалки
були в шоці, не знали, як можна запобігти біді. У середині
січня я бачив кількох рибалок
на кризі неподалік руслового
шлюзу № 6 (це якщо спускатись
до річки 6-ю лінією), але улови
їхні були мізерними. Ось думка
еколога, голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова: «Річка Ірпінь була живою. Нині це мертве джерело.
Риби фактично немає. Заросла
ряскою, осокою, очеретом. Вимагає негайного порятунку!..»
Звичайно, визначальним
фактором обміління малих річок в Україні, зокрема річки
Ірпінь, є кліматичний фактор:
глобальне потепління, кліматичні аномалії, посухи тощо. Із
висновків Гідрометцентру: «На
водних об’єктах... відбувається значне заростання русел, пересихання малих річок і формування ділянок стоячої води».
Екологічний занепад малих водних «судин» — одна з величезних загроз Дніпру, що міліє, замулюється тощо. Нині саме малі
річки стають ареною битви за
головну річку України. А який
же загрозливий антропогенний
«фон» впливу на малі річки! Це
і скидання шкідливих стоків, і
безгосподарський відбір води, і
захаращення прибережжя, і намагання вкрасти заплавні території шляхом забудови...

торія (ніде не бачив більш високих, просто «каліброваних»
бур’янів! — див. світлину). Чиновники пояснюють ситуацію
тим, що, мовляв, на заплаві річки не можна вести сільськогосподарської діяльності, оскільки там «промисловий торф, що
нітрати випускає і не можна
там нічого садити»; дійсно, чи
була з цього приводу відповідна
експертиза? (Із запиту до мерії
журналістки Михайлини Скорик-Шкарівської). Про важливість збереження заплави,
недопущення дикунської забудови на цій території наголошує
вже згадуваний голова Асоціації рибалок України Олександр
Чистяков: воді потрібно буде
кудись діватися, може ставатися підтоплення не лише заплави, а й в інших частинах міста;
мешканцям необхідно активізуватися щодо порятунку річки, вимагати розроблення проекту щодо її розчищення.

Післямова

❙ Річка Ірпінь.
❙ Світлини автора.
Надважливо для річки Ірпінь: забезпечення, насамперед, режиму проточності, системного чищення русла — ці дії
місцевої влади мали б бути першочерговими.
На двох моїх жовтневих
світлинах — потужні «пробки»
із ряски в районі залізничного мосту через річку та в її затоці біля шлюзу № 6. Ці картини жахають! Нещодавнє впорядкування набережної річки
Ірпінь на невеликому відтинку не може не радувати, але чи
порадує споглядання з набережної теплої пори плеса, що
суціль нагадує зелене болото?
Чи потрібна буде набережна
річці, що занепадає, зникає? А
може, впорядкування набережної — це тонкий «хід конем» в
«операції» поступової забудови заплави?.. Як цього досягти? Звісно, шляхом осушення.
Ось думка користувача «Фейсбука» Геннадія Хмари: «Рівень води й улітку спеціально
знижують, річка заростає, перетворюється на болото. Слаб-

кий водотік можна «загнати»
до труби, а зверху — створити
парк із доріжками та новобудовами...»
(Видається, «хід конем»
зроблено і при облагородженні частини території Будинку
творчості письменників: тут
створено сучасний парк, але ж
залишається ще ласий письменницький «сектор», прилеглий
до річки...)

Заплава
Весняної пори у минулі роки
річка щедро розливалась: про
загрози наступу води на житлову зону нагадують дренажні канави. Бабуся з 6-ї лінії, від кінця якої до річки з півкілометра,
розповідала, як вода у минулому підходила до самих будинків.
Було моторошно. Ситуація періодично може повторюватись.
Старожили згадують, які чудові врожаї городніх культур
вирощували у заплавній частині річки у минулі роки! Чому
б не продовжити цю практику? Нині ж це запущена тери-

Із деякого часу я дивлюсь на
річку Ірпінь через призму заплави. Часто над нею ввижаються
«довгі руки» баштових кранів.
Цей рух оманливий. Здається,
стріли диригують величним оркестром майбутнього ірпінського благополуччя, щасливих новосіль. І це добре. Та у грі цього
перпетуум-оркестру вже не один
рік вчуваються насторожуючі
дисонанси безжальної будівельної «поп-музики»...
Хотів би порадити мешканцям Ірпеня частіше приходити
до річки. Спуститися, наприклад, вулицею Михайла Стельмаха до території Будинку творчості письменників, походити
обома її «половинками», парковою та письменницькою. Від
будинку Чоколова спуститися
сходами до річки. Пройтися берегом до руслового шлюзу № 6:
поєднання водних пейзажів із
пейзажами первозданних лісів
поза річкою (не дай Бог, щоб
коли-небудь їх чіпали!), тут
просто чарівне! Бути пильними
та сигналити про будь-які неподобства на заплаві (на одній
із моїх світлин — широка канава: до заплави вже тягнуться загребущі руки по чорнозем!).
Цікаво також побувати у
районі залізничного мосту. З
його «верхотури» панорамно
видно новобудови Ірпеня. Вони
поступово та безжалісно поглинають зелену окрасу міста. Головне питання: що з колишніх
природних красот залишиться нащадкам? Де ця міра гармонійної рівноваги? Упевнений, що її вже порушено і бізнесові інтереси беруть верх. Пора
загальмувати апетити! ■

КУЛЬТУРА
Валентина САМЧЕНКО
Національний відбір на «Євробачення» — телеконкурс «для домогосподарок» — зчинив цього року нечуваний скандал: 23 лютого з піснею
Siren song перемогу отримала Ганна
Корсун, більш відома як Maruv, яка
виступає в Росії. В квітні у співачки
вже запланований сольний концерт у
Москві. «Євробачення-2019» проходитиме у Тель-Авіві 14-18 травня.
Нагадаємо, що головний розпорядник конкурсу в Україні — Суспільний
мовник (НСТУ). Відчутно недофінансована телекомпанія уже кілька років
організовує нацвідбір із комерційним
каналом СТБ. І це означає, що основним глядачем ефірів є аудиторія цього канала медіа-групи Віктора Пінчука,
спрагла за «Холостяком», «Х-фактором» і різного штибу екстрасенсами.
«Суспільний мовник є тим, хто
прийматиме кінцеве рішення щодо
представництва України на міжнародному конкурсі «Євробачення» — на
відміну від поточних рішень, які в процесі Нацвідбору приймають партнери
з СТБ і журі, — констатував після оголошення скандального результату національного відбору Зураб Аласанія,
голова правління ПАТ НСТУ. — (...)
Але якщо Суспільне прийме кінцеве рішення про призначення, а не конкурсний відбір виконавця (на що формально має право) — це буде руйнуванням
крихкої довіри, що ледь з’являється
на українському медійному ринку, і не
тільки з групою StarLight Media (СТБ),
а й з іншими потенційними партнерами
Суспільного. Не кажучи вже про відносини з Європейською спілкою мовників, якій належать усі права на «Євробачення» (а також на багато інших великих міжнародних спортивних подій),
і яка наполегливо декларує деполітизованість цього конкурсу. Нагадаю про
штраф у 200 тисяч євро, присуджений
Суспільному за «недопуск» Україною
на свою територію російської виконавиці, що порушила закон України».
На офіційному сайті НСТУ пишуть:
«Суспільний мовник надав переможниці нацвідбору на ознайомлення договір з умовами участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення».
Офіційне оголошення представника
від України на «Євробаченні-2019»
відбудеться по завершенні перевірки
музикантів на відповідність умовам та
після підписання договору». Членкиня
правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова 24 лютого в коментарі журналістам
уточнила, що рішення ухвалять упродовж 48 годин, а Maruv мала відповісти на питання щодо договору впродовж 24 годин.
Ще до оголошення фінальних
підсумків національного відбору віцепрем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що краще нікому не
їхати від України на «Євробачення»,
аніж відправити того, хто гастролював
у Росії і буде це робити. Чиновник підтримав заяву громадського руху «Відсіч», у якій трьох із шести фіналістів
конкурсного відбору «Євробачення2019» назвали «відвертими колаборантами».
Громадські активісти 22 лютого
з хештегом #ГетьРосійськихПосіпак
#Євробачення2019 поширило таку інформацію: «Фаворитка» конкурсного відбору Maruv у 2015 році виступала на «Новой волнє» в Сочі, торік —
на Чемпіонаті світу з футболу в РФ,
а також була на пропагандистському
«Першому каналі» на шоу «Вєчєрній
Ургант», яке веде той самий Ургант,
що жартував, як червоні комісари порубали жителів українського села. У
квітні у Maruv заплановані виступи в
Москві та Санкт-Петербурзі. Вона коментує це так: «Кожен обирає сам, як
нести мир». Свого часу на шоу «Голос країни» її тренером був Сєргєй
Лазарєв — той самий, що представлятиме Росію цього року. Це означає,
що будуть «братські обійми» з російським учасником, лояльність до російських ЗМІ та взагалі Росії.
Учасниця дуету Yuko — громадян-
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у фільмі «Ефір»
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❙ Доктор зла у фільмі «Ефір» — Яцек Понєдзялек.
❙ Остап Вакулюк зіграв юнака з Поділля, який погодився асистувати
❙ підступному лікарю.
❙ Фото надане B&H film distribution.
Валентина САМЧЕНКО

