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Бюджет
великоднього
кошика

Нова європейська газова
директива має намір зруйнувати
монопольне становище росіян
— і дає шанс для ширшого
використання української ГТС

Фахівці Інституту аграрної
економіки підрахували,
наскільки паска підросла в ціні

» стор. 6

» стор. 7
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Соціологи
зазначають,
що 60 відсотків
українців за рік не
прочитало жодної
книжки
» стор. 2
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Об’єднавчий
феномен

❙ Василь Ломаченко (ліворуч) у рекордно стислі терміни нокаутував Ентоні Кроллу.
❙ Фото з сайта utd.today.

У них є телевізор

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,713 грн
1 € = 30,242 грн
1 рос. руб. = 0,414грн

Рекордно швидко
нокаутувавши
суперника, Василь
Ломаченко
захистив свої
чемпіонські пояси
в легкій вазі
» стор.
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ІнФорУМ

«Сотні російськіх танків, гаубиць, РСЗВ та мінометів, які й надалі реєструються
на окупованих РФ територіях Донбасу патрулями, БПЛА і наявною аеророзвідкою
СММ ОБСЄ, повинні залишити українську землю та повернутися до постійних місць
дислокації в Росії».

■ «КРИМНАШ»

■ НА ФРОНТІ

На Чонгарі
схопили
«Чингіза»

Окупанти нахабніють

На Херсонщині
заарештований відомий
терорист iз банди Гіві,
який воював на Донбасі
Ірина КИРПА
Колишній терорист, який пройшов через Іловайськ у складі батальйону «Сомалі», схоплений силовиками на адміністративному кордоні з Кримом, у
районі КПВВ «Чонгар». Чоловік iз кримінальним минулим понад рік подорожував
по містах Росії, Криму та України у пошуках роботи, проте місце йому знайшлося
лише у СІЗО. Як розповіли у прес-службі
Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у спецоперації із затримання бойовиків були задіяні українські прикордонники, співробітники СБУ, а також працівники Національної поліції.
За оперативними даними правоохоронних органів, військовослужбовець iз
позивним «Чингіз», брав активну участь
у військових діях, працював інструктором для новобранців на окупованій частині Донбасу при батальйоні «Сомалі». А
до цього, у 2014 році, виконував обов’язки
особистого водія одного з комендантів iз
«ЛНР».
Цікаво, що «Чингіза» не надихнули
порожні обіцянки ідейних лідерів «ЛНР»,
що й стало причиною розчарування та
звільнення зі служби.
— Затриманий добровільно вступив до
штурмового батальйону «Сомалі» та деякий час працював під керівництвом тоді
ще живого «Гіві», — йдеться у повідомленні прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України. — Бойовик ніс службу на
контрольно-пропускних пунктах так званої «ЛНР».
А втекти з територій тимчасово окупованого сходу України чоловіка змусили
фінансові проблеми: навіть терористам
там зарплату платили копійчану, та ще й
з великою затримкою.
Однак знайти пристойну роботу колишньому бойовику виявилося непросто.
Працював у Алчевську охоронцем, потім
гастарбайтером у Москві, після чого спробував працевлаштуватися у тимчасово
окупованому Криму. Закінчити «гастрольний тур» безробітний терорист планував у Києві, але до столиці України не
потрапив, бо за справу взялися співробітники правоохоронних органів. Злочинець
затриманий у рамках норм статті 208 КПК
України, проти 46-річного екс-бойовика
ведеться слідство.
У соціальних мережах активно коментують затримання знаменитого терориста
з «ЛНР», акцентуючи на його фінансовій
неспроможності. Адже у незаконних військових формуваннях на сході України зараз відчувається справжній «кадровий голод», — їх командування не може толком
сформувати жоден підрозділ. У переліку
вакансій значаться: водії, стрілки, гранатометники, кулеметники, зв’язківці. Бойовики скромно замовчують, що середня
зарплата навіть для кваліфікованого військовослужбовця в ОРДЛО не перевищує
15 тисяч рублів. А ось розрахунок на те, що
хтось буде воювати «за ідею», провалився.
Люди біжать від польових командирів невизнаних республік «ДНР» та «ЛНР», передчуваючи, що у майбутньому в них немає ніяких інших перспектив, крім однієї
— надовго потрапити у тюрму. ■

Системи радіоелектронної боротьби
та важка техніка противника —
поблизу населених пунктів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Збройні
формування
Російської Федерації 14 квітня десять разів порушили
режим припинення вогню,
зокрема один раз застосували заборонене Мінськими
домовленостями озброєння.
Ворог обстрілював наших захисників iз протитанкових
ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметiв i
стрілецької зброї.
У смузі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п’ять разів обстріляли позиції наших військ: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметiв i
стрілецької зброї — двічі довкола населеного пункту Водяне; з автоматичних станкових гранатометів i великокаліберних кулеметів —
поблизу населеного пункту

Невельське; з автоматичних
станкових гранатометів —
біля населеного пункту Широкине; зі станкових протитанкових гранатометів — на
околицях міста Авдіївка.
У смузі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил:
iз мінометів калібру 82 мм,
— поблизу населеного пункту Золоте-4; з протитанкових ракетних комплексів,
— біля населеного пункту
Кримське; двічі з автоматичних станкових гранатометів,
великокаліберних кулеметiв
i стрілецької зброї — неподалік населеного пункту Новотошківське; з автоматичних станкових гранатометів
— під населеним пунктом
Новолуганське. Внаслідок
обстрілів отримав поранення один український військовослужбовець.

Ігор Прокопчук
постійний представник України при
міжнародних організаціях у Відні

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді ЗСУ. За даними розвідки, у неділю чотирьох окупантів було знищено, трьох — поранено.
На жаль, не обійшлося без втрат у нас в попередні дні: ввечері 11 квітня на
Приазов’ї внаслідок прицільного обстрілу з боку російських окупантів загинув 29річний старший солдат 79-ї
окремої десантно-штурмової
бригади командир відділення
Роман Чибінєєв (брат Героя
України Валерія Чибінєєв).
Влітку йому виповнилося б
тридцять років.
Станом на сьому годину
ранку 15 квітня обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних
сил не зафіксовано. Об’єднані
сили надійно контролюють
противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому
умов припинення вогню.
Тим часом, повідомив постійний представник України
при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук
під час засідання Постійної
ради ОБСЄ, Росія завела на
окуповану територію Донбасу величезну кількість новітніх російських систем радіоелектронної боротьби та
глушіння, які впродовж останніх кількох днів укотре
були виявлені СММ ОБСЄ
поблизу населеного пункту

Брянка, Луганська, Конькового і Старобешевого. Крім
того, наголосив він, сотні
російськіх танків, гаубиць,
РСЗВ i мінометів, які й надалі реєструють на окупованих РФ територіях Донбасу
патрулі, БПЛА і наявна аеророзвідка СММ ОБСЄ, повинні б негайно залишити українську землю та повернутися до постійних місць дислокації в Росії.
Додамо, що українська
сторона Спільного центру з
контролю і координації продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами домовленостей про відведення важкого
озброєння. За даними звіту
спостерігачів ОБСЄ, нещодавно безпілотник зафіксував
танк бойовиків, розміщений
iз порушенням ліній відведення. Важке озброєння, окрім того, офіційно зафіксовано й поблизу Новоселівки на
північний схід від Донецька.
Також безпілотник місії
ОБСЄ зафіксував зенітний
ракетний комплекс 9К33
«Оса» поруч iз житловим будинком у Калинівці. Ще дві
реактивні системи залпового
вогню БМ-21 «Град» зафіксували біля Покровки, а дві
буксирувані гаубиці Д-30 122
мм і одну самохідну гаубицю
2С1 «Гвоздика» виявили поруч iз Виноградним. ■

■ ХОДА

Під хрестом
Христовим
Тернополяни долучилися
до символічної дороги
Сина Божого
Світлана МИЧКО
Тернопіль

❙ Cимволічний хрест прийняли голова обласної держадміністрації Степан Барна
❙ та міський голова Тернополя Сергій Надал.
❙ Фото прес-служби Тернопільсько-Зборівської архiєпархії УГКЦ.

До низки традицій передвеликоднього посту, до яких щороку долучається
все більше людей, у Тернополі стала символічна Хресна хода, що її організовує Українська греко-католицька церква. Цієї
неділі у ній, за приблизними підрахунками спостерігачів, взяло участь близько
трьох тисяч чоловік. Суть дійства полягає
у тому, що учасники неначе долучаються до останньої прижиттєвої дороги Сина
Божого до місця його розп’яття на Голгофі — вони, передаючи з рук у руки, разом
несуть великий важкий хрест. При цьому
звучать уривки зі Святого Євангелія, роздуми над страстями Христовими, спільні
молитви та духовні пісні.
Як повідомила прес-служба Терно-

пільсько-Зборівської архiєпархії УГКЦ,
цьогорічну Хресну дорогу тернополян очолив митрополит ТернопільськоЗборівський УГКЦ Василій (Семенюк) та
ще 150 священнослужителів. Символічний дерев’яний хрест почергово несли
представники духовенства, влади, волонтери, військовослужбовці, представники різних молитовних груп та громадських організацій. Окрім нього, цьогоріч
священики вперше несли в голові колони і копію чудотворної ікони Розп’яття
Спасителя із Зарваниці, яку нещодавно
наділив своїм благословінням у Ватикані

та передав українському народові Папа
Римський. Усі разом учасники ходи молилися за мир в Україні. А на центральному Театральному майдані Тернополя,
через який пролягав її маршрут, відбулося урочисте покладання квітів перед
меморіалом Героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну
від російської агресії.
Того ж дня Хресна хода менших масштабів відбулася і в інших населених
пунктах, а взагалі це дійство розпочалося в містах і селах області наприкінці березня і триватиме аж до Великодня. ■

■ ВИКРИТТЯ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Завербований ним харків’янин, зокрема, часто їздив до Бєлгорода у вихідні, пояснюючи такі
візити відвідинами родичів. Для зв’язку зі своїми кураторами використовував також програми шифрування електронних повідомлень, які
у нього знайшли під час обшуку. Йдеться про
магнітні носії інформації з грифом «Секретно»
та «Для службового користування» і комп’ютер,
за допомогою якого зрадник обробляв i передавав отримані розвіддані. Завдяки його продажній
діяльності російські спецслужби отримали список патріотично налаштованих жителів Харківської області з даними більш ніж на 500 чоловік. В
останньому випадку йдеться про активістів громадських і політичних організацій, волонтерських
рухів, про добровольців Національної гвардії та
учасників АТО. ■

Пастка для
«крота»
Співробітники СБУ
затримали офіцера поліції,
який передавав секретні
дані для ФСБ Росії

Контррозвідка СБУ розкрила діяльність
співробітника обласного управління Національної поліції, що працював на російські спецслужби. Київський районний суд Харкова дав дозвіл на
його затримання без права на заставу. Офіцеру
інкримінують статтю «державна зрада». Як повідомив представник департаменту контррозвідки
Володимир Настюк, поліцейського завербував на
території Бєлгорода кадровий офіцер Головного
управління Генштабу збройних сил РФ. Останній
свого часу перебував на території ОРДЛО і встиг
сформувати не одну агентурну мережу з числа громадян України для виконання різних розвідувально-підривних завдань проти нашої держави.