❙ Ганна Корсун, більш відома прихильникам як Maruv. Ви знаєте
❙ таку українську співачку?
❙ Фото з сайта stb.ua.
ка РФ, тобто країни-агресора за українським законодавством. Хоч вона
живе в Україні вже 7 років, та залишається громадянкою РФ і визнає це,
і навіть сама заявила під час відбору,
що виступала в Росії, бо «була вдома». Це точно конкурсантка від України? Неможливо не відзначити принципову «патріотичну» позицію Yuko:
«Последний раз мы выступали в России в начале лета прошлого года, сейчас мы не соглашаемся и не ездим».
Тобто ще торік вони спокійно виступали в Росії попри загарбницьку війну з
тисячами жертв, яку Росія розв’язала,
а тепер, коли претендують потрапити
від України на «Євробачення», просто
«нє єздят» і не кажуть, чому».
Треті у списку скандальних фіналістів нацвідбору — дует двох
близнючок із Криму Anna Maria. «Їхня
мати — віце-прем’єр у підконтрольному Росії окупаційному «уряді» Аксьонова, яку в Москві нагородили премією «Юрист року». Їхній батько з
2014 року перейшов на службу Росії
та був призначений суддею «Верховного суду Криму», а у 2016 році пішов
на пенсію. І батькові, і матері інкримінується державна зрада, але вони не
доступні органам слідства, оскільки живуть в окупованому Криму», —
констатують активісти «Відсічі». Звичайно, діти за батьків не відповідають.
Утім сестри розповідали на українському ТБ, що «Україна не веде війну з
Росією, а конфлікт просто називається
АТО». А на запитання «чий Крим?» заявили, що вони #внєполітікі й що «Україна просто втратила Крим».
Однозначно, такий пул фіналістів
нацвідбору в Україні — просто знахідка для російської пропаганди. Як і
скандал безпосередньо з Maruv. Такі
«випадковості» трапляються лише за
недалекоглядності в царині державної
інформаційної політики. І йдеться не
про запровадження диктаторських обмежень, а про чіткі правила і стратегічне бачення.

Вітчизняне комерційне телебачення часто продовжує створювати вигідні для нарощування власних рейтингів
скандальні інформаційні приводи, незважаючи на те, що в Україні 5 років
Росія зброєю у руках «іхтамнєт» убила тисячі наших співгромадян. І по наповненню ефірів телемовників можна
знати політико-світоглядні вподобання їхніх власників. Був би партнером
Суспільного у нацвідборі «Євробачення» «Інтер» — переможицями, які
б представляли Україну, могла б стати і Таїсія Повалій чи Ані Лорак, щоб
«об’єднати братні народи».
«У той час, коли українське суспільство шукає і формує нові правила безпеки в стані війни, яку РФ веде
з Україною, — українська сфера культури загалом та музики зокрема (особливо шоу-бізнес) все ще інтегрована в
російщину більше, ніж ми з вами уявляємо. Й, авжеж, більше, ніж нам хотілося б, — констатує Зураб Аласанія.
— І проблема не вирішиться найпростішим шляхом закриття чи скасування Нацвідбору до «Євробачення» (це
було б приблизно так само ефективно,
як розбити люстерко, що показує ненависне нам відображення). Пошук вирішення цієї величезної проблеми лежить за межами й компетенціями конкурсу як такого».
А ще ця скандальна ситуація —
і нагода нагадати, що демократичні країни запроваджують повноцінне
суспільне мовлення, щоби мати максимально не залежний від комерційних інтересів телеконтент. Місія вітчизняного Суспільного: «Захищати
свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля
зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності,
української мови та культури, особистості та українського народу». Але на
заваді реалізації правильних установок є недофінансування НСТУ. ■

Відомий польський режисер
Кшиштоф Зануссі особисто презентував у Києві свій новий фільм
«Ефір», який стартував в українському прокаті 21 лютого. Це вже
другий проект, над яким він працював у копродукції з Україною. «Окрім фінансової підтримки, Україна добре представлена акторським
складом і доклала значних зусиль
в частині технічної складової знімального процесу, — констатував Кшиштоф Зануссі. — Дійсно,
співпраця була на дуже високому рівні, ентузіазм насправді вражає, і було дуже приємно працювати з такими висококваліфікованими фахівцями». І додав: «Я також
хочу підкреслити, що копродукція
багатьох європейських держав підкреслює нашу силу».
79-річний автор сценарію і режисер стрічки — лауреат головного призу Венеційського кінофестивалю «Золотого лева» (1984 р.), фізик і філософ за університетською
освітою, каже, що «Ефір» — «історія Фауста у моєму викладі».
Головний герой – лікар, який на
початку ХХ століття експериментує із застосуванням ефіру, який
дозволяє підкоряти волю людей, у
більшості випадків, із корисливою
метою, заради влади над ними.
Події розгортаються на кордоні
двох імперій: Російської й Австро-Угорської. На Поділлі, намагаючись заволодіти будь-що гарною молодою панянкою, лікар не
розраховує дози ефіру і отримує
замість плотського задоволення
бездиханне тіло. Втекти відразу
після умисного злочину не вдається, і суд виносить убивці найвищу
міру покарання, його виводять до
шибениці. Такий зачин. Утім, зло
покарають не одразу. Опинившись
по інший бік кордону, лікар зуміє
заманити собі у помічники юного наївного подолянина, на якому
випробовуватиме здатність витримувати біль з допомогою електрошоку і не лише. Через фільм помітною лінією проходить протиборство віри у Бога і нехтування
вищою силою.
Зло не обов’язково має поставати в образі дегенерата – жахливі
речі може чинити абсолютно нормального вигляду людина, каже
Кшиштоф Зануссі. Лікар з «Ефіру» зовнішньо привабливий, втім
його нутро – диявольське. Образ
галантного циніка, який будь-що

хоче підкоряти інших, попри людські страждання, створив відомий
польський актор Яцек Понєдзялек.
Зумівши вирватися з каторги
на свободу, лікар складе легенду
про те, що переслідували його за...
відданість клятві Гіппократа. Роботу у військовому форті йому доручили, на яку не кожен погодиться – не лише лікувати служивих,
а пильнувати за здоро’ям жінок
у... борделі, де розважаються гарнізонні чоловіки, й асистувати на
допитах та розстрілах. Навзамін
собі одержимий виторгував право робити досліди з ефіром. Фільм
наповнено шпигунськими мотивами, а наприкінці додається ще й
містика.
«Ефір» — це копродукція п’яти
країн: Польщі, України, Литви,
Угорщини та Італії. З української
сторони в епізодах знялися актори київських театрів: Остап Ступка (жандарм) та Стас Колокольніков (священик). Вдало дебютували у стрічці молоді: вихованець
київського театрального вишу Остап Вакулюк (асистент лікаря Тарас), чию роль глядачі сприймають трохи не як другу головну, та
Марія Рябошапка (Малгожата,
яку намагався звабити дослідник,
і її тезка із притулку для душевнохворих) — 21-річна уродженка
Маріуполя, модель й актриса театру «Актор» .
«Для нас дуже важливо створювати кіно спільно з європейськими колегами, — сказав на
прем’єрному показі у Києві голова
Держкіно Пилип Іллєнко. — Ми
раді, що копродукційних фільмів
із Польщею стає все більше, адже
це один із наших найближчих партнерів. Така постійна й ефективна
кінематографічна співпраця дозволяє нам не тільки легше виходити на іноземні кіноринки та фестивалі, а й демонструє приклад правильного дискурсу щодо українсько-польських стосунків».
Нагадаємо, що у лютому в Україні вийшов у прокат польсько-британський фільм «Дивізіон
надії». Директор Польського Інституту в Києві Бартош Мусялович
каже: «Ми радіємо, що польсько-українська копродукція вчергове виходить в український прокат і таких проектів стає щороку
більше, адже це надзвичайно потужний культурний обмін. Маємо
сподівання, що фільм припаде до
душі українському глядачеві». ■
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»
Костянтин РОДИК

Восьмий рейтинговий сезон
завершився вже описаною гучною церемонією в Українському
домі, до організації якої долучився благодійним внеском
керівник «Клубу сімейного дозвілля» Олег Шпільман. Але на
центровому рекламному місці
— за логікою і затвердженим
планом промоції — гостей
зустрічав не банер «КСД». Хто
розпорядився брутально порушити домовленості перед
самим дійством, коли вже ніяк
було виправити це, — так і не
довідався. PR-відділ «Кr», керований Р.Цуприком, мені вже не
підпорядковувався.
«Незалежна» служба реклами й поширення «Кr» поглядала на редакцію часопису чистими блакитними очима Альхена,
згідно кивала головами й нічого
не робила. То був класичний саботаж. Працювати ставало реально небезпечно, бо твої зовнішні зобов’язання блокувалися
найнесподіванішої миті, як-от
із паном Шпільманом, котрий
справедливо образився на «моє»
недотримання слова.
З одного боку, демонструвалася бурхлива діяльність — рекламні кошти витрачалися на недешево-красиві лайтбокси, котрі
розміщували у метро. Й у той самий час придбати радикально
оновлений журнал було ніде. А
він просто просився до рук: провели тендер на концепцію креативу, і право на художнє оформлення дістав відомий дизайнер
Валерій Чуфут. Він запропонував зухвалий варіант: суто глянцевий формат для розумного
часопису. Заходжу до книгарні «Наукова думка», де раніше
стабільно продавався «Кr», але
не бачу нових випусків. «Критика» є, а «Книжника» — катма. А
«Критики», розповідають продавці, розходиться до півтори
сотні примірників кожного випуску. Запитую у «своїх» менеджерів — чому?! Кажуть, не турбуйтеся, все буде.
Точнісінько, як у відомому
анекдоті: все буде, все буде, все
буде — а коли те «все» з гуркотом
запалося — лише розведені руки.
Так само до останнього мене запевняли, що угода з «Союздруком» на продаж «Кr» у кіосках
гарантована «на 99 відсотків»…
Трохи раніше мені здалося, що
набрана мажоритарним засновником команда рекламістів-поширювачів просто слабо орієнтується на специфіці книжкового
ринку. Зібрав усі книжки-посібники з книжкового бізнесу, що
на той час вийшли в Україні та
Росії, поклав купку на стіл перед дівчиськом: уважно перегляньте — уникнете багатьох помилок. У відповідь чую: не маю
на те часу — дуже багато роботи.
Гаразд, кажу, увечері, на вихідні
почитайте. І тут мене ошелешують: поза роботою — мій особистий час. І я не витрачатиму його
на ці книжки.
Стало остаточно ясно: ніхто
й не збирається поширюватипромотувати журнал. Більше за
те, книжкові невігласи посунули у «контратаку». Якось заходжу до редакції і бачу на обличчях знервовані посмішки. Що
сталося? Виявляється, фінансова розпорядниця зажадала від
заступника головного редактора часопису Михайла Бриниха
пояснювальну, чому він «запізнився на роботу». Господи, на-

■ СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

2007-й:
попіл і діаманти
скільки обмежений розум, до
якого могла завітати така ідея?!
Наймення «Бриних» — це і є синонім ретельно-якісного виконання будь-яких зобов’язань.
Коли і як він усе встигає — алхімічна таємниця. Аж ось у алхіміка питають: чому ти не почав виробляти філософський
камінь о 9:00? Михайло тоді
втримався від посилання адміністраторки за єдино можливою адресою — а для такого
контингенту це є перепусткою у
безкарність. За кілька днів Бринихові зменшили гонорар (а заразом і Родикові, який не став
на захист «дисципліни»). Взаємні звинувачення чим далі більше
обростали вигадливими епітетами і зрештою вихлюпнулися у
публічний простір. Емоції стали некерованими. Ультматум
звільнити М.Бриниха я відкинув. Тоді просто припинили фінансування журналу.
То був кінець серпня 2007-го.
За тиждень ми зібрали екстренну прес-конференцію на Форумі
видавців. Озвучувалися різні
конспірологічні версії того, що
відбулося (команда Р.Цуприка
поширювала на тому заході
власну заяву) — доведення гіпотез вимагало ретельного розслідування, що далеко виходило за
межі журналістської компетентності. Гадаю, насправді сталося таке. Р.Цуприк, очевидно,
був не єдиною особою, причетною до розподілу фінансових
потоків «ECEM Media», — і переміг той з його оточення, хто
не хотів витрачати гроші на апріорі затратний проект книжкового журналу. З австрійськими
інвесторами нам так і не вдалося зустрітися, незважаючи на
численні наполягання, — обмеження доступу до «тіла» також
улягає версії про підкилимну боротьбу за гроші.
Хай там як, а «Книжникreview» перестав виходити.
Впала важка пелена тривалої
депресії. Хтозна — може, вилікував саме рейтинг? Той останній перед світовою фінансовою
кризою рік був щедрим на книжки-події. Рік тріумфу Оксани
Забужко з її блискучим «інтелектуальним романом» «Notre
Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» (К.: Факт).
Такого рівня біографічної культурології ми досі не мали.
Але найбільшою, як на мене,
несподіванкою-успіхом стала
книжка «Авангард Йогансена»
(Л.: Наутілус), котра «винайшла» геть новий спосіб презентації класики. Її упорядники
— мистецтвознавець Дмитро
Горбачов та літературознавиця Ярина Цимбал — експерти
«Книжки року».
Принагідно
наголошу
вкотре: експерти власні книжки не оцінюють. Але тому вони й
експерти, що здатні самі створити книжки-події. Як-от іще один
лавреат-2007 Євген Нахлік, директор Інституту Івана Франка
у Львові, — його двотомне дослідження «Пантелеймон Куліш.
Особистість, письменник, мислитель» (К.: Український письменник) — вершина сучасного

академічного дискурсу, максимально «розвернутого» до масового освіченого читача.
Керівник відділу рукописів
академічного Інституту літератури Сергій Гальченко перевозить із Франції до України
малярський архів ще одного нашого класика і випускає коментований альбом «Володимир
Винниченко — художник» (К.:
Мистецтво), що насвітлює цю
постать під зовсім новим ракурсом. Дослідник історичної прози Анатолій Шпиталь випускає
(у співавторстві) довідник «Під
знаком Нобеля» (К.: Грамота).
Експерт-професор Херсонського університету Ярослав Голобородько того року є автором двох
книжок: «Південний ареал.
Консорціум літературної Таврії», означеної як «роман-монографія», та чи не кращої критичної розвідки про недавнього тоді
Шевченківського лавреата, також експерта «КР»: «Ель класіко: Формація Тараса Федюка»
(обидві — К.: Факт). Сам Федюк
видає «Трансністрію» — одну з
найглибших своїх збірок.
Ще один з експертів-літературознавців, Ярослав Поліщук,
який працює нині в Яґеллонському університеті Кракова, також випустив 2007-го дві книжки: «Пейзажі людини» (Х.:
Акта) та «Література як геокультурний проект» (К.: Академвидав). Викладач Києво-Могилянської академії Ростислав
Семків «засвітився» дискусійною книжкою «Іронія» (Л.: Літопис; К.: Смолоскип) та переклав основну частину головної
праці американського топ-аналітика Гаролда Блума «Західний
канон. Книги на тлі епох» (К.:
Факт). На рахунку заступника
директора Інституту літератури Миколи Сулими, спеціаліста
з давнього українського письменства, — книжка «Антипролог» (К.: Стилос), а дослідник
творчості Гоголя Павло Михед
представлений збіркою «Слово
художнє, слово сакральне» (Ніжин: Аспект-Поліграф).
Історики — експерти «КР»
— теж мали, чим звабити читача. Сергій Коваленко презентував перший том авторської
енциклопедії «Україна під булавою Богдана Хмельницького» (К.: Стікс-К°). Газета «День»
у своїй книжковій серії видала розвідку заступника директора Інституту історії України
Станіслава Кульчицького «Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский Голодомор».
Політичний оглядач і засновник
сайту «Буквоїд» Сергей Руденко
спромігся на три яскраво коментовані довідники «Вся прези-

дентская рать», «Вся премьерская рать» та «Вся Юлина рать»
(К.: Саммит-Книга). І навіть популярний письменник Володимир Єшкілєв, на тоді наш експерт, долучився до злободенного
дискурсу есеїстикою «Ідеальна
У» (Івано-Франківськ: Видавець
Третяк І.).
Експерти рейтингу-2007 долучилися до виходу понад півсотні новинок, із котрих вибудовується добрий рекомендований
список читання не лише для цінувальників аналітики, а і для
шанувальників красного письменства. То був рік літературного дебюту Михайла Бриниха (Електронний пластилін.
— К.Факт) і Тараса Антиповича (Мізерія. — К.: Нора-Друк).
Софія Майданська опублікувала і прозу, і поезію (Провідна
неділя; Зійшло мені сонце печалі. — К.Факт). Так само, як
і Людмила Таран (Ніжний скелет у шафі. — К.: Дуліби; Любовні мандрівки. — К.: Факт).
А ще пані Людмила випустила
тоді книжку гендерної критики «Жіноча роль» (К.: Основи),
котра донині є однією із засадничих на цьому терені. Своєрідною
хрестоматією до неї стала упорядкована Л.Таран збірка того
ж року «Тіло чи особистість?»
(К.: Грані-Т).
Сергій Грабар мав 2007-го дві
збірки образків-притч (Сецесії.
— К.: Факт; Твоє ім’я. — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго).
Юрій Завгородній укладає малу
антологію власних перекладів
латиської поезії «З латвійського берега» (Л.: Кальварія). Театральний, кіно- та літературний
критик Сергій Васильєв несподівано постає поетом (Дактилоскопія. — К.: Факт). Детектив
«Легенда про Безголового» (К.:
Нора-Друк) дає поштовх черговому злету популярності Андрія
Кокотюхи.
«Експертні» книжки — і на
дитячій поличці: Галина Малик, «Вуйко Йой і Лишиня» (К.:
Грані-Т); Марина та Сергій Дяченки, «Жирафчик і Пандочка»
(К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА);
Ірен Роздобудько, «Про Блеза
Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур,
Чарлі Чапліна» (К.: Грані-Т).
Але й окрім цікавинок від експертів-авторів, у рейтингу-2007
фігурувало чимало новинок,
котрі вплинули на подальший літературний процес. Розвиток популярних жанрів неабияк стимулював дебют Люко Дашвар
з романом «Село не люди» (Х.:
Клуб сімейного дозвілля) та «Слуга з Добромиля» Галини Пагутяк (К.: Дуліби). Того року Марія
Матіос зробила дубль: її «сімейна сага в новелах» ще у рукопису
здобулася на Гран-прі «Коронації
слова», а після публікації стала