ІнФорУМ
Микола ПАЦЕРА
Кияни, а також гості столиці за понад півстоліття існування метрополітену звикли,
що проїзд у ньому оплачується жетонами. Раніше їх виготовляли зі спеціального металевого сплаву, а останнім часом — із пластику, який «зчитували» турнікети при вході
на ескалатори. Здавалося, так
буде завжди, — для проїзду
в підземці пасажири постійно змушені будуть купувати
у касах метропоолітену різнокольорові «п’ятачки», забарвлення яких змінювалося разом iз вартістю проїзду. Але
електронні платежі, давно запроваджені у столицях економічно розвинених країн, теж
нарешті «доїхали» до київського комунального транспорту.
Замість жетонів і наші метрополітенiвці взялися поступово вводити новітні сучасні види оплати — електронні
картки, які можна поповнювати на різну кількість поїздок, банківські картки, різноманітні гаджети... Зрештою,
прийнято рішення про остаточну відміну жетонів.
До цього КП «Київський метрополітен» готувалося майже два роки. «Судним
днем» для жетонів має стати
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■ СТОЛИЦЯ

Прощавай, жетоне!
Із листопада Київський метрополітен
переходить на електронну оплату поїздок
30 жовтня, після якого проїзд
за ними буде неможливий. А
куди ж подіти киянам залишкові проїзні «монетки», та що
з ними зроблять після вилучення?
Як розповіла «Україні молодій» речник столичного
метрополітену Наталія Макогон, зараз на руках у пасажирів близько 1,5 мільйона жетонів. Їх потрібно обов’язково
використати до зазначеної
дати, бо потім жодного обміну
чи повернення грошей не буде.
«Ми спеціально за півроку до
фактичних змін повідомляємо
жителям столиці про виведення жетонів з обігу, щоб люди
встигли ними скористатися, — каже глава прес-служби. — Ми вже почали шукати фірми, які зможуть переробити наш пластик, який
має свою специфіку, — адже
там кодувалася певна інформація, яку «зчитували» турнікети. Сподіваємося, знай-

дуться переробники, які приймуть його на виготовлення чогось корисного — наприклад,
тих же протезів для поранених бійців або хоча б на дорожне покриття. Продаж цього ресурсу має проводитися через систему Prozorro. Якщо ж
не знайдеться таких покупців,
то жетони просто знищать».
А як же пасажири зможуть обходитися без жетонів,
оплачуючи свій проїзд у метро? Наталія Макогон пояснила, що для одноразової поїздки можна буде скористатися
паперовими квитками зі спеціальним кодом, які продаватимуть автомати у вестибюлях
метрополітену та каси. Для багаторазових поїздок жителі
столиці можуть застосовувати
«Картку киянина», банківські картки, смартфони з відповідними додатками чи інші
пристрої. Вона зазначила, що
невдовзі також у метро діятимуть електронні квитки, які

вже запровадили в наземному
транспорті — зараз на станції
«Кловська» тестують турнікети для їх зчитування. І залишаються картки метрополітену, які можна поповнювати
від 1 до 100 поїздок — при цьому вартість поїздки становитиме лише 6,5 гривні.
«Пільговики не втратять
своїх прав на безплатний проїзд, — заспокоїла речник метрополітену.— Жителі столиці, а таких у нас 10 категорій,
користуватимуться «Карткою
киянина». Пасажири ж із загальнодержавними пільгами
(їх 18 категорій) можуть їздити лише за посвідченнями.
Жодні копії, навіть засвідчені
нотаріально, чи інші документи права на безплатний проїзд не дають. При цьому його,
за рішенням міської влади,
мають лише учні столичних
шкіл за наявності учнівських квитків, виданих київськими школами. Студенти ж
є двох категорій — одним видають квитки з електронними чіпами, отриманими за договором із метрополітеном,
інші користуються простими
паперовими, які також надають пільгове право. Так що
нікому не слід боятися відміни жетонів — ми зробимо все,
щоб пасажирам було зручно
користуватися метро». ■

■ РЕКОНСТРУКЦІЯ

Солеварня
з гідом
Найстаріше діюче
підприємство України
реставрують для туристів
Оксана СИДОРЕНКО
Для розвитку Дрогобицького солевиварювального заводу як туристичного об’єкта міськрада домагається отримати його у своє управління.
Продовжити його діяльність у новому, продуктивнішому амплуа дрогобиччани планують вже цього року. Як
повідомив заступник дрогобицького
міського голови Василь Качмар, реалізація проекту реконструкції дасть можливість значно збільшити туристичний
потік у місто. Адже Дрогобицька солеварня — найстаріше діюче промислове
підприємство України та одне iз найдавніших у Європі. На сьогодні вона перебуває у державній власності, але міська
рада сподівається таки отримати об’єкт
у своє управління, адже, з економічної
точки зору, він не виправдовує свого утримання на державному балансі.
«Перед нашою командою стоїть завдання домогтися можливості орендуваЛариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
У неділю ввечері поки що
з невідомих причин у Люботині зайнявся Свято-Миколаївський храм. Коли приїхали дві чергові місцеві бригади
пожежників, вогонь охопив
майже 200 квадратних метрів споруди й швидко поширювався на іншу площу. Аби
приборкати вогняну стихію,
керівник загону попросив
підмогу. До Люботина прибуло ще 6 автоцистерн, автодрабина, а також пожежний потяг із станції «Основа».
Полум’я намагалися погасити майже 40 вогнеборців.

❙ Солеварня в Дрогобичі незмінно працює ще з XVI століття.
ти або отримати у власність міста Дрогобицький солевиварювальний завод.
Після цього почнемо розвивати інфраструктуру підприємства як туристичну локацію. Беремося розробити проект
реставрації підприємства як архітектурної пам’ятки. Плануємо розширити
його інфраструктуру, привести до ладу
прилеглу територію і в такий спосіб залучити туристів, які масово відвідують
Львівську область», — розповів Василь
Качмар.

За інформацією міськради, цього
року на розвиток туризму в Дрогобичі з
міського бюджету виділено 1,5 мільйона
гривень.
Наразі більшість будівель старовинної солеварні — в аварійному або напівзруйнованому стані, територія захаращена. Проте підприємство продовжує
виробництво солі старовинним методом
випарювання на відкритому вогні природного розсолу (ропи), який видобувають з підземних шурфів. ■

■ ПОЖЕЖА

Червоний півень на замовлення?
У Люботині дощенту згорів Свято-Миколаївський храм,
що належить Московському патріархату
Утiм дива не сталося. Храм,
що був відбудований після
Другої Світової війни, згорів
дощенту разом iз книгами,
іконами та іншим церковним
скарбом. За словами заступника начальника ГУ ДСНС
Ігоря Лупандіна, попередніх версій про причини зай-

мання наразі немає. «Коли
приїхали наші підрозділи,
— каже він, — храм був зачинений, служба закінчилася о 15:30. До лікарів «швидкої допомоги» ніхто не звертався. Наразі на місці працюють слідчі органи та фахівці
Державної служби з надзви-

чайних ситуацій. Вони встановлюють причини виникнення пожежі та збитки, завдані вогнем».
Місцева поліція вже порушила кримінальну справу за статтею «Умисне знищення або пошкодження
майна». ■
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■ ПРЕМ’ЄРА

Цінність
кожної миті
У Києві Дні
литовського кіно
розпочалися
з «Маріуполя»
Тарас ЗДОРОВИЛО
У столиці щойно завершилися Дні литовського кіно. Одним
зі знакових фільмів, представлених на розсуд глядачів у кінотеатрі
«Ліра», став документальний фільм
«Маріуполь». Приморське місто, в
якому живе близько півмільйона
жителів, в очікуванні війни. Для
когось вона — привід для бою, для
інших — найкращий час для ремонту взуття й репетиції нових п’єс.
Це універсальний фільм про людей і обставини, про цінність кожної миті; про людей, які живуть і не
втрачають надії, які звикли до гуркоту «Градів» за декілька десятків
кілометрів від них. Це фільм не про
боротьбу, а про життя, яке плине
своєю течією, незважаючи на зміну
кольорів прапору або присутність
військових. Цей фільм не про війну,
а про мир під час війни. І показати
цей мир, такий необхідний для продовження життя, — дуже важливо і
для інших, майбутніх поколінь.
Один із продюсерів стрічки
«Маріуполь» Ганна Паленчук, у
доробку якої участь у зйомках півтора десятка документальних фільмів, спеціально для «УМ» розповіла
про перипетії, пов’язані зі зйомками. «Фільм було знято в 2015 році
упродовж півтора місяця, у квітнітравні. У 2016 році стрічку ми презентували на Берлінському кінофестивалі — там відбувся прем’єрний
показ. Монтували її у декількох
країнах і постпродакш тривав набагато довше, ніж саме виробництво фільму. Цікаво, що ми знімали
фільм не лише в самому Маріуполі,
а й у Сартані та Широкиному. І хоч
відтоді пройшло вже чотири роки,
на жаль, ситуація там ніяк не змінилася. До цих пір там лишається
розмежування... У фільмі цього немає, але кожен день, коли ми їздили
в Сартану, то проїжджали численні
блокпости з нашими військовими. І
стоять вони там і донині, бо війна не
закінчується...
Щодо фінансування стрічки, то
від держави його не отримували, бо
тоді ще не було пітчингу. Тож фільм
ми робили дуже швидко й своїми
силами. Гроші вкладала компанія
435 FILMS, яку я очолюю, також фінанси для фільму знайшли в Німеччині, Литві та Франції. Досі фільм
демонстрували на багатьох фестивалях по всьому світові, й мав він
там чималий резонанс.
Одні з героїв фільму (швець
взуття та його донька-журналістка) — це сім’я нашого адміністратора, яка нам допомагала зі зйомками в Маріуполі. Інших цікавих
персонажів знаходив режисер Мантас Кведаравічюс, і ми за ними слідували повсюдно. Кожен день розбивалися на декілька знімальних
груп — у нас одночасно працювали
три камери. Насправді в кінострічку дуже багато відзнятого не увійшло, бо інакше її тривалість була б не
90 хвилин, а декілька годин. Тож
усі герої у фільмі справжні, й вони
реально займаються в житті тим,
що показано на екрані. Так само,
як і насправді, наприкінці фільму
наша героїня Альбіна вийшла заміж. Це справжнє документальне
кіно!». ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019

ПОЛІТИКА

«Ті 30%, що голосували за ЗЕ, мають від нього діаметрально протилежні очікування, а тому до
осені хвиля, що несе коміка на хиткий п’єдестал, восени шльопне його об плінтус народного
розчарування на тлі того, що нинішні парламент та уряд працюватимуть ще, як мінімум, 8 місяців.
Тимчасовому улюбленцю долі слід пам’ятати, що трон завжди стоїть поруч з ешафотом».