кращим прозовим твором у рейтингу «Книжка року». «…Майже
ніколи не навпаки» одразу вийшла книжкою у — без перебільшення — розкішному вигляді. Ексклюзивні кольорові ілюстрації,
дорога поліграфія — так видають
лише класиків.
У подібному пам‘ятному
оформленні раніше виходили тільки чотиритомник Юрія
Андруховича (спільний проект
київської «Критики» та іванофранківської «Лілеї-НВ») і сімейна хроніка Валерія Шевчука «Тіні зникомі» (К.: Темпора).
Обидва автори тоді вже безумовно посіли місце в каноні української літератури, і те, що
збірка ранішої малої прози
В.Шевчука, за всієї демонстративної непублічності цього письменника, дістала друге місце
рейтингу, — непомильна ознака його канонічності.
У сезоні-2007 Ю.Андрухович
також довів реальність свого
статусу зірки. Його «Таємниця»
— одна з головних тогорічних
літподій. Неадекватно низьке
місце в рейтингу (№11) пояснюється, швидше за все, дещо
хоробливою реакцією критиків
на захоплену увагу до нашого героя з боку глянцевих медій. Хоч
хай там як, а перетворити 400сторінкову розповідь «про себе
хорошого» на привабливе читво
— по силі лише високому професіоналові.
Зрештою, Ю.Андрухович
усе робить правильно. Відомий
російський культуролог-соціолог Боріс Дубін розмірковує:
«Для «звезды» чрезвычайно
важна такая вещь, как публичная биография, публичное лицо.
Это можно тиражировать —
важно, чтобы было то, что
можно тиражировать наряду
с произведениями, вместо произведений, в дополнение к произведениям, в качестве интерпретаций произведений и так
далее» (Иностранная литература, 2007, №5).
За тими самими лекалами розвивається й літературна
кар’єра М.Матіос. Пригадаймо,
що поміж трьома її романами
(«Солодка Даруся», «Щоденник
страченої» та «…Майже ніколи не навпаки») виходили, наслідуючи означення Б.Дубіна,
«замість-твори» — «Фуршет»
та «Містер і місіс Ю в країні укрів». Саме ця системність, гадаю, спричинила повищення
накладів її книжок із пересічної чотиризначної цифри до поважно-п’ятизначної.
З огляду на те, що цією ж дорогою успішно перейшли до слави Юрій Винничук (який регулярно друкує «замість-твори»
про львівську каву й горілки, а
також про всіляку демонологічну фауну), Оксана Забужко (яка
навіть за десятирічної романної паузи примудряється повноцінно-книжково заявити про
себе щосезону) та Сергій Жадан із його видавничими нонстоп-проектами, можна констатувати, що технологія творення
зірок нарешті прижилася на українському літературно-книжковому ринку. Від 2007-го
уже можна кваліфікувати не
лише зірок, а й кандидатів на
це звання — так званих модних
авторів. Характерний приклад
— Ірен Роздобудьмо, чий «замість-твір» «Переформулювання» (К.: Нора-Друк) є аналогом
Андруховичевої «Таємниці» —
як і «Кухня егоїста» (К.: Факт)
Світлани Пиркало. ■

КУЛЬТУРА
Ігор ВІТОВИЧ

У ніч на понеділок у театрі
«Долбі» в Лос-Анджелесі
пройшла 91-ша церемонія
вручення найвищих американських кінонагород «Оскар». В останні роки це супершоу світового масштабу
почало дещо втрачати популярність серед телеглядачів,
тому цьогоріч організатори
церемонії вирішили відійти
від звичної форми роздачі
кінонагород.

Винятковий «Рома»
Перша
новація
з’явилася не з волі організаторів. Обрання півроку тому ведучим церемонії
комедійного актора Кевіна Харта викликало хвилю
обурення серед користувачів соцмереж, які нагадали йому сумнівні жарти та
зауваження гомофобського характеру. Ображений
актор відмовився від виявленої йому честі, й організатори церемонії не стали
шукати заміну йому, а натомість (уперше за останні
30 років) поклали відповідальність розважати публіку жартами власного авторства і виконання акторам, які виходять на сцену
представляти номінантів і
оголошувати переможців.
Іншою несподіванкою
стало те, що цього року в
найголовнішій категорії
«Кращий фільм» серед
восьми номінованих робіт
з’явилися дві нетипові роботи. Вперше в історії «Оскарів» представлено неангломовну стрічку — чорно-білу біографічну роботу
мексиканського режисера
Альфонсо Куарона «Рома»
іспанською мовою. Більше того, фільм створено інтернет-компанією «Нетфлікс» винятково для телебачення, тому він навіть
не був у традиційному кінопрокаті, що є однією з вимог до робіт, які претендують на «Оскар». Саме з огляду на те, що фільм створено для телебачення, його
не прийняли до конкурсу
Каннського кінофестивалю. Але американська кіноакадемія врахувала художню цiнність цієї стрічки і зробила виняток.
Іншим нетиповим претендентом була типова комерційна голлівудська пригодницька стрічка «Чорна
пантера», екранізація коміксу. Таких фільмів раніше не номінували в головній категорії. Але, знову
ж таки, зробили виняток.
По-перше, щоб догодити
смакам невибагливого масового глядача, по-друге,
щоб задовольнити завжди невдоволену афроамериканську аудиторію, яка
незмінно скаржиться, що
в Америці «чорношкірих
притісняють». А «Чорна
пантера» — це перший голлівудський фільм iз чорним
супергероєм.
Ось ці два «випадкові
зайди» і відхопили значний
шмат «оскарівського пирога» на церемонії. «Чорна
пантера» домінувала у технічних категоріях, бо про
якісь художні вартості цієї
голлівудської «жуйки» і
говорити не важко. Відтак
цей блокбастер переміг у
трьох категоріях: «Оригінальна музика для кіно»,
«Художнє оформлення»та
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■ ПРЕМІАЛЬНІ

Люди і «чоловічки»
На врученні «Оскарів» кращою стрічкою визнали
«Зелену книгу»
«Костюми».
Фільм «Рома» номінувався у 10 категоріях, але
переміг у трьох: «Краща
режисура», «Оригінальний
сценарій» та «Фільм іноземною мовою». Тож Альфонсо Гуарон (режисер і автор
сценарію), який у попередні роки вже був відзначений
двома «Оскарами», помножив їх на два. «Рома» — це
зовсім не «Рим», а один із
кварталів столиці Мексики, де пройшло дитинство
режисера-постановника.
Це мила і щемна стрічка
про життя простих людей,
їхню боротьбу за виживання в умовах кримінального
оточення та корумпованої
влади.

❙ Леді Гага з «Оскаром», але ще без сліз.

❙ Кращий актор Рамі Малек.

Коли зелене золотіє
А от рекордсменом церемонії за кількістю здобутих
статуеток став фільм «Богемська рапсодія» — біографічна стрічка про легендарного співака, лідера культової британської рок-групи Queen Фредді Меркюрі.
Стрічка тріумфувала в чотирьох номінаціх: «Актор
у головній ролі» (Рамі Малек), «Міксування звуку»,
«Монтаж» та «Монтаж звуку». П’ять номінацій і чотири «Оскари» — хороший
результат. І не лише чудової акторської роботи Рамі
Малека, а всієї знімальної
групи, завданням якої було
відтворити атмосферу та велич виступів групи Queen у
гігантських концертних
залах та на стадіонах. Малек, виходець з Єгипту і також араб за походженням,
як і його екранний герой
Фредді Меркюрі, зробив на
екрані просто неймовірне.
Актор помітно хвилювався на сцені під час отримання нагороди, але виголосив,
на відміну від більшості переможців, змістовну і небанальну промову.
У найголовнішій категорії «Кращий фільм» перемогу здобула стрічка режисера Пітера Фареллі «Зелена книга» про часи сегрегації 60-х років минулого
століття у США. Це так званий «фільм дороги», в якому
простакуватий білий водій і
негритянський джазовий
піаніст-інтелектуал мандрують південними штатами.
Виконавець ролі джазмена Махершала Алі отримав
«Оскара» як кращий актор
у ролі другого плану, а його
партнер Вігго Мортенсен
програв у категорії «Актор у
головній ролі» Рамі Малеку.
П’ять номінацій і два «Оскари» — такий результат цієї
стрічки.

Сцена плачу
Про акторок варто згадати окремо, бо переможниць
цього вечора об’єднувало
одне — вони пролили на
сцені під час отримання нагород море сліз. Переможниця в категорії «Акторка другого плану» за роль у
фільмі «Якби Біл-стріт мог-

❙ Біллі Портер приголомшив усіх своєю сукнею.
ла говорити» чорношкіра
акторка Реджина Кінг, для
якої це була перша номінація і перший «Оскар», кріз
рясні сльози і маму згадала, i всіх численних сестер
поіменно та, мабуть, і всю
знімальну групу. Така ж історія повторилася і з темношкірою художницею-постановницею «Чорної пантери» Ханнер Бічлер. Я, як,
певне, і більшість слухачів i
глядачів, вважав Леді Гагу
такою собі залізною бізнесвумен, яка чітко прямує
до мети і сльози їй не властиві. Так і вона після оголошення переможницею
в категорії «Краща пісня»
(до фільму «Зірка народилася», в якому вона також
виконала головну роль), виявиласи далеко не «залізною». Епатажна співачка
читала подяки iз заздалегідь заготовленого папірця
та заливала його сльозами.
До речі, «плакса» Леді Гага
з’явилася на церемонію у
вишуканій чорній сукні і
затьмарила в сенсі вбрання
всіх своїх суперниць. Але
не суперників! Бо у чорній
сукні з’явився на червоній
доріжці й один чоловік —
актор Біллі Портер із серіалу «Поза».
Якщо вже про сльози,
то на цій церемонії було доведено, що мокрота під очима інколи прикрашає жін-

ку та додає їй чарівності.
А довела це Олівія Колман, яка перемогла в категорії «Краща акторка в головнiй ролі» за роль британської королеви Анни в
історичній стрічці «Фаворитка». Колман, iмовірно,
не очікувала на перемогу,
тому не заготувала рятівного папірця з подяками.
Натомість щиро розплакалася і, захлинаючись та одночасно сміючись, почала
нести зі сцени різні милі нісенітниці. Це було настільки щирим та зворушливим,
що зала нагородила її найщедрішими за весь вечір
оплесками.
А от найкращу промову
вечора виголосила зі сцени
нев’януча 76-річна легендарна співачка та акторка
Барбра Стрейзанд. Представляючи стрічку «Чорний куклукскланівець»,
вона без папірця виголосила досконалий спіч про
взаємовідносини між людьми та різними расами. У
кожному її слові відчувалося, що говорить справжня леді й мудра жінка.
Чого не скажеш про
творця стрічки, яку представляла Стрейзанд. Спайк
Лі є найвідомішим чорношкірим кінорежисером
США, який того вечора
здобув золотого «чоловічка» за кращий адаптова-

❙ 61-річний Спайк Лі відреагував на нагороду, мов підліток.
ний сценарій до «Чорного куклукскланівця» (номінувався за нього і в категорії «Краща режисура»).
На сцені він поводився,
наче підліток — вистрибнув на радощах на руки
актору Семюелю Джексону та хаотично говорив про
все і всіх. Зокрема, про те,
що «не треба голосувати за
Дональда Трампа», та завів
пісню про утиски «чорних
братів і сестер». Хоча цього
року і серед фільмів-номінантів («Чорна пантера»,
«Чорний куклукскланівець, «Зелена книга» та
інші), і серед переможців
якраз не бракувало «чорних братів і сестер».
І, нарешті, варто згадати про стрічку «Влада», як
переклали її назву в нашому прокаті, або ж «Вада»
(Vice), чи «Віце-президент»
в іншому значенні, як звучить її оригінальна назва.
Цей фільм про перипетії
американської політики та
її цинічний характер був номінований у головній категорії «Кращий фільм», але
натомість здобув «Оскара»
у другорядній — «Кращий
грим». Просто дивовижно,
як гримери перетворили
вродливого 45-річного британського актора Крістіана
Бейла (також був номінований у категорії «Кращий ак-

тор у головній ролі») на 70річного «з хвостиком» стариганя — віце-президента
в адміністрації президента
Джорджа Буша-молодшого Діка Чейні.
***
У цілому ж експеримент організаторів оновити оскарівське шоу, швидше, вийшов невдалим. Дотепні в фільмах актори виявилися неспроможними
заготувати для церемонії
«Оскарів» якийсь влучний
жарт. Лише на початку церемонії одна з акторок вдало пожартувала, що на вечорі «Оскарів» стіни немає, натякаючи як на сумнозвісну стіну Дональда
Трампа на кордоні з Мексикою, так і на значну присутність мексиканських
митців на церемонії. Багато з них і промови зі сцени
виголошували не англійською, а іспанською.
У підсумку шоу без ведучого було схожим на
штучну новорічну ялинку,
в комплект якої входять
гілки, але відсутній стовбур, на якому вони мають
кріпитися. Та й гілки часто були без прикрас (дотепних реплік учасників церемонії). Певне, наступне
вручення «Оскарів» зазнає
змін, враховуючи провали
цьогорічного шоу. ■
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У «біло-зелених» тонах
На старті весняної частини чемпіонату України учасник групового раунду Ліги Європи
зазнав розгрому від нестабільних львівських «Карпат»
Григорій ХАТА
Разом зі стартом весняної
частини єврокубкової кампанії
поновилися матчі i в українській прем’єр-лізі. Парі вітчизняних грандів, які в четвер
провели свої матчі-відповіді в
1/16 фіналу Ліги Європи, функціонери ПЛ надали змогу перевести подих після непростих
єврокубкових поєдинків, призначивши їхні матчі 19-го туру
чемпіонату країни на вечір понеділка.
На поєдинок проти «Олександрії», котра посідає в турнірній таблиці високе третє
місце, лідер чемпіонських перегонів — «Шахтар» — виходив не з найкращим настроєм,
адже, з тріском програвши в
гостях «Айнтрахту» другий
поєдинок, вилетів iз ЛЄ.
А от динамівці до принципового протистояння з «Зорею»
готувалися з абсолютно протилежними емоціями. Гол, забитий динамівським новачком
Франом Солем у матчі-відповіді
«Олімпіакосу», допоміг команді Олександра Хацкевича подолати перший бар’єр «плей-оф»
Ліги Європи. Без сумніву, великі надії в «Динамо» покладають
на іспанського форварда й у національній першості. У першій
частині сезону «біло-сині» мали
відверто низький показник ре-

❙ Футболісти «Ворскли» виявилися не готовими до рестарту чемпіонату країни.
❙ Фото з сайта vorskla.com.ua.
зультативності, з яким вести
гідну конкуренцію з «Шахтарем» за «золото» було проблематично. Тож, не в останню
чергу від того, як швидко Соль
адаптується до динамівського колективу й знайде спільну
мову з молодим лідером «Динамо» Віктором Циганковим, залежить можливість відродження в поточному ЧУ «золотої інтриги».

До слова, на зимову перерву
капітан «біло-синіх» пішов, перебуваючи з дев’ятьма голами
на другій позиції в таблиці кращих бомбардирів поточної першості. Однак після поновлення
турніру в гонку голеадорів несподівано втрутився форвард
«Карпат» Мар’ян Швед, який
у гостьовому матчі проти «Ворскли» відзначився «хет-триком», піднявши показник своєї

результативності до 11 м’ячів.
«Полтавчани не заслуговували
на розгром (0:4), проте ми заслужили цю перемогу», — відзначив Швед, який, нагадаємо, під час зимового трансферного вікна підписав попередній
контракт з іменитим шотландським «Селтиком».
Примітно, що три з чотирьох
зіграних у 2019 році офіційних
матчів ПЛ завершилися пере-