■ ПІДТРИМКА

Олег Шарп

■ МОМЕНТ ІСТИНИ

Я прийшов... тебе нема Комедіант — багнет
у серце України
Володимир Зеленський не прийшов на дебати
з Петром Порошенком. Чинний Президент
провів годинну прес-конференцію та заспівав
українську народну пісню

У Кремлі з нетерпінням чекають
«молодого та зеленого» Президента
України, якому швидко «обламають роги»

Катерина БАЧИНСЬКА
За три години до дебатів під
стадіоном НСК «Олімпійський»
у неділю почали збиратися прихильники Петра Порошенка. Там
встановили сцену, з якої глядачі і чекали побачити кандидатів
у президенти. Адже розмова між
Порошенком і Зеленським мала
проходити не на самому полі, а у
приміщенні біля стадіону. Посилені заходи безпеки, металошукачі та оточений правоохоронцями стадіон. Від самого ранку поліцейські чатували, щоб не сталося
провокацій. «Мене не лякають металошукачі, мене лякає кіт у мішку, який може стати Президентом, — підходячи до сцени, розповідає пані Марія.— Підтримати Президента прийшла. І ви самі
бачите, що таких, як я, багато.
Не вірю, що Зеленський сьогодні
прийде. Він розуміє, що програє
ці дебати Порошенку, тому йому
набагато легше переховатися і не
висуватись зараз».
Людей і справді було немало.
За інформацією прес-служби Президента, на площу біля стадіону
прийшло близько 20 тисяч.
Рівно о 14-й до стадіону прибуває Президент Петро Порошенко. Крізь натовп проходить до сцени, підіймається і виголошує: «Я
дуже сподіваюся, що тут зараз
буде Володимир Зеленський». І
відразу додає, що після дебатів він
обов’язково знову підніметься на
сцену і поспілкується з людьми.
Як і заявляли організатори, о 1414 Петро Порошенко підходить до
трибуни, проте на місці опонента
— порожньо. Координатор заходу Андрій Куликов усім присутнім повідомляє, що Володимир
Зеленський не прибув на дебати.
Незважаючи на це, Петро Порошенко не втрачає надії і в прямому ефірі заявляє, що готовий ще
почекати 45 хвилин, щоб Зеленський прибув на стадіон.
Проте, щоб не втрачати час даремно, Петро Порошенко вирішив поспілкуватися із журналістами. І першим питанням лунає
— «чи готовий буде Президент
у разі поразки підтримати нового Президента України на посаді?». Петро Порошенко, довго
не думаючи, відповідає : «Я буду
шанувати будь-який вибір українського народу». Згодом лунає питання щодо курсу України
на вступ до ЄС і НАТО. Дискусію
воно викликало після того, як
Володимир Зеленський заявив,
що питання ЄС та НАТО мають
вирішуватися на референдумі.
Петро Порошенко відповів, що
народ уже визначився зі своїм рішенням і йому не потрібен референдум. Нагадавши, що курс на
вступ в ЄС і НАТО вже закріплений у Конституції. «Моя порада
всім — треба виконувати Конституцію України. Так само, як треба виконувати закон про вибори
в частині дебатів», — заявив Петро Порошенко. Водночас Президент також додав, що, коли настане час саме членства України

Василь БОГДАН,
експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, публіцист

❙ Фото з сайта liga.net.
в ЄС та НАТО — це питання справді буде винесено на референдум,
адже цього вимагає процедура.
Очікуваною та водночас несподіваною стала новина про
звільнення першого заступника
голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. За словами Президента, це рішення було
прийняте ще в п’ятницю. Також
журналісти запитали про роль
Віктора Медведчука у переговорах із Росією, на що чинний глава держави відповів, що його єдиною функцією є звільнення українських полонених. Не оминули також інциденту стосовно здачі
аналізів. Адже минулого тижня
Володимир Зеленський відмовився їх здавати у незалежній антидопінговій асоціації: «Я не маю
жодних доказів, що Зеленський
— наркоман. І ніколи його так не
називав. Чи залишились питання
щодо здачі тестів? Так. Але ставимо крапку у цьому питанні».
Ще кілька запитань від журналістів, і 45 хвилин, які надавалися Володимиру Зеленському,
щоб приїхати на стадіон, минають. Петро Порошенко виголошує
заключне слово і прямує до людей на сцену. Вже зі сцени глядачі чують мелодії відомої української пісні «Підманула, підвела»,
яку виконав соліст гурту Kozak
System Іван Леньо, проте доспівати слова «Я прийшов, тебе нема
— підманула, підвела» таки вдалося Петру Порошенку. Президент дякує людям, які прийшли
його підтримати, і наприкінці заявляє : «Я хочу вам сказати одну
важливу річ. Зеленський може
подумати, що ми мали зустрітися не на площі перед стадіоном, а
на стадіоні. То я вас запрошую зараз, щоб ми зайшли на стадіон усі
разом і зробили селфі».
Проте, незважаючи на пісні,
фотографування та запитання від
журналістів, і по сьогодні невідомо, чи кандидати таки зустрінуться на дебатах. За законом України
«Про вибори», 19 квітня кандидати у президенти о 20-й годині мають зустрітися у студії Суспільного телебачення. І Президент уже
заявив, що буде у цей час у студії
Суспільного мовника. Та суперника побачити у телевізійній студії
Порошенку, мабуть, не вдасться, адже о 19-й годині 19 квітня
Зеленський чекатиме на чинного Президента на стадіоні НСК
«Олімпійський». Тому чим закінчиться епопея з дебатами, стане відомо вже цієї п’ятниці. ■

Традиційно при аналізі доленосних для країни подій обирається алгоритм толерантного контенту. Проте карколомний і драматичний перебіг подій президентської кампанії і
пов’язані з ними реальні загрози існуванню Української держави спонукають до більш жорсткої лексики. Одразу варто звернути увагу суспільства на те, що впертість, норовливість, шахраювання, ієзуїтське лукавство, безсоромний
цинізм, відверта брехня та дуркування постійно демонструються тепер уже переможцем першого туру Володимиром
Зеленським. Особливе обурення викликають постійне ухиляння від особистих публічних коментарів ЗМІ і громаді із
фундаментальних питань стратегії розвитку держави, її інтеграції в євроатлантичний союз розвинених демократій.
Не було отримано від кандидата і спростування зневажливих, на межі параної жартів щодо ставлення до України, як
до путани. Вкрай принизливим для великої країни було його
цвірінчання щодо домовленостей із Путіним на колінах та
обіцянки вести прямі переговори на умовах Кремля з терористичними «ЛНР»-«ДНР». Тобто, через таку його поведінку
склалося стійке враження, що «молоде дарування» так і не
вийшло з цинічного образу комедіанта, вочевидь є таким за
природою власного характеру та уподобань у реальному
житті.

З-за спини Зеленського
стирчать вуха олігархів
і реваншистів
До речі, за визначенням,
комедіант є артистом, цирковим клоуном, фокусником,
удавальником-лицеміром,
якому ні в чому неможливо
вірити чи довіряти. Беручи
також до уваги відсутність
будь-якого політичного, управлінського, державницького досвіду, стійких патріотичних проукраїнських
переконань та невизначену ідеологічну і конфесійну
приналежність (чи то іудей,
чи християнин, чи агностик),
небезпечно і недопустимо,
щоб людина з такою характеристикою посіла найвищу
посаду в державі. Адже така
особа не здатна мобілізувати сектор безпеки й оборони,
націю і західних партнерів
на ефективне стримування та
відсіч російському агресору з
метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни.
Звичайно, що подібний персонаж невипадково
з’явився на суспільно-політичній арені України. Його
призначення запрограмовано ворогом на стримування
відродження незалежної України як повноцінного міжнародного суб’єкта. Не виключено, що в удаваному цирковому азарті і сам Володимир
Зеленський не усвідомлює, в
яку криваву авантюру його
втягують ляльководи, яка
руйнівна місія покладається на нього. Адже з-за спини
комедіанта все чіткіше стирчать вуха занадто прагматичних олігархів (Коломойський, Боголюбов, Фірташ) і
пропутінських реваншистів
(Медведчук, Льовочкін, Добкін, Портнов, Новінський,
Разумков). Такий симбіоз утворив за командою з Кремля

ситуативний латентний антиукраїнський союз. Модель
стратегії і сценарій діяльності об’єднання є цілком передбачуваним. У разі обрання на посаду Президента, недосвідченому і невпевненому
у власних силах, без чітких
переконань, професійної команди та фатально залежному від зовнішніх впливів
Володимиру Зеленському
Путін досить швидко «обламає роги» і примусить підписати такі кабальні угоди, що
трансформують країну у нікчемну Малоросію.
Відповідною історичною
аналогією є доля молодого і
недосвідченого гетьмана України Юрія Хмельницького,
який зі злої волі російського
царя завершив свій життєвий шлях у монастирі. А Московія розчленувала Україну
спільно з Річчю Посполитою
та іншими ласими до чужих
земель сусідами. Є вірогідність того, що на подібні дії
Путіна у сьогоденні розчарований в українській еліті Захід укотре висловить лише
глибоке обурення та занепокоєння.

Зважений вибір
або революція
Прогнозовано, що такі
кроки Путіна супроводжуватимуться подальшим розколом українського суспільства на міжнаціональній,
міжконфесійній та майновій
основі. Кремлівськими пропагандистами для розпалювання антисемітизму й українофобства підкидатимуться
історії на кшалт державного перевороту іудеїв у IX ст.
в Хозарському каганаті, що
перетворило середньовічну
імперію у торговельну корпорацію і згодом призвело до
занепаду під ударами більш
могутніх сусідів. Всіляко му-

суватимуть теми погромів у
різні історичні епохи, вина за
які несправедливо покладатиметься лише на українську
історію. Закономірно, що на
ґрунті утискання національної гордості і гідності свідоме
українство активно протестуватиме проти новітньої російської колонізації. Зазначене
матиме наслідком продовження національної революції, але у більш жорсткій і
кривавій формі.
Така ідея вже витає у
повітрі, особливо у головах радикально налаштованих громадсько-політичних діячів та бійців добровольчих формувань. Адже
вони не позбавлені спогадів
про спільну відповідальність
Леніна, Троцького та частини соціал-демократичного,
сіоністського збільшовиченого єврейства у придушенні УНР. А також про жертви,
що несе Україна на східному
фронті вже від путінського
режиму. Пам’ятають також,
що рівноапостольний князь
Володимир Великий при виборі релігії для Київської
Русі перевагу надав християнству східного обряду.
Безлад, розбрат і протистояння в Україні — на
руку Кремлю. Путіну потрібен хаос в Україні, щоб
обґрунтувати перед Заходом
необхідність кремлівського
зовнішнього управління над
Києвом під приводом недопущення дестабілізації Європи
і світу.
Вірогідність реалізації
такого, без перебільшення,
жахливого сценарію в Україні не є обов’язковою. В Україні достатньо державницьких, притомних і зі здоровим глуздом сил. Але, як видається, після першого туру
виборів частина з них дещо
спантеличена, розчарована
та дезорієнтована. Бо перебуває під впливом оманливої
толерантності, вважаючи,
що у країні молодої і недостньо захищеної демократії
її можливо культивувати і
стосовно відвертих авантюристів та реваншистів. Вони
вже очевидно мають тверді
наміри торпедувати цивілізаційний вибір України і спрямувати державу у васальні
пазурі Московії.
Без перебільшення, потрібно усвідомлено визнати,
що Україна переживає момент істини. І такий стан вимагає консолідації всіх суспільно-політичних і громадських об’єднань країни на
платформі реалізації ідей Революції гідності, за які поклали життя герої Небесної
Сотні та заради підтримки
самовідданої і жертовної боротьби лицарів віри і правди на східному фронті. Співвітчизникам потрібно навчитися нарешті любити Україну в собі, а не себе в Україні.
Варто також мати на увазі,
що епохальний ренесанс України за підтримки суспільства може гарантувати демократ і державник-творець
Петро Порошенко. В такому
разі Батьківщина може бути
впевненою, що у Путіна і Коломойського не буде жодного
шансу спрямувати комедіанта-руйнівника Зеленського,
як російський багнет у серце
України. ■