Чемпіонат України. Матчі
19-го туру. «Львів» — «Чорноморець» — 0:1 (Гошкодеря, 32), «Арсенал-Київ» — «Десна» — 0:2
(Д. Фаворов, 1; А. Фаворов, 90+1),
«Ворскла» — «Карпати» — 0:4
(Ді Франко, 25; Швед, 51 (пен.), 55,
90+1), «Маріуполь» — «Олімпік»
— 2:1 (Пихаленок, 45 (пен.); Борячук, 48 (пен.) — Пасич, 26).
Турнірне становище: «Шахтар» — 45 (18 матчів), «Динамо»
— 38 (18), «Олександрія» — 36
(18), «Зоря» — 28 (18), «Десна»,
«Ворскла», «Маріуполь» — 27,
«Львів» — 23, «Карпати» — 20,
«Олімпік» — 19, «Чорноморець»
— 15, «Арсенал-Київ» — 8.
могами гостей. «Карпати» знищили «Ворсклу». «Десна», стараннями братів Фаворових, не
дала шансів відштовхнутися
від дна «турнірки» київському
«Арсеналу», котрий тренує вже
не В’ячеслав Грозний, а Ігор Леонов. А «Чорноморець», намагаючись віддалитися від аутсайдерської позиції, вирвав перемогу у «Львова».
Порадувати своїх домашніх
уболівальників у перші ігрові
дні 19-го туру вдалося лише
«Маріуполю», котрий завдяки двом влучно реалізованим
пенальті переграв «Олімпік».
«Коли на останніх і на перших
хвилинах таймів суддя вказує на «позначку», це підриває
бойовий дух команди», — головний наставник «олімпійців»
В’ячеслав Шевчук залишився незадоволеним роботою суддівської бригади на чолі з Денисом Шурманом. Окрім двох
пенальті, судді «покарали» команду Шевчука ще й незарахованим голом, який, начебто,
був забитий із «офсайду». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
По-різному зіграли другі матчі першої стадії
«плей-оф» ЛЄ українські клуби. Донецький «Шахтар»
розгромно поступився «Айнтрахту» та покидає єврокубки, а «Динамо» вдома мінімально обіграло «Олімпіакос» і продовжує боротьбу в турнірі.
У поєдинку у Франкфурті «гірники» мали величезні проблеми у захисті та пропустили двічі ще до перерви. У другому таймі Жуніор Мораес, здавалося б,
повернув інтригу, але «Шахтар», не реалізувавши свої
моменти, пропустив ще два голи.
Кияни свій домашній поєдинок почали набагато
активніше, результатом чого став дебютний м’яч новачка Франа Соля. Після перерви підопічні Хацкевича
більше захищалися та зуміли утримати необхідний результат.
У 1/8 фіналу «синьо-білі» зіграють з англійським
«Челсі», перший матч — 7 березня у Лондоні.
1/16 фіналу. Матчі-відповіді. «Зеніт» (Росія)
— «Фенербахче» (Туреччина) — 3:1 (Ракицький
(«З») — 90 хв.; перша гра — 0:1), «Інтер» (Італія)
— «Рапід Відень» (Австрія) — 4:0 (1:0), «Генк»
(Бельгія) — «Славія» (П, Чехія) — 1:4 (Маліновський («Г») — 90 хв.; 0:0), «Байєр» (Німеччина) —
«Краснодар» (Росія) — 1:1 (0:0), «Бетіс» (Іспанія)
— «Ренн» (Франція) — 1:3 (3:3), «Динамо» (Україна) — «Олімпіакос» (Греція) — 1:0 (Фран Соль, 32;
«Д»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзьора, Вербіч (Русин, 90+2), Шепелєв, Циганков, Буяльський, Шабанов,
Фран Соль (Смирний, 90+3), Шапаренко (Гармаш, 76);
2:2), «Севілья» (Іспанія) — «Лаціо» (Італія) — 2:0
(1:0), «Арсенал» (Англія) — «БАТЕ» (Білорусь) —
3:0 (0:1), «Бенфіка» (Португалія) — «Галатасарай»
(Туреччина) — 0:0 (2:1), «Динамо» (З, Хорватія)
— «Вікторія» (Чехія) — 3:0 (1:2), «РБ Зальцбург»
(Австрія) — «Брюгге» (Бельгія) — 4:0 (1:2), «Наполі» (Італія) — «Цюріх» (Швейцарія) — 2:0 (3:1),
«Челсі» (Англія) — «Мальме» (Швеція) — 3:0 (2:1),
«Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) — «Шахтар»
(Україна) — 4:1 (Л. Йовіч, 23; Алле, 27 (пен), 80; Ребіч,
88 — Жуніор Мораес, 63; «Ш»: Пятов, Бутко (Болбат,
66), Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Коваленко (Кайоде, 80), Алан Патрік, Марлос, Тайсон, Жуніор Мораес, Соломон (Майкон); 2:2), «Валенсія» (Іспанія) —
«Селтік» (Шотландія) — 1:0 (2:0), «Вільярреал» (Іс-

панія) — «Спортинг» (Португалія) — 1:1 (1:0).
Пари 1/8 фіналу: «Челсі» — «Динамо», «Айнтрахт Франкфурт» — «Інтер», «Динамо» (З) — «Бенфіка», «Наполі» — «РБ Зальцбург», «Валенсія» —
«Краснодар», «Севілья» — «Славія» (П), «Арсенал»
— «Ренн», «Зеніт» — «Вільярреал».

Англія
Українець Олександр Зінченко виграв третій трофей у складі «Ман. Сіті». Підопічні Гвардіоли у фіналі
у серії пенальті були сильнішими за «Челсі» і вдруге
поспіль тріумфують у Кубку ліги. Лівий захисник «городян» провів на полі всі 120 хвилин та став найкращим гравцем матчу за версією авторитетного порталу
WhoScored.
Поки ж «сині» боролися за перший титул у сезоні,
подарунок в АПЛ їм зробив «Манчестер Юнайтед».
«Манкуніанці» утримали «суху» нічию у матчі з «Ліверпулем». Тепер відставання «Ман. Сіті» від підопічних Клоппа — лише один бал.
Кубок ліги. Фінал. «Челсі» — «Манчестер Сіті»
— 0:0 (по пен. 3:4; Зінченко («МС») — 120 хв.).
Прем’єр-ліга. 27-й тур. «Кардіфф» — «Уотфорд» — 1:5, «Вест Хем» — «Фулхем» — 3:1, «Бернлі» — «Тоттенхем» — 2:1 (Вуд, 57; Воукс, 84 — Г.
Кейн, 66), «Борнмут» — «Вулверхемптон» — 1:1,
«Ньюкасл» — «Хаддерсфілд» — 2:0, «Лестер» —
«Крістал Пелас» — 1:4, «Арсенал» — «Саутгемптон» — 2:0 (Ляказетт, 7; Мхітарян, 17), «Манчестер
Юнайтед» — «Ліверпуль» — 0:0.
Лідери: «Ліверпуль» — 66, «Ліверпуль» — 65,
«Тоттенхем» — 60, «Арсенал» — 53, «Манчестер
Юнайтед» — 52, «Челсі» (26 матчів) — 50.
Бомбардири: Агуеро («Манчестер Сіті»), Салах
(«Ліверпуль») — 17.

Іспанія
Знаковим став минулий уїк-енд для Василя Кравця, який цієї зими приєднався до Андрія Луніна у «Леганесі». Захисник національної збірної уперше зіграв
за новий клуб у рамках Прімери. Але дебют вийшов
не надто вдалим — Кравець отримав жовту картку та
«привіз» штрафний, після якого «Валенсія» забила.
Головним же героєм тижня став капітан «Барселони» Ліонель Мессі. Його фантастична гра (три голи і
асист) допомогли каталонцям вирвати непросту перемогу над «Севільєю». Зірковий аргентинець очолює

бомбардирську гонку та разом із командою готується
до двох дербі проти мадридського «Реала».
Ла Ліга. 25-й тур. «Еспаньйол» — «Уеска» —
1:1, «Хетафе» — «Райо Вальєкано» — 2:1, «Севілья» — «Барселона» — 2:4 (Навас, 22; Меркадо, 42
— Мессі, 26, 67, 85; Л. Суарес, 90+3), «Алавес» —
«Сельта» — 0:0, «Атлетик» — «Ейбар» — 1:0, «Леганес» — «Валенсія» — 1:1 (В. Кравець («Л») — до
65 хв.), «Атлетико» — «Вільярреал» — 2:0 (Мората,
31; Сауль Ньїгес, 88), «Вальядолід» — «Бетіс» — 0:2,
«Леванте» — «Реал Мадрид» — 1:2 (Рохер Марті, 60
— Бензема, 42 (пен.); Бейл, 78 (пен.)).
Лідери: «Барселона» — 57, «Атлетико» — 50,
«Реал Мадрид» — 48, «Хетафе» — 39, «Севілья»,
«Алавес» — 37.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 25.

Італія
Після поразки від «Атлетико» в першому матчі
«плей-офф» ЛЧ не зміг туринський «Ювентус» показати впевнену гру і в Серії А. «Стара синьйора» забила
одному з аутсайдерів першості — «Болоньї» — лише
з пенальті.
Продовжує вражати результативністю новачок
«Мілана» Кшиштоф Пйонтек — форвард забив сім
голів у шести матчах, а «россо-нері» піднялися до
«топ-4».
Серія А. 25-й тур. «Мілан» — «Емполі» — 3:0,
«Торіно» — «Аталанта» — 2:0, «Фрозіноне» — «Рома»
— 2:3, «Сампдорія» — «Кальярі» — 1:0, «Болонья» —
«Ювентус» — 0:1 (Дібала, 67), «К’єво» — «Дженоа» —
0:0, «Сассуоло» — «СПАЛ» — 1:1, «Парма» — «Наполі»
— 0:4 (Зелінскі, 19; Мілік, 36, 73; Унас, 82), «Фіорентина» — «Інтер» — 3:3 (Де Врей, 1 (у свої ворота); Муріель,
74; Верету, 101 (пен.) — Весіно, 6; Політано, 40; Перішич,
52 (пен.)).
Лідери: «Ювентус» — 69, «Наполі» — 56, «Інтер»
— 47, «Мілан» — 45, «Рома» — 44, «Аталанта» — 38.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 19.

Німеччина
Не залишає спроб наздогнати дортмундську
«Боруссію» чинний чемпіон — «Баварія». Мюнхенці мінімально обіграли «Герту», але три очки взяли й
«джмелі», тому три очки відриву зберігаються.
Франфуртський «Айнтрахт» після успіху у матчі ЛЄ проти «Шахтаря» здобув перемогу і в поєдин-

ку Бундесліги, розгромивши «Ганновер».
Натомість «Шальке» Євгена Коноплянки знову
втрачає очки. Гельзенкірхенці програли «Майнцу», а
українець не потрапив до заявки на матч.
Перша Бундесліга. 23-й тур. «Вердер» —
«Штутгарт» — 1:1, «Баварія» — «Герта» — 1:0 (Х.
Мартінес, 62), «Боруссія» (М) — «Вольфсбург» —
0:3 (Герхардт, 39; Мехмеді, 68, 83), «Фрайбург» —
«Аугсбург» — 5:1, «Майнц» — «Шальке» — 3:0,
«Фортуна» — «Нюрнберг» — 2:1, «Ганновер» —
«Айнтрахт Франкфурт» — 0:3, «Боруссія» (Д) —
«Байєр» — 3:2 (Загаду, 31; Санчо, 38; Гьотце, 60 —
Фолланд, 37; Та, 75).
Лідери: «Боруссія» (Д) — 54, «Баварія» — 51,
«Боруссія» (М) — 43, «РБ Лейпциг» (22 матчі) — 41,
«Вольфсбург» — 38, «Айнтрахт Франкфурт» — 37.
Бомбардир: Л. Йовіч («Айнтрахт Франкфурт») —
15.

Франція
Навіть без травмованих лідерів атаки — Неймара і Кавані — «ПСЖ» продовжує мчати до чергового
чемпіонства: за відсутністю зіркових латиноамериканців роль головного бомбардира взяв на себе француз
Кіліан Мбаппе, в активі якого вже 22 голи.
Після другої поспіль перемоги — цього разу над
«Ліоном» — трохи відірвався від зони вильоту «Монако»: «монегаски» поки йдуть на 16-му місці.
Надзвичайно напруженою є боротьба за «бронзу», яка
дає право грати у Лізі чемпіонів. На місце у «топ-3» претендують «Ліон», «Сент-Етьєн», «Марсель» і «Реймс».
Ліга 1. Перенесений матч 17-го туру. «ПСЖ»
— «Монпельє» — 5:1 (Курзава, 14; Ді Марія, 45; Шкулетіч, 73 (у свої ворота); Ілтон, 78 (у свої ворота); Мбаппе, 79 — Молле, 31).
26-й тур. «Діжон» — «Сент-Етьєн» — 0:1,
«Страсбур» — «Лілль» — 1:1 (А. Гонсалвес, 68 — Іконе, 42), «ПСЖ» — «Нім» — 3:0 (Нкунку, 41; Мбаппе, 69,
89), «Ам’єн» — «Ніцца» — 1:0, «Генгам» — «Анже» —
1:0, «Монпельє» — «Реймс» — 2:4, «Нант» — «Бордо» — 1:0, «Тулуза» — «Кан» — 1:1, «Ренн» — «Марсель» — 1:1, «Монако» — «Ліон» — 2:0 (Мартінш, 18;
Роні Лопеш, 27).
Лідери: «ПСЖ» (25 матчів) — 68, «Лілль» —
51, «Ліон» — 46, «Сент-Етьєн» — 43, «Марсель»,
«Реймс» — 41.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 22. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛЮТОГО 2019

СПОРТ
Валентина Семеренко
українська біатлоністка

«Наразі перебуваємо в непоганій фізичній формі. Думаю, наші наставники
ведуть нас правильним шляхом, я їм довіряю — це головне».

■ ГАНДБОЛ

■ ТАБЛО

За характером — лідери
Найсильніший гандбольний клуб країни достроково пробився до 1/8 фіналу чоловічої
Ліги чемпіонів
Григорій ХАТА
Після того як Європейська
гандбольна федерація вирішила поділити за рангом дивізіони Ліги чемпіонів, у нинішньому сезоні у запорізького «Мотора» вперше був шанс напряму
пробитися до «плей-оф» суперліги, оскільки раніше, перебуваючи в умовно другій лізі турніру, шлях до 1/8 фіналу потребував додаткових кроків та зусиль.
Таким шляхом український
чемпіон ходив не один рік, однак подолати так званий «перехідний» «плей-оф» йому вдалося лише одного разу — в сезоні
2015/2016 років. Приміром,
торік на шляху до 1/8 фіналу
ЛЧ «мотористів» зупинив чемпіон Данії — «Скьєрн».
Без сумніву, минулорічну
невдачу в Запоріжжі пам’ятали
дуже добре. І під час чергового
побачення з данським клубом
уже в елітній групі ЛЧ «мотористи» сповна повернули боржок своїм торішнім кривдникам у «перехідному» «плей-оф»
суперліги. При цьому домашня
зустріч зі «Скьєрном» мала для
«Мотора» подвійне значення,
адже у разі перемоги запорізький клуб достроково виходив до
1/8 фіналу ЛЧ-2018/2019.
Маючи гарячу підтрим-
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❙ Білоруського легіонера «Мотора» Бориса Пуховського визнали кращим лівим напівсереднім 13-го туру.
❙ Фото прес-служби ГК «Мотор».
ку своїх уболівальників, які
всьоме поспіль на трибунах реконструйованого Палацу спорту «Дружба» забезпечили аншлаг, «Мотор» було не зупинити. «Сьогодні ми не продемонстрували своєї кращої гри,
а от суперник, навпаки, про-

явив себе з кращого боку», —
резюмував наставник «Скьєрна» Оле Ньоргор.
Укотре з найкращого боку
проявив себе білоруський легіонер українського клубу Борис Пуховський, якого за підсумками 13-го туру ЛЧ визнали

кращим лівим напівсереднім.
Упродовж поточного розіграшу суперліги за білорусом уже
міцно закріпився титул «СуперБоря». Вісім разів він засмучував голкіпера «Скьєрна». Варто відзначити, що в
Запоріжжі у воротах дансько-

Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група В. 13-й тур. «Мотор» (Україна)
— «Скьєрн» (Данія) — 33:23 (13:9).
Турнірне становище: «ПСЖ»
— 24, «Пік Сегед» — 19, «Фленсбург» — 14, «Нант» — 13, «Мотор»
— 11, «Загреб» — 10, «Цельє» — 7,
«Скьєрн» — 6.
го чемпіона відзначилися всі
без винятку гравці «Мотора»,
котрих наставник команди Микола Степанець вніс до заявки.
«Головна наша задача на
поєдинок полягала в тому, аби
швидко вийти вперед, захопити лідерство. Адже добре відомо, що команда, котра змушена відігруватися, припускається більшої кількості помилок»,
— про стратегію на матч розповів наставник «Мотора». За
словами Степанця, особливих
претензій до гравців у нього немає, за винятком хіба що великої кількості вилучень, отриманих на старті поєдинку. «Подібна статистика негативно впливає на імідж клубу», — каже
Микола Степанець.
Без сумніву, емоції в той
день переповнювали гравців
«Мотора», котрі прагнули достроково пробитися до «плейоф» ЛЧ і не відкладати вирішення ключового турнірного
завдання на останній тур — на
матч проти беззаперечного лідера октету — «ПСЖ».
Перегравши «Скьєрн» з різницею в десять м’ячів, «Мотор»
переконливо вирішив своє першочергове завдання на турнір.
Попереду в підопічних Степанця гра зі статусним опонентом.
А далі — відповідальні «стикові матчі» за місце у чвертьфіналі. ■

■ БІАТЛОН

Дорогою звивистою і нелегкою
Чемпіонат Європи українська біатлонна збірна завершила з однією нагородою, котру в перший день турніру
здобула в індивідуальній гонці Юлія Журавок
Григорій ХАТА
Після безмедального виступу на
Олімпіаді-2018 у Пхенчхані керівник
ФБУ Володимир Бринзак здійснив доволі рішучий крок, запросивши до роботи з жіночою збірною, котра вже довгий
час виступає індикатором стану вітчизняного біатлону, російського спеціаліста Андрія Прокуніна. Щоправда, до нього перейшли далеко не всі важелі впливу
на підготовку жіночої команди. Як розповіла капітан «синьо-жовтих» Олена
Підгрушна, одразу п’ятеро спеціалістів
координували роботу українських біатлоністок. Не раз на цьому наголошував
і Прокунін, підкреслюючи, що відповідальність за останні результати наших
«стріляючих лижниць» має бути колективною. Після восьми етапів Кубка світу особливого захоплення від здобутків
представниць українського біатлону не
було.
Сподівалися на покращення свого емоційного стану в тренерському штабі «синьо-жовтих» після чемпіонату Європи в
Раубичах. Його початок виглядав вельми
перспективним. «Срібло», здобуте Юлією
Журавок в індивідуальній гонці, мало стати каталізатором для всієї синьо-жовтої
збірної. Проте медаль Юлії так і залишилася єдиним світлим моментом від виступу «синьо-жовтих» у Білорусі.