ПОЛІТИКА
Інф. «УМ»

Члени ініціативної групи «Першого грудня»
закликали Україну не голосувати за «політично невідомого» кандидата Володимира Зеленського, а підтримати на виборах
чинного Президента Петра Порошенка.
Про це йдеться у відкритому листі групи,
який підписали В’ячеслав Брюховецький,
Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Мирослав
Маринович, Володимир Панченко, Вадим
Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Дорогі співвітчизники!

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019

■ ПИЛЬНУЙ!

«Вийти з виборчого
процесу мудрішими»
Ініціативна група «Першого грудня» закликала Україну підтримати Порошенка
Потреба альтернативи

Перший тур президентських виборів
відбувся. Замість пророкованих страхітливих фальсифікацій голосування відбулося ледь не ідеально. Ми не знаємо,
як виглядатиме Україна через півроку
і чи виправдаються наші нинішні побоювання або висновки. Ситуація міняється швидко. Проте ми формулюємо їх, виходячи з нинішніх обставин і
нашого уявлення про майбутнє. І в цьому можливому майбутньому ми бачимо небезпеку для країни — небезпеку,
яка не лише не зникла, а навіть посилилась.

Ми радо вітали б появу в Україні нової політичної еліти, яка вирізнялася б
модерним професіоналізмом і підняла б
українську державність на нову висоту.
Усього цього у Володимирі Зеленському ми не бачимо, натомість популяризовані ним методи «слуги народу Голобородька» викликають у нас велику тривогу. Штаб Зеленського зумів філігранно
створити образ «нового обличчя» й «альтернативи для України», не розкривши
ні його управлінських задумів, ні команди, з якою збирається він утілювати їх у
життя.
У цих умовах ми змушені попередити українських виборців, що вони мають
бути обачними. Не виключено, що перед
їхніми воротами з’явився зовні привабливий і крутий «троянський кінь», нутрощі якого стануть відомі лише тоді,
коли його впустять на центральну площу країни.

Найбільша загроза — агресивна Росія
Головна зброя, якою путінський режим воює зі своїми суперниками, — це
навіть не «Гради», а сіяння сум’яття і
хаосу... Ця зброя вбиває не тіла, а душі.
Тому психологічний стан народу та його
ілюзії стають головним об’єктом російських атак...
Коаліція олігархів проти Петра Порошенка є начебто внутрішньоукраїнською «розборкою», проте мета змовників
— помститися Порошенкові і звернути
Україну з європейського шляху — підозріло збігається з метою Путіна.
Обрання Президентом політично не
знайомого нікому Володимира Зеленського, що досі не засвідчив найменшого
розуміння політичних, економічних,
культурних проблем України, — при
нинішньому складі парламенту може
витворити вакуум (або параліч) влади, яким із великою ймовірністю може
скористатися Путін, як скористався
вже 2014 року. Росія не змирилася із
втратою України і скористається з найменшої нагоди повернути над нею свій
контроль. Тому ристалища наших олігархів і політиків нагадують нестямні
танці глухарів на току, які впритул не
чують наближення мисливця.

Соціальне становище
Група «Першого грудня» не раз попереджала Президента Порошенка про
те, що легковаження соціальним невдоволенням людей може обернутися проти нього. На жаль, так воно й сталося. Проте це невдоволення виправдане
лише частково, оскільки передвиборча
кампанія виявила суттєве популістське
спрощення причин наших суспільних
проблем.
Держава та її економіка — це складний механізм, успішне функціонування якого залежить від багатьох чинників. Зрозуміти це досить складно. Опоненти Президента скористалися цим і
каналізували соціальне невдоволення
в одному напрямку: «Винен Порошенко». А це зрозуміти значно легше. Звідси й пішли спрощені ярлики, які пояснюють усе й відразу, а тому творять скороминущий психологічний комфорт від
легкості уявного розуміння.
Так, у корумпованій державі «багаті
багатіють, а бідні біднішають». Корупція є лихом, яке живиться соціальною
несправедливістю, людською аморальністю і квітне на лазівках у законі. Нам
важко достеменно оцінити вплив діяльності Петра Порошенка на боротьбу з корупцією, але ефективність цієї боротьби не задовольняє українське суспільство. Втім відповідальність за це несуть
також парламент, керівництво обласних, районних та міських рівнів і кожен, хто зловживає своїм службовим
становищем. Корупція «бере по справі»
всіх, хто з нею мириться. Цим ми не «вигороджуємо» Президента, а лише стверджуємо, що виправдовувати самих себе,
перекладаючи відповідальність на нього
одного, — нечесно.
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Петро Порошенко

❙ Члени ініціативної групи «Першого грудня»: Ю.Щербак, В. Брюховецький, М. Маринович
❙ (зліва направо).
❙ Фото з сайта ukrinform.com.
Національна єдність
Революція гідності викувала на Майдані єдність представників різних етносів, мов, релігій і християнських конфесій. Вперше з’явилися обриси єдиної
політичної нації. Об цю стіну розбивалися всі атаки Росії — і саме українську
єдність країна-агресор поставила собі за
мету знищити зсередини.
Сьогодні багато українців готові обрати Президентом своєї країни людину,
в шоу-програмах якої висміюється все
українське, яка доручила формування
своєї кампанії колишнім «регіоналам»,
яка дозволяє собі говорити про Україну з
гидкими непристойностями.
Ми цього не можемо ні зрозуміти, ні
прийняти. Перед нами розгортається малоросійський Антимайдан, який грає на
совкових стереотипах і здатен вкотре розколоти українське суспільство. Не бачити
в цьому загрози — значить осліпнути.
Ось стоїмо перед вибором: зберегти
тяжко виборену свободу, іти обраним європейським шляхом — чи вертатися назад, із перспективою загрузнути в керованому з Кремля хаосі?
Майже всі кандидати в президенти
гордо декларували перший шлях. Сталося так, що більшість із них зійшла з дистанції. Залишився один — Порошенко.
То підтримайте тепер його — в ім’я спільної справи, в ім’я майбутнього України!
Е, ні... «як не я, то ніхто», «яка ж то Україна, як не я на чолі?!» Так було століттями і так буде століттями? Ніхто з тих,
хто, умовно кажучи, програв, не закликав свій електорат проголосувати на заключному етапі за Порошенка, за українську перспективу для України! Хіба
що залишається впевненість, що ті, хто
голосував за них, виявляться розважливішими...

Помста за Томос
Якщо хтось вважає, що Москва
змирилася з наданням Українському
православ’ю автокефалії, то він наївний.
До блокування переходів православних
громад та стримування міжнародного
визнання ПЦУ сьогодні додався ще й заклик керівництва Православної церкви,
що в єдності з Московським патріархатом, до Вселенського патріарха «відкликати Томос». Це — те, що лежить на по-

верхні. Проте чи замислювалися аналітики, скільки голосів «проти Порошенка» спричинені агітацією духовенства
цієї Церкви, щоб помститися Президентові за активне сприяння визнанню автокефалії? В їхніх очах Порошенко несе
головну вину за автокефалію, а тому мусить за це заплатити.
Досвід Москви в руйнуванні автокефальних устремлінь українських православних є величезний, а монополія
Московського патріархату на українських землях була й залишається передумовою московського панування. Увагу
громади можна відвернути медичними
аналізами й дебатами на стадіоні, а в цей
час кремлівські стратеги, скоріш за все,
вибудують план ліквідації автокефалії
за нового Президента, як вибудовували
недавно план захоплення Криму.

Реноме України
Результати виборів у світі стають щораз несподіванішими. Пригадаймо лиш,
як шокували європейців перші епатажні
висловлювання Дональда Трампа. Проте
західні демократії мають великий запас
міцності — як економічної, так і інституційної, — щоб витримати електоральні збурення.
Україна такої міцності не має — радше навпаки. Після першого туру реакція
західної преси була для нас тривожною
— для прикладу: «Західним країнам,
включно з Канадою, слід добре подумати, чи варто підтримувати країну, президентом якої є комедіант» (CBC Radio,
Canada).
Підтримка світу — це чи не єдине, що
стримує Росію від жорстокої розправи з
Україною. На милість і жалість з боку
«єдинородних братів» не сподівайтесь.
Проте від тієї підтримки залежить не
лише безпека. У нинішньому глобалізованому світі добробут країни також значною мірою залежить від того, чи включена вона у ланцюжки торгівлі та співпраці з іншими країнами. Стіна нерозуміння
поміж Україною і світом мимоволі кине
її в обійми Росії, як це вже було не раз.
Інтерес Кремля і проросійського лобі
в Україні тут очевидний. Однак чому не
бачать цієї загрози ті українці, які загалом є патріотами, проте хочуть лише «нових облич»?

І на завершення — кілька слів про
самого Петра Порошенка. Доля боляче
вдарила його за те, що він мало спілкувався з народом, не завжди слухав його
і не завжди пояснював свої дії. Спрацював давній закон: якщо люди не розуміють твоїх дій, вони припускають
найгірше. Цей чоловік виніс на своїх
плечах 5-річний тягар керування країною у стані війни і за цей час виразно
посивів. Він заслужив собі як на подяку, так і на критику — але все-таки не
на прокльони.
Доля боляче його б’є і за те, що в управлінні державою він досі не довіряв
новітнім демократичним концепціям і
процедурам. У результаті це неминуче
змушувало його сповзати у «стару лижню». Ось чому за час його президентства
країна вистояла, проте водночас і невиправдано забуксувала.
Проте другий тур розвертає нас від
минулого, яке вже було достатньо препароване в час кампанії, до майбутнього. Ми закликаємо Петра Олексійовича
впродовж найближчих днів дати чіткі
сигнали щодо того, як він планує впоратися принаймні з кількома найважливішими викликами:
1. Олігархічна система в Україні стала виразним анахронізмом. Нинішня
коаліція олігархів супроти Президента
є переконливим доказом слушності цього висновку. Країна потребує справедливішого економічного ладу, створити
який можна, лише змінивши законодавчу базу і спершись на середній клас.
2. «Ручне управління» як завгодно
розумного Президента не замінить верховенства права. Україні потрібна не
імітація правосуддя, а правосуддя як
таке.
3. Логіка політичної доцільності досі
сприймається українськими управлінцями як єдино ефективний засіб керувати країною, проте результат цього плачевний: ми йдемо від однієї кризи до іншої. Керівній еліті країни (як і суспільству загалом) потрібне світоглядне й
ціннісне перезавантаження, на основі
якого запанує справедливість і стануть
можливими справжні реформи.
Країна відчуває масову тривогу. Ми
закликаємо Президента широко спертися на народ, як свого часу зробив президент США Франклін Делано Рузвельт,
і зняти з нього застарілі економічні й,
особливо, процедурні пута.
Ми віримо, що Петро Порошенко
спроможний це зробити, а тому голосуватимемо за нього.
Ми маємо вийти з виборчого процесу
обачнішими й мудрішими. ■
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■ СЕКТОР ГАЗУ

Як розчленувати «Газпром»
Нова європейська газова директива має намір зруйнувати
монопольне становище росіян — і дає шанс для ширшого, ніж
зараз, використання української ГТС
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Учора рада Євросоюзу остаточно ухвалила зміни у європейську газову директиву, які раніше вже
підтримали Єврокомісія та Європарламент. Запрацювати новий документ мусить через 20 днів після
його опублікування в «Офіційному журналі» Євросоюзу. Упродовж дев’яти місяців держави-члени
будуть змушені адаптувати своє законодавство до нових європейських вимог. Утiм найбільш постраждалим у цій ситуації, як прогнозують експерти, опиниться російський «Газпром». А виграти зможе
Україна та наша газотранспортна система. Звичайно, якщо росіяни не придумають хитрий план у
відповідь, який може знівелювати європейські потуги.

Головне — встигнути до
відкриття!
Європа явно поспішає. І цей
поспіх зрозуміти не важко. Газова директива ЄС має вступити в
силу до запуску «Північного потоку-2», щоб її дія поширилася
на цей проект. Як відомо, Росія
планує ввести свій газогін в експлуатацію до кінця нинішнього
року.
Ідеться про компромісний
варіант поправок, які передбачають посилення вимог до трубопроводу російського газового монополіста «Газпрому», за
допомогою якого той збирається постачати газ в Європу в обхід
України. Поправки повинні привести функціонування «Північного потоку-2» у відповідність iз
тими внутрішніми нормами Євросоюзу, які діють щодо аналогічних газотранспортних проектів.
Головна особливість поправок
полягає у тому, що дія газової директиви буде поширена також на
газопроводи з третіх країн — на
ті секції, що розташовані на території країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. Для «Північного потоку-2» це означає, що за
застосування правил ЄС до цього газопроводу буде відповідати
Німеччина під наглядом Єврокомісії. Іншими словами, «Газпром» не може бути єдиною компанією, яка користується цим
трубопроводом.
За даними німецької преси,
«Північний потік-2» не має заважати ні конкуренції на ринку,
на якому він буде діяти, ні безпеці поставок всередині ЄС. Депутат Європарламенту від фракції
зелених Райнхард Бютікофер,
відомий своєю непримиренною
позицією щодо «Північного потоку-2», упевнений, що проект
не відповідає цим умовам.

Кілька шпильок для
«Газпрому»
Єврокомісія наполягає на
тому, що трубопроводи з третіх
країн повинні діяти за тими ж
правилами, що і газопроводи
всередині ЄС. Адже це — умова
здорової конкуренції на ринку.
Згідно з європейським законодавством, одна й та сама компанія не
має права, з одного боку, добувати і продавати блакитне паливо, а з іншого — транспортувати його. Іншими словами, видобуток і транспортування мають
бути розділеними.
У російському ж проекті ця
умова не дотримується: на даний
момент правом на експорт газу по
російських трубах володіє тільки «Газпром». А тому відтепер у
російського газопроводу повинен
бути незалежний від «Газпрому»
оператор.
Для гарантування незалежності оператора передбачено
цiлу низку захисних механіз-

мів. Наприклад, він повинен
володіти активами, необхідними для транспортування, самостійно набирати персонал, самостійно ухвалювати рішення
щодо транспортних активів. Тобто, напівфейкова компанія, яку
може утворити Москва для формального задоволення європейських вимог, скоріше за все, не
пройде.
Ще однією вимогою є надання доступу до газогону для третіх
компаній. Іншими словами,
«Газпрому» доведеться поступитися своїм ексклюзивним правом на експорт російського газу
в Євросоюз. Російська компанія
не зможе використовувати всі потужності «Північного потоку-2»,
адже частину його потужностей
доведеться тримати вільною для
інших компаній з Євросоюзу, які
повинні мати можливість використовувати потужності трубопроводу для прокачування власного газу. Чи погодиться Кремль
пустити у свою «політичну трубу» інші газові компанії, — питання, яке залишається відкритим.
І нарешті, нові вимоги європейського законодавства позбавляють «Газпром» можливості
встановлювати власні тарифи на
транспортування, які також не
повинні порушувати умови конкуренції. Тарифи встановлюватиме не власник труби, а національний регулятор.

Українська ГТС: акції
зростають
Чи стануть ці нововведення
фатальними для російського газового монополіста, питання неоднозначне. З одного боку, безумовно так, адже газова директива ставить під контроль Європи
сам «Газпром», оскільки спрямована на знищення його статусу
як монополіста. Йдеться насамперед про розділення «триголового змія»: загальноєвропейські
правила вимагають, щоб країна,
яка видобуває газ, не мала права володіти газотранспортною
системою і продавати газ роздрібному покупцеві. Натомість
цивілізований ринок має виглядати трохи по-іншому: компаніявидобувник, у нашому випадку
«Газпром», має право тільки видобути, а потім — винайняти газотранспортну систему, заплатити за транспортування свого товару, продати його на гуртовому
ринку...
Діяти в такому алгоритмі
росіяни явно не звикли. Але все
ж передбачається, що після голосування за директиву, «Газпрому» таки доведеться поступитися повним контролем над газопроводами до Європи.
Утiм особливих можливостей для маневру в «Газпрому» немає: хоч як би притискали його у
Брюсселі, він усе одно буде змушений працювати на європейсь-

кий ринок. Іншого ринку збуту
для них немає, а попередній проект із побудови газогону до Китаю та роботи на тамтешній ринок уже, здається, похоронений.
Головним чином, через технічну
складність побудови трубопроводу та позицію Піднебесної, що не
бажає вкладати власні кошти у
цей проект, вимагаючи фінансування лише від росіян.
Як вважають експерти, у
такій ситуації «Північний потік2» втрачає своє сакральне значення для росіян: через вимоги
директиви він буде завантажений лише на половину своєї потужності. З іншого боку, перспективи його окупності залишаються доволі туманними. Але
найголовніше для нас, що європейська газова директива таким
чином повертає з небуття українську газотранспортну систему, яку росіяни вже поспішили
здати на металобрухт. Завдяки
новій директиві Україна зможе
значно збільшити шанси відновлення колишніх обсягів транзиту і привабливості для інвесторів.
Росіяни стають усе більше зацікавлені у нашій газотранспортній системі, хоча публічно заявляють протилежне: якщо Москва
почне прокачувати свій газ територією України, то вона автоматично буде виконувати всі європейські закони. Адже нова директива стосуватиметься лише
«Північного потоку-2», навіть
перший російський північний
трубопровід, тобто «Північний
потік», не підпадає під дію нового закону...
Утiм малоймовірно, що Україна, особливо за нинішнього
політичного керівництва, піде
на такий крок: вітчизняне законодавство чітко передбачає, що

❙ Нове законодавство зменшує обсяги «газифікації Європи»
❙ російським паливом.
компанія, яка потенційно може
управляти ГТС України, не повинна належати країні-агресору. Тим паче, уже ведуться консультації за формою управління
компанією з п’ятьма іноземним
газотранспортними концернами.
Проте цілком можливо, що при
нагоді Росія спробує загальмувати цей процес. Особливо, якщо
матиме підтримку від нової політичної конфігурації.

Москва атакуватиме до
останнього
Утiм Росія не планує капітулювати перед Європою тихо і безвідмовно. Аналітики вже розповідають про шпаринки у законодавстві, якими може скористатися «Газпром», ведучи свою гру
проти старої та довірливої «бабусі
Європи». Питання «Хто кого?» у
цьому контексті набуває особливого значення.
Так, уже відомо, що дочірня
компанія російського «Газпрому», яка займається будівництвом «Північного потоку-2»,
вивчає можливість ухилитися від нової європейської газової директиви доволі простим
чином. Буде створено дочiрню
компанію і передано в її управління останні 50 кілометрів газопроводу, що передують виходу труб на берег Німеччини.
Якщо це вдасться зробити, європейська газова директива не
зможе поширюватися на весь
«Північний потік-2».
«Із формальної точки зору,
все виглядає таким чином, що
має перемагати європейське
енергетичне законодавство, яке
буде поширено на офшорні газопроводи в цілому і на «Північний потік-2». Фактично ж допускається певний виняток, яким
основна відповідальність за дотримання третього енергопаке-

та покладається на приймаючу
країну. У випадку «Північного
потоку-2» може бути ситуація,
коли — на Німеччину, яка може
зробити такий виняток за погодженням з Єврокомісією... Я побоююся, що цей виняток стане правилом, а загальне правило стане винятком або, скажімо
так, правилом незастосування»,
— цитують експерта в енергетичній сфері Михайла Гончара.
На його думку, існує певний ризик, що наслідком імплементації обмежень через кілька років після запуску проекту «Північний потік-2» може
бути ситуація, коли «Газпром»
спільно з європейськими партнерами зможуть змінити правила на свою користь, як це було у
випадку «Північного потоку-1».
«Якщо до лютого ще існувала,
принаймні гіпотетично, ймовірність припинення проекту «Північного потоку-2», то тепер такої
опції вже не існує», — продовжує
Гончар. За його словами, російсько-німецьке лобі виявилося сильнішим за всі разом узяті європейські інститути.
На підтвердження тези Гончара — реакція самих росіян,
які не надто засмутилися новим
європейським законом. І офіційно заявили: «Північний потік2» буде добудовано вчасно, тобто, до кінця нинішнього року.
«Усе закінчиться тим, що
проект буде добудований і регульований таким чином, що дозволить якщо не відразу, то в перспективі використовувати його
на повну потужність», — заявив
експерт Фонду національної
енергетичної безпеки і фінансового університету РФ Станіслав
Митрахович, натякнувши, що
антимонопольне право ЄС «молоде і його можна трактувати
по-різному». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Точки ризику — на сході
Міжнародне рейтингове агентство S&P підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов’язаннями в іноземній і національній валюті на
рівні «B-/B» зі стабільним прогнозом. Раніше такий же рівень
агентство підтверджувало восени-2018.
Отже, інвестиційний клас України агентство визначає як
«високоспекулятивний». При цьому вказують, що країна вийшла із зони істотного ризику. «Позитивна рейтингова дія можлива, якщо Україна продемонструє більш значне, ніж очікується,
економічне зростання на тлі поліпшення бюджетних і зовнішньоекономічних показників, а також, якщо ми дійдемо висновку, що ситуація в непідконтрольних уряду регіонах — на сході
країни — стабілізувалась і подальша ескалація напруженості
малоймовірна», — відзначають аналітики.
В агентстві також нагадали, що в 2019 році Україну чекають значні виплати за зовнішнім боргом, а також президентські та парламентські вибори. Тому нашій державі, за
даними S&P, треба дотримуватися програми співпраці з
Міжнародним валютним фондом, виконуючи взяті на себе
зобов’язання.

Якби ще не податкова!..
Український бізнес-омбудсман визначив перелік проблем, з якими торік найбільше стикалися вітчизняні підприємці. Найбільше скарг було надіслано на оподаткування (61%), правоохоронні органи (14%), державних регуля-

торів (7%) і органи місцевого самоврядування (4%)і. Більшість скарг подали українські компанії (85%), переважно
представники малого і середнього бізнесу (73%).
Найактивнiшими галузями стали оптова торгівля (29%),
промислове виробництво (13%), сільське господарство
(10%), нерухомість (9%) і приватні підприємці (7%).
Як зазначає служба бізнес-омбудсмана, торік кількість
скарг на дії держрегуляторів та органів місцевого самоврядування знизилась. Також істотно скоротилися скарги щодо відшкодування ПДВ і на діяльність Служби безпеки України.

Ахтунг: українські кури!
Німецький сектор птахівництва ризикує втратити 30%
підприємств у найближчі п’ять років, якщо виробники дешевого м’яса птиці зі Східної Європи продовжать експансію на
ринок ЄС. Про це заявляє правління Центральної асоціації німецької промисловості у галузі птахівництва.
Члени асоціації стверджують, що імпортна птиця увійшла до великих споживчих сегментів: ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажу на німецькому ринку. Сьогодні рівень самозабезпеченості м’ясом птицi
в цій країні знизився до 73% для м’яса індички, 15% для гусятини і до 90-95% для курки.
Птахофабрики в Німеччині постійно інвестували в збереження високих стандартів благополуччя тварин, але зараз
навіть виробникам iз цього сегменту також загрожує конкуренція недорогих імпортних продуктів.
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■ НОВИНИ ПЛЮС

Бюджет великоднього кошика

У Мінагропроду новий сайт

Фахівці Інституту аграрної економіки підрахували,
наскільки паска підросла в ціні
Оксана СИДОРЕНКО
Цьогоріч вартість великоднього кошика за середніми цінами по Україні складе
близько 532 гривень. За розрахунками науковців, традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове
масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль
обійдуться українцям на 26 гривень (на
5,1 відсотка) дорожче. Торік мінімальний
набір продуктів коштував 506 гривень.
За словами директора ННЦ «Інститут
аграрної економіки», академіка НААН
Юрія Лупенка, вартість основної складової великоднього кошика, паски домашньої випічки, складе близько 85 гривень
за 1 кілограм. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже
її ціна залежить від складових та оздоблення випічки. «Зростання вартості паски зумовлене двома чинниками. З одного боку,
це подорожчання молока, вершкового масла, борошна, родзинок, з іншого — збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств», — каже він.
Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть
м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг)
— 104 грн. (190-230 грн. за 1 кг) та бужеОксана СОВА
Станом на кінець минулого тижня українські аграрії провели сівбу ранніх
ярих зернових та зернобобових культур на двомільйонній площі, закривши 89%
від прогнозу. Прес-служба
Мінагрополітики повідомила, що вже посіяно: ячменю
— 1,4 млн. га (92%); пшениці — 144 тис. га (87%); вівса
— 154 тис. га (79%); гороху
— 274 тис. га (81%).
Також висіяли кукурудзи на зерно — на 123 тис. га
(3%), цукрових буряків —
185 тис. га (75%), соняшнику — 736 тис. га (13%).
Паралельно в Україні
завершується підживлення озимих культур на зерно. Його на 12 квітня провели на площі 7,5 млн. га, або
99% до прогнозу. Зокрема,
підживлено: озимої пшениці
— 6,4 млн. га (99%); озимого жита — 113 тис. га (98%);
озимого ячменю — 993 тис.
га (98%). Озимий ріпак підживлений на площі 1,3 млн.
га, або 99%. ■

нина (0,5 кг) — 98 грн. з розрахунку 195220 грн. за 1 кг. Порівняно з 2018 роком
вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 4,3%, а домашньої ковбаси — на 2%. Сало (0,5 кг)
обійдеться в 35 грн. з розрахунку 60-115
грн. за 1 кг. Серед молочних продуктів
найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) — 71 грн. (135-162 грн. за
1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) — 70 грн.
(128-184 грн. за 1 кг). М’який сир (0,5 кг)
обійдеться приблизно у 32 грн. (60-85 грн.
за 1 кг).
Складовою, що трохи подешевшала,
виявилися яйця (10 шт.) — 24 грн. (23-25
грн. за десяток залежно від категорії) та
хрін (250 г) — 12 грн.
«У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими:
помідори, огірки, яблука, червоне вино,
— його вартість зросте до 711 грн. Це на
51 грн., або на 7,7% більше вартості кошика такого ж складу в 2018 році», — зауважив Юрій Лупенко. Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів, пояснив експерт. Середня ціна
по Україні на томати тепличні становить
50-58 грн., на огірки — 58-64 грн., на — 715 грн. За пляшку церковного вина «Ка-

❙ Нинішній Великдень не надто подорожчав
❙ порівняно з минулорічним.
❙ Фото з сайта superflowers.com.ua.
гор», в середньому, доведеться заплатити
ще 118 грн. (80-135 грн. за пляшку).
«Таким чином здорожчання вартості
великоднього кошика порівняно з попередніми періодами буде невеликим. Тоді
як торік порівняно з 2017 роком зростання вартості складало 34,2% за мінімальний набір продуктів. У зв’язку з низькою
купівельною спроможністю населення
в поточному році українці заощаджуватимуть на дорогій частині великоднього кошика. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, твердого
сиру. Заощадження можуть проявитися
у використанні дешевшої продукції або у
зменшенні кількості продукта у кошику»,
— прогнозує Юрій Лупенко. ■

■ ОФІЦІЙНО

Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило тестову версію
нового офіційного сайта зі зручним функціоналом та корисним контентом для усіх категорій користувачів. Адреса оновленого сайта
на період тестування та наповнення — new.
minagro.gov.ua, згодом веб-сторінка буде доступна за традиційним посиланням minagro.
gov.ua. Серед важливих нововведень — інструмент «Поле онлайн», який дозволяє моніторити оперативну інформацію щодо польових робіт у розрізі областей та культур на
будь-яку дату. Також на головній сторінці доступні актуальні цифри щодо експорту зернових та цін на основні культури. Також новий
сайт містить 4 окремі лендінг-пейджі з акцентом на найбільш запитуваній інформації
— «Як стати фермером», «Як отримати дотації», «Які вимоги до обігу харчової продукції» та «Як експортувати». Інформаційна архітектура порталу побудована за галузевими
секторами, що значно спрощує доступ до матеріалів. Завдяки системі тегування необхідну інформацію легко знайти за модулем «Пошук». Окремо на головній сторінці розміщено блок «Календар подій» та «Реєстри». Відтепер доступні також такі електронні сервіси,
як «Запит на публічну інформацію», «Звернення громадян», «Акредитація журналістів».
У розділі «Контакти» подані як основні телефони міністерства, так і контактна інформація
усіх структурних підрозділів. Інтерфейс побудовано на принципах простоти та доступності
для усіх верств населення, зокрема для людей
з вадами зору. Портал повністю оптимізовано
для використання на смартфонах та планшетах. Зауваження та побажання просять надсилати на адресу: admin.portal@minagro.gov.ua.

Баржі повезли зерно

Проростає і здобрюється
Землероби засіяли 2 мільйони гектарів ранніми ярими зерновими

У першому кварталі 2019 року завдяки
сприятливим погодним умовам вдалося майже у вісім разів збільшити кількість суднопроходів по річці Дніпро, повідомляє прес-служба
Адміністрації морських портів України. Від початку року здійснено вже 665 суднопроходів.
Це дало можливість перевезти 723,9 тис. тонн
вантажів, що в 7,7 раза перевищує аналогічний показник 2018 року. Серед вантажів, що
перевозилися по Дніпру, більшість традиційно складають зернові — 388,8 тис. тонн.

Сезон імпорту помідорів
Українські оптові компанії продовжують активно збільшувати обсяги закупівель томатів на
зовнішньому ринку. Як зазначають аналітики
EastFruit , тільки з лютого обсяги поставок цієї
продукції зросли майже у півтора раза: якщо в
лютому Україна закупила на зовнішньому ринку 5 тисяч тонн томатів, то вже в березні — 7,1
тисячі тонн. У першому кварталі закуплено на
зовнішньому ринку на 19% більше томатів, ніж
за цей період роком раніше. За вартістю обсяг
поставок на український ринок виріс ще істотніше — на 22%, з 10 до 12,2 мільйона доларів
США. Експерти підкреслюють, що в найближчі два місяці такі тенденції і далі зберігатимуться, оскільки вже традиційно пік імпорту томатів
в Україну припадає саме на квітень-травень, бо
тільки з червня масово починають надходити
на внутрішній ринок помідори з місцевих літніх
теплиць.

❙ Фото з сайта agro-yug.com.ua.

Олена ЯРОШЕНКО
Зерно сьогодні — ключовий та стратегічний товар у сільському господарстві. Саме
зернова продукція головним чином визначає темпи розвитку агропромислового комплексу та економіки в цілому, гарантуючи
стабільну продовольчу безпеку держави.
Зернові культури формують більше чверті сукупного виробництва сільськогосподарської продукції та генерують понад 7 мільярдів доларів США позитивного сальдо в
зовнішній торгівлі України . Як зазначила
заступник міністра агрополітики України
Олена Ковальова на XVI Міжнародній конференції «Зерно Причорномор’я-2019», яка
проходила минулого тижня, наразі світовий
ринок продовольства перебуває під тиском
трьох базових факторів: зростання населення, збільшення доходів та інтенсивна урбанізація. «Як наслідок, за останнє десятиріччя світовий попит на зерно, основу продовольчого та фуражного раціону, зріс на
50 відсотків. Україна є однією з небагатьох
країн світу, які мають можливість збільшувати виробництво сільгоспкультур, нарощувати експортний потенціал та забезпе-

■ СТРАТЕГІЇ

Вкрали землю

Чверть ринку і його майбутнє
Зерновий ринок лишається ключовим у розвитку АПК та
економіки загалом
чувати глобальні потреби», — зауважує Ковальова. В Україні виробництво зернових за
останні п’ять років не опускається нижче 60
мільйонів тонн, досягнувши у 2018 році рекордних 70,1 мільйона. А 2018/2019 маркетинговий рік має всі шанси стати рекордним і
за експортом зернових культур, сягнувши 49
мільйонів тонн. На сьогодні, за даними пресслужби Мінагрополітики, вже експортовано понад 39 мільйонів тонн. «Співробітництво з міжнародними організаціями та компаніями залишається одним із пріоритетних
напрямків зовнішньоекономічної діяльності
нашої держави. Ми активно співпрацюємо
як з учасниками ринку, так і в рамках міжнародних організацій, зокрема ФАО, AMIS,

Міжнародної ради з зерна (МРЗ) та іншими,
щоб визначити оптимальні шляхи розвитку
ефективного аграрного виробництва, забезпечити доступ до продовольства», — каже
Олена Ковальова.
Щорічна конференція «Зерно Причорномор’я» є дієвим майданчиком для обговорення нових трендів на світовому, регіональному та внутрішньому аграрному ринку. Це авторитетна міжнародна платформа
для обговорення найбільш актуальних тем
і перспектив розвитку глобального ринку
зерна і ринків країн Чорноморського регіону. Конференція проводиться з 2004 року і є
одним із найбільших світових зернових форумів. ■

У слідчі органи передали докази незаконного привласнення держземель на суму 100
мільйонів доларів США. Заяви про крадіжку
близько 370 тис. га державних земель запасу
на $100 млн. передав до Національного антикорупційного бюро України і Державного бюро
розслідувань український журналіст і блогер
Олександр Дубинський. Як пише kurkul.com,
інфрмація містить прізвища нардепів, чиновників Держземагентства та менеджерів агрохолдингів. Передано флеш-носії з дамп-файлами поштових серверів, на яких містяться
дані про кадастрові номери земельних ділянок, схеми їх крадіжки та суми хабарів. «Щоб
ніхто з ручних правоохоронців не заявляв, ніби
я дав сигнал злочинцям і завадив слідству —
даю НАБУ/ДБР 100 годин на внесення моєї заяви в ЕРДР», — написав сам Олександр Дубинський у своєму блозі. За його словами, агрохолдинги на підставних осіб, на селян або в
оренду виводять землю з держзапасу, платять
за це хабарі. Вартість одного краденого гектара землі становить до $300. Він пообіцяв прізвища всіх осіб, причетних до розкрадання державних земель України, опублікувати 17 квітня 2019 року. ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ ВІЗИТИ

Фінляндія
пішла наліво

МАКРОн і мікро

Країна обрала парламент:
перемога за соціалдемократами
Інна СТЕПАНЧУК
У Фінляндії минулої неділі, 14 квітня, обирали парламент. Оскільки країна зовсім невеличка, то й результати вже були відомі вчора до
обіду. Як свідчать остаточні дані, перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія.
У лідери перегонів вона вирвалася iз зовсім
невеликим відривом: соціал-демократи набрали 17,7% голосів виборців, тоді як їхні найближчі конкуренти — крайньо-права партія
«Справжні фіни» — фінішували з 17,5% голосів. Третє місце з 17% симпатій виборців дісталося консервативній партії «Національна коаліція». А представники владної коаліції «Фінляндський центр» прем’єра Юха Сіпіля отримали лише 13,8% та четверту сходинку виборчих
перегонів.
Як повідомляє «Радіо «Свобода», вперше за
століття на виборах у Фінляндії жодна з партій
не отримала більше ніж 20% голосів виборців.
Ліва Соціал-демократична партія Фінляндії
будувала свою передвиборчу кампанію на скасуванні обмежень бюджетних витрат, які запровадили прем’єр-міністр Юха Сіпіля і міністр
фінансів його уряду, лідер консервативної партії «Національна коаліція» Петтері Орпо після
фінансової кризи 2008 року. І ця тактика спрацювала.
Водночас крайньо-права партія «Справжні фіни», якою керує євродепутат-консерватор
Юссі Халла-ахо, зосередила свою кампанію
на антиімміграційних гаслах і критиці «істерії» навколо кліматичних змін із боку інших
партій.
Крім того, не варто забувати, що керівництво Фінляндії, яка є членом Європейського Союзу, перебуває в постійному діалозі з сусідньою
Росією, хоча водночас підтримує санкції ЄС
проти Москви, нагадує «Радіо «Свобода». Саме
сусідство з Росією, незалежність від якої Фінляндія здобула 101 рік тому, є головною причиною того, що Гельсінкі досі утримується від
вступу до НАТО. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Премія за роман про війну на Донбасі
У Празі вручили Вишеградську літературну премію
«Східного партнерства» письменнику Володимиру Рафеєнку з Донецька. Українця відзначено за книгу «Довгі
часи». Роман про війну на Донбасі, звідки був змушений
втікати автор, був перекладений iз російського оригіналу і виданий у Чехії цього року. Вишеградську літературну премію призначають авторам поезії, художньої та наукової літератури з країн «Східного партнерства» (Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України).
Премію співфінансують уряди Чехії, Словаччини, Польщі
та Угорщини.

Польща поки що не вводитиме євро
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував опозиційну «Громадянську платформу» за озвучену недавно ідею введення в обіг єдиної з Європою валюти. На думку євродепутата від провладної «ПіС» Збіґнєва
Кузьмюка, це може призвести до зростання цін і падіння
рівня життя поляків. «Ми хочемо європейської заробітної
плати, а не європейських цін. Те, що така проблема існує,
фактично кожного дня підтверджують литовці та словаки.
Тисячі громадян цих країн можна зустріти у ВармінськоМазурському воєводстві на Підляшші та на Підкарпатті, де
вони штурмують польські крамниці тільки тому, що тут дешевше», — цитує євродепутата «Польське радіо».

Удова Слободана Мілошевича померла на
чужині
У Москві на 77-му році життя померла вдова екс-президента Югославії Слободана Мілошевича Міріана Маркович,
повідомляє сербський телеканал RTS. До Росії жінка виїхала з Сербії у 2003 році, за три роки суд видав міжнародний
ордер на її арешт. Влада Росії надала вдові екс-президента
Югославії та її синові політичний притулок 2008 року. Експрезидент Сербії і Югославії Слободан Мілошевич, якого
звинуватили у воєнних злочинах в Косові в 1999 році, не дожив до винесення вироку й помер у 2006 році від серцевого нападу у в’язниці Гаазького трибуналу.

Як коментують зустріч Порошенка та Зеленського
у самій Франції
Інна СТЕПАНЧУК

«Дипломатичним випробуванням вогнем» для
«новачка в політиці та
фаворита рейтингів» Володимира
Зеленського
назвав французький тижневик L’Obs його зустріч
з Еммануелем Макроном
у Парижі. Інші французькі видання проводили
паралелі між Макроном
і Зеленським. Le Monde
пише, що до нового кандидата, який уявляє себе
«українським Макроном»,
у Франції справді велике
зацікавлення, хоча його
політичні погляди залишаються загадкою. А французька версія Sputnik,
що фінансується Росією,
подає безапеляційний заголовок:
«Французький
Макрон зустрічається з
Макроном українським».

Говорили про життя
Нагадаємо, минулої
п’ятниці, 12 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся в Парижі з президентом Франції Макроном. Увечері того ж дня
з французьким колегою
зустрівся і Президент України Петро Порошенко.
Для Порошенка це був
третій офіційний візит
до Франції, а Зеленський зустрівся з Макроном
уперше.
Цікаво, що зустрічі з
кандидатами на найвищі
пости серед головних гравців європейської політики зазвичай не практикуються. Тому можна лише
здогадуватися, на які важелі довелося натиснути
команді Зеленського, аби
така зустріч усе ж відбулася. «За нашою інформацією, це команда пана
Зеленського виступила з
ініціативою запропонувати французькій стороні
провести зустріч, — пише

❙ Петро Порошенко з офіційним візитом побував
❙ у Парижі вже втретє.
Le Monde. — Для молодого кандидата, який мріє
бути «українським Макроном», інтерес є очевидним: показати своє наближення до популярного в
Україні лідера, утвердити
свою міжнародну позицію
та нагадати про позитивне сприйняття своєї відданості Заходу, після карикатурного представлення як креатури, що маніпулюється Росією».
Це була «зустріч задля того, щоб краще пізнати один одного й обмінятися думками щодо двосторонніх зв’язків», цитує
керівника штабу Зеленського Івана Баканова Бі-БіСі. Ну, нарешті, українські виборці почули, що
в «зеленого» кандидата
взагалі є хоч якісь думки і
він навіть здатен ними обмінюватися! У короткому
коментарі «Радіо «Свобода» Зеленський поділився, що зустріч була «дуже
конструктивною», «говорили про життя, про припинення війни на Донбасі».
Водночас Петро Порошенко розповів більше конкретики про результати своєї зустрічі:
«Переговори з Еммануе-

лем Макроном та Ангелою
Меркель (зустріч iз канцлером відбулася в той же
день. — Авт.) були присвячені передусім миру.
Наші партнери задекларували тверду підтримку України. Відразу після виборів у випадку мого
переобрання відкриється
вікно можливостей, коли
ми ініціюємо саміт Нормандського формату, де
обов’язково будуть питання звільнення українських заручників і військовополонених, — написав
Порошенко у «Фейсбуці».
— Окремо пан Макрон
підняв питання звільнення Романа Сущенка, адже
він як журналіст працював у Парижі, і питання
його звільнення є предметом особливої уваги першої леді Франції. Окрему
увагу приділили питанням звільнення незаконно утримуваних кримських татар».

«Спілкуванню з тими,
хто пройшов Гарварди
і Кембриджі, треба
вчитися»
«Щоб зрозуміти, як
французи оцінили два візити наших претендентів
на «корону», треба бодай

трохи знати французів, —
пише на своїй сторінці у
«Фейсбуці» журналістка
Людмила Семенюк. — Ну,
по-перше, вони ще ті сноби. І дуже навіть шовіністи, особливо що стосується
французької мови... Друге: манери і виховання —
це для француза все! Покласти в ресторані свій мобільний на стіл, хоч який
дорогий він був у тебе, —
рівнозначно роздягнутися догола. Пан Зеленський на зустрічі в Єлисейському палаці з президентом Франції поклав два
смартфони. І як Ален Делон не говорив французькою... А ще тут дуже не
люблять популістів. При
всій своїй романтичності
французи дуже прагматичні. Вони не вірять людям, які обіцяють усіх
нагодувати й ощасливити. Тим більше за короткий термін у бідній
країні, яка воює, — це апріорі неможливо. І якщо
до них на поклiн приїжджає ніхто і ніщо, і на
зустрічi з їхнім лідером,
який створив Нормандський формат врегулювання військового конфлікту, заявляє, що він хоче
цей формат змінити, на
цю людину дивляться відповідно. Щоб бути дипломатом, ним треба народитися. І на нього ще треба
вчитися років шість у поті
чола, вивчаючи всі тонкощі спілкування з тими,
хто пройшов Гарварди і
Кембриджі... От коротко
те, що пише французька
преса і що кажуть звичайні французи про наших».
Зрештою, Еманнуель
Макрон є макропостаттю європейської і світової
політики. Подейкують, що
з часом саме він перебере
на себе роль першої скрипки в європейській політиці, яка нині належить Ангелі Меркель. А Володимир Зеленський поки що
залишається мікрогравцем на політичній шахівниці. Тому його передвиборче турне до Франції —
не більше ніж політ фанери над Парижем. Адже
детальні висновки про
«Зе» у Франції та Європі
робитимуть уже за ділами
його. ■

■ РЕФОРМА

А в автора дозволу спитали?
У Євросоюзі вимоги до захисту авторських прав будуть жорсткішими
Інф. «УМ»
Рада Євросоюзу остаточно ухвалила реформування європейського законодавства про захист авторських прав. Під час засідання
учора, 15 квітня, 19 країн-членів ЄС,
у тому числі й Німеччина, проголосували «за» реформу, проти виступили шість країн, ще три країни утримались, передає агенція dpa.
Як зазначає «Німецька хвиля»,
раніше реформу підтримав і Європарламент. Тепер у країн Євросоюзу
є близько двох років для того, щоб
імплементувати нові правила щодо
авторського права в національні законодавства.
Нові правила, які були запропоновані Єврокомісією ще в 2016

році, передбачають розширення
прав музичних виконавців, новиннєвих ресурсів та традиційних ЗМІ
у протистоянні з інтернет-гігантами, такими як Facebook, Microsoft
чи Google. Унаслідок реформи
такі платформи, як Google, будуть
зобов’язані видаляти контент,
якщо його власники не дали дозволу на його використання. Виняток
становитимуть фірми, які існують
менше трьох років, чий річний оборот становить менше 10 мільйонів
євро та чия кількість користувачів
не перевищує п’яти мільйонів на
місяць.
Найбільші суперечки викликали дві новації: те, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або
навіть сплачувати ЗМІ за демонстра-

цію їхніх новин користувачам, а також норма, згідно з якою на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення авторських
прав на їхніх платформах.
Також реформа передбачає відповідальність соцмереж за те,
щоб контент, який завантажують
користувачі, не порушував авторських прав.
Реформа викликала значну критику та протести. П’ять мільйонів
інтернет-користувачів підписали
петицію, покликану зупинити її.
Проти виступали і такі гіганти, як
Google та Wikipedia, а також інші
мережеві компанії, натомість великі мас-медіа її підтримують. Втім,
зупинити ухвалу нових правил так
і не вдалося. ■
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■ З БОГОМ!

Від варягів до греків — український шлях до моря
Човни-репліки «Добриня» та «Фрам» — від Олевська
до Коростеня, а далі річками Уж, Прип’ять, Дніпро
вирушили до Вишгорода
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Минулої суботи, в рамках міжнародного наукового проекту «Середньовічні Балтія та
Чорномор’я: матеріальна реконструкція торговельних зв’язків» та першої науково-дослідницької експедиції «Від «із варягів у греки»
княжих часів до сучасної морської України»,
в парку «Древлянський», біля купальні рівноапостольної княгині Ольги, спущено на воду
човни-репліки «Добриня» і «Фрам».
Човни виготовлені за старовинними технологіями і лекалами учасниками Житомирської
археологічної експедиції Інституту археології
НАН України під керівництвом кандидата історичних наук Андрія Петраускаса.

«...Та й полину до самого моря»
— Перехід — це не лише отримання
навичок управління човнами-репліками в
умовах річкового плавання, а й проведення наукових спостережень та досліджень
з метою вивчення механізмів практичного
функціонування ділянки стародавнього
торговельного шляху «із варягів у греки»,
— розповідає Андрій Петраускас. — Дякуємо за співпрацю Володимиру Москаленку, голові Коростенської міської ради,
Володимиру Арешонкову, народному депутату, громадським організаціям «Асоціація ветеранів Військово-Морських сил
України» (Сергій Анатолійович Гайдук),
«Київське військово-історичне товариство» (Олександр Чудновець) та Першому міжнародному історико-культурному
фестивалю «Добриня фест».
Практичний перехід човнів-реплік
річками Уж, Прип’ять та Дніпро успішно розпочався й закінчиться на Київсько-

❙ «Добриня» перед спуском на воду.
му морі у Вишгороді 18 квітня.
Човни-репліки виготовлені в місті
Олевськ співробітниками Житомирської
археологічної експедиції за технологіями і
лекалами тисячорічної давнини. Подібними технологіями користувалися стародавні
корабели при виготовленні річкових та річково-морських човнів на основі видовбаних
колод — так званих човнів-довбанок.
Протягом переходу здійснюватимуться наукові спостереження та дослідження
з метою вивчення механізмів практичного функціонування ділянки стародавнього
торговельного шляху «із варягів у греки».
«Середньовічні Балтія та Чорномор’я:
матеріальна реконструкція торговельних
шляхів» — саме так називається міжнародний науковий проект, започаткований
Національною академією наук України у
співпраці з академіями наук Латвії та Туреччини. У рамках цього проекту проводяться археологічні, історичні та практичні дослідження торговельного шляху «із варягів у греки». Більшість річкового шляху пролягала теренами України
із залученням її водних артерій — річок
Прип’ять, Десна та Дніпро.

❙ Успішного переходу від Коростеня до Вишгорода.
❙ Фото з сайта Коростенської міської ради.
«Ми стаємо ближчими світові,
а великий світ стає ближчим кожному
з нас»
Сотні, тисячі річкових та морських
суден щороку везли до прадавніх «торговельних хабів», серед яких чільне місце на злитті трьох річок посідав стародавній Київ, скарби Заходу, Півночі та Сходу,
щоб доставити їх у сонячні землі Півдня в
обмін на сповнені сонцем плоди.
— Так поліський край, здавалося б,
зовсім тихий у гущині реліктових поліських лісів, серед покладів сонячного бурштину, стає ближчим до моря, — говорить
Сергій Гайдук, віце-адмірал ВМС України. — Так український народ відновлює
свою історичну морську пам’ять. Саме так
ми усвідомлюємо, що наші національні
інтереси не зачиняються ворітьми наших
дворів та дверима наших квартир, а поширюються водними артеріями нашої землі
до моря і далі, далеко за межі небосхилу.
Так ми стаємо ближчими світові, а вели-

кий світ стає ближчим кожному з нас.
Морський вимір національних інтересів України може бути захищеним лише
потужним і спроможним військовим флотом. Десятиріччя занедбаності та забуття
морської діяльності в Україні, як з боку
влади, так і з боку громадянського суспільства, призвели до плачевного стану
вітчизняного флоту. Цим не завагався
скористатися ворог, який здійснює агресивні акти проти України на морі. І не має
ознак того, що вже вчиненими діями наші
недруги обмежаться.
Настав час українській нації звернути свою увагу на відродження і розбудову власних Військово-Морських сил, як
надійного захисника національних інтересів на морі.
Справа розбудови національного флоту — не з легких і не з найшвидших, тому
потребує уваги і зусиль кожного громадянина, на яких би теренах краю він не перебував. Ти — це Флот, хоч б ти де був. ■

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як захистити свої трудові права?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко
Вітаю, пане міністре! Мені 21 рік, шукаю першу роботу після закінчення ВНЗ. Розкажіть, будь ласка, на що потрібно звернути
увагу під час працевлаштування?
Артем Ліванов

Конституція України гарантує кожному право на працю та можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або
на яку вільно погоджується.

Що є основою для виникнення
трудових правовідносин?
Працівники реалізують
право на працю шляхом укладення трудового договору про
роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже, трудовий
договір є основною, базовою
формою виникнення трудових правовідносин. Особливою
формою трудового договору є
контракт.

Що таке трудовий договір?
Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою
з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а
власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови

праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Як укладається трудовий
договір?
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим у
випадках:
* при організованому наборі
працівників;
* при укладенні трудового
договору про роботу в районах
з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного
ризику для здоров’я;
* при укладанні контракту;
* у випадках, коли працівник наполягає на укладенні
трудового договору в письмовій
формі;
* при укладенні трудового
договору з неповнолітнім;
* при укладенні трудового
договору з фізичною особою;
* в інших випадках, передбачених законодавством України.

Які документи необхідно
подати?
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний
подати:
* паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
* трудову книжку;
* документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про
стан здоров’я та інші документи
(у випадках, передбачених законодавством).
При укладенні трудового договору забороняється вимагати
від осіб, які поступають на роботу, відомості про їхню партійну і
національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Які умови випробування
при прийнятті на роботу?
При укладенні трудового договору випробування може бути
обумовлене угодою сторін, метою
якого є перевірка відповідності
працівника роботі, яку йому доручають. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Наведу декілька прикладів, коли
випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
* осіб, які не досягли 18
років;
* молодих робітників після
закінчення професійних нав-

чально-виховних закладів;
* молодих спеціалістів після
закінчення вищих навчальних
закладів;
* осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до
рекомендації медико-соціальної
експертизи;
* осіб, звільнених у запас з
військової чи альтернативної
(невійськової) служби;
* вагітних жінок;
* одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
* внутрішньо переміщених
осіб.

сторін. Трудовий же договір
може укладатись на певний
строк, безстроково, на час виконання певної роботи.
4. У контракті передбачено можливість прав, обов’язків і відповідальності сторін (в
тому числі матеріальної), умов
матеріального забезпечення і організації праці працівника, умов
розірвання договору.

Який порядок, зміст та умови
контракту?

Контракт — це особлива форма трудового договору, в якому строк дії, права, обов’язки і
відповідальність сторін (у тому
числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому
числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Контракт укладається у письмовій формі, у двох примірниках, для кожної зі сторін. У контракті зазначається:
* обсяги пропонованої роботи
та вимоги до якості і строків її виконання;
* строк дії контракту;
* права, обов’язки та взаємна
відповідальність сторін;
* умови матеріального забезпечення й організації праці;
* підстави припинення та
умови розірвання контракту;
* соціально-побутові та інші
умови, необхідні для виконання
роботи.

Чим відрізняється контракт
від звичайного трудового
договору?

Куди звертатися по більш
детальну консультацію
та роз’яснення?

1. Контракт — це обов’язкова
письмова форма. Трудовий договір укладається, як правило в
письмовій формі.
2. Контракт укладається
лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень.
3. Контракт може бути укладений тільки на певний строк,
який встановлюється угодою

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь
ласка, телефонуйте до контактцентру системи безплатної правової допомоги за номером: 0
(800) 213 103, цілодобово та
безкоштовно в межах України.
У центрах та бюро надання безплатної правової допомоги по
всій країні ви можете отримати
юридичну консультацію та правовий захист. ■

Що таке контракт і в чому його
особливість?
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■ Є ПРИВІД

«Не соромно підбивати підсумки»
Ректору Черкаського національного
університету Олександру Черевку —
60 років. З цієї