На минулорічному ЧЄ у медальному заліку збірна України посіла високе
третє місце, маючи у своєму активі два
«золота» та «срібло». Нинішній здобуток
українських біатлоністів дозволив нашій
збірній у загальному протоколі розміститися на скромному сьомому місці.
Традиційним «козирем» українських біатлоністів вважаються естафети.
Проте в Раубичах вони абсолютно нічим
не потішили своїх шанувальників. Одиночний мікст, в якому за «синьо-жовтих» бігли Журавок та Дмитро Підручний, Україна завершила 11-ю. Не набагато кращим виявився результат українських спортсменів і в класичній
змішаній естафеті, на старт якої вони
виходили у статусі чинних чемпіонів
Європи.
Після половини дистанції, котру за
«синьо-жовтих» бігли Анастасія Меркушина та Віта Семеренко, збірна України перебувала на призовому другому
місці. Проте наші біатлоністи-чоловіки — Сергій Семенов та Артем Прима
— утриматися на високих позиціях не
змогли. Семенова підвела швидкість, у
Прими не склалося зі стрільбою. І поступово синьо-жовта команда відкотилася з призового на сьоме місце.
«До чемпіонату світу хлопцям потрібно стабілізувати стрільбу», — резюмував старший тренер чоловічої збірної

❙ Юлія Журавок врятувала «синьо-жовтих» від провалу на ЧЄ-2019 у Раубичах.
❙ Фото з сайта biathlon.com.ua.
України Юрай Санітра.
Слідом за естафетами мали українські біатлоністи ще шанс розжитися медалями в спринті та гонці переслідування.
Але найвища позиція, котру вдалося
підкорити представникам вітчизняного
біатлону, — восьме місце Меркушиної у
спринтерській гонці. «Дівчата припус-

тилися незвичних для них помилок»,
— відзначив Прокунін.
Утім, як наголошує Валя Семеренко, тренери збірної ведуть спортсменок
правильним шляхом. Куди ж приведе
їх ця дорога, остаточно покаже березневий чемпіонат світу в шведському Остерсунді. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Кращих людей, ніж мої бойові побратими, в Україні не знаю»
Заступник голови Київської міської Спілки ветеранів Антон Колумбет — про те, як ветеранський рух
може змінити нашу країну

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 ЛЮТОГО 2019

■ СІНЕМА

Від «Несусвітенних шахраїв»
до «Відчайдушних шахрайок»
Енн Хетауей зіграє аферистку
Представники середнього та старшого покоління добре пам’ятають чудову комедію кінця 80-х із неперевершеними Стівом Мартіном та Майклом Кейном «Несусвітенні шахраї» (більш відому в радянському прокаті як «Отпетые мошенники»).
Їхні викрутаси і розіграші, які приносили
їм чималі прибутки, доводили глядачів до
кольок у животі, а комедія залишалася у
топах переглядів не одне десятиліття. Та
ось не так давно голлівудські продюсери
вирішили зняти таку собі «жіночу» версію
цієї комедії. Зіграти шахрайок запросили
не кого-небудь, а зіркову Енн Хетауей та
Ребел Уїлсон.
Сюжет фільму «Відчайдушні шахрайки» знову-таки обертається довкола шахраїв, але тепер уже жіночої статі. Одна з
них — професіонал «вищої проби», тобто
вона любить витончені афери, довге й детальне планування «операцій», відповідно — і солідний куш, для чого й обирає
жертвами багатих «клієнтів», які обертаються у вищому світі. Її, звісно ж, зіграє
Енн Хетауей, поціновувачка «Прада». Інша

ж любителька наживи — нижчого рівня
«кваліфікації». Вона працює за спрощеною схемою — урвати і втекти. Та,
за збігом обставин, їхні інтереси перетинаються. Тож інтриганки, які не
хочуть поступатися своїми інтересами, вирішують таким чином: вони
обирають одну жертву, а, за підсумками змагання, сторона, яка програла,
покидає так зване поле бою.
Так сталося, що жертвою шахрайок
стає молодий технічний геній із Силіконової (Кремнієвої) долини, який заробив свої мільйони чесною працею і
своїм розумом. А оскільки він звик
працювати із собі подібними, то не
відразу розпізнав хитросплетіння
чарівних «леді». Та не будемо спойлерити, щоб глядачам захотілося самим переглянути, на що здатні панни заради наживи. Скажемо лишень,
що режисер фільму — Кріс Еддісон («Труднощі асиміляції», «Віцепрем’єр»). ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №22

❙ Енн Хетауей.

■ БІБЛІОФІЛІЯ

«Поштар» повернувся «додому»
Через 73 роки книжку надіслали назад у бібліотеку
Варка ВОНСОВИЧ
Цікаві книжки інколи хочеться перечитувати, незважаючи на шалений ритм життя і масиви нової неопрацьованої інформації.
Проте читати книжку 73 роки (!) — це трохи
забагато. Власне, дитячу книжку «Поштар»
письменниці Шарлотти Ку, яку жителі містечка Сільвер-Спрінг, що в штаті Меріленд,
США, всі ці роки не читали, бо про неї просто-таки забули. Всю цю історію у листі, який
надійшов разом із посилкою, в якій і лежала «багатостраждальна» книжка, надіслав

до бібліотеки анонімний автор. Він і розповів,
як так сталося, що книжку тримали стільки
років.
А було це так: у далекому 1946 році сім’я
анонімного кореспондента вимушена була
переїхати в Канаду. Тож, у поспіху збираючи речі, забули повернути книжку назад у
бібліотеку. Автор пише, що всі думали, ніби
«Поштаря» залишили в старому будинку в
Сільвер-Спрінгу. Проте нещодавно книжка «знайшлася» в одній із коробок, які вони
привезли з Меріленду.
Взагалі-то за прострочення терміну по-

вернення книжки в бібліотеку належить сплатити штраф, який за 73 роки міг би скласти 9
тисяч доларів, але існують у США правила, за
якими це покарання не може перевищити 15
доларів за затримку «дорослої» книжки, а от
за дитячу книжку не штрафують узагалі. Проте вдячні бібліотекарі, які все ж таки отримали
через три чверті століття свою книжку назад,
сказали, що не взяли б грошей за будь-яких
обставин, адже дуже раді, що книжка таки повернулася «в рідний дім», та ще й у хорошому
стані, незважаючи на такий поважний вік, адже
її ніхто не «юзав» усі ці роки. ■

■ ПОГОДА
27 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчний,
7-12 м/с. Температура вночi близько 0, удень +1...+3.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Славське: вночi -1...+1, удень +1...+3. Яремче: вночi
0...-2, удень +1...+3. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +2...+4.
Рахiв: уночi -1...+1, удень +2...+4.

Північ
мінлива
хмарність

+1…-4
0…+5
Схід

хмарно

25 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
2 см, Стрий — 2 см, Славське — 2 см, Плай — 38 см,
Мiжгiр’я — 4 см, Рахiв — 16 см, Долина — 2 см, ІваноФранкiвськ — 2 см, Яремче —2 см, Коломия — 2 см,
Пожежевська — 51 см.
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По горизонталі:
1. Творче псевдо співачки, яка
цього року виграла національний
відбір на «Євробачення». 4. Глядачі і слухачі. 8. Довгий автомобіль
класу «люкс», який часто замовляють на весілля. 9. Лицьовий бік монети чи медалі. 10. Частина тенісного матчу. 11. Отрута, краплини якої
достатньо, щоб убити коня. 13. Столиця Тибету. 14. «Останні ... горілиць
зайшлися болем. Ген килим, витканий із птиць, летить над полем».
(Ліна Костенко). 17. Титул сина короля у монархічних країнах Піренейського півострова. 21. Звинувачення. 22. Сплав заліза й нікелю, який
наприкінці 1890-х винайшов майбутній нобелівський лауреат, французький фізик Шарль Гійом. 25. Вигадане ім’я в соцмережах. 26. «Послухаю
цей дощ. Підкрався і шумить. Бляшаний звук води, веселих крапель
...». (Ліна Костенко). 27. Породистий кінь східних порід. 28. Річка біля
Берестечка, на якій відбулася сумнозвісна битва 1651 року. 29. Прізвище батька Тетяни та Ольги з роману
Пушкіна «Євгеній Онєгін».
По вертикалі:
1. Народне свято напередодні 14 січня. 2. Вірменський варіант
імені Роман. 3. Офіційні відвідини.

4. Окуляри без дужок, які тримаються на носі за допомогою пружинки.
5. Вид спорту, де треба швидко їздити на лижах та влучно стріляти. 6.
Японське мистецтво складання букетів. 7. Відомий італійський гірськолижний курорт. 12. Східний напрямок. 15. Найвище на землі дерево.
16. Цупке домоткане полотно з конопляної або лляної пряжі. 18. Німецький префікс, що перед прізвищем означає дворянське походження. 19. Штучний пагорб із відходів
вугільної промисловості. 20. Давньогрецька богиня місяця і темної
магії. 21. Шопінг у продуктовому магазині. 23. Річка на Кропивниччині.
24. Один із аспектів реальності.
Кросворд №20
від 20 лютого

■ ПРИКОЛИ
У ресторані:
— Я замовив у вас м’ясо під лимоном, а де ж м’ясо?
— А ви під лимоном дивилися?
***
Якби всіма державами керували
жінки, то у світі не було б воєн. Було б
багато країн, які одна з одною не розмовляють.
***
Господиня викликає майстра з
меблевого магазину.
— Щоразу, коли повз наш будинок проїжджає трамвай, дверцята
шафи зіскакують iз петель. Не знаю,
що й робити.
Майстер знімає черевики, влазить
у шафу і чекає трамвая, щоб розібрати-

ся, що до чого. Тут приходить чоловік,
бачить черевики бiля шафи, відчиняє
дверцята і бачить усередині мужика.
— Ти що тут робиш?
— Трамвай чекаю.
***
Розмовляють два чиновники:
— Дивнi в нас люди. Вони кажуть, що бутерброд завжди маслом
униз падає. У мене за сніданком сьогодні домробітниця тацю з бутербродами перекинула, так усi ікрою вниз
шубовснули.
***
Чоловік — це людина, яка допомагає дружині долати труднощі, яких
вона б і не знала, якби не вийшла за
нього заміж.
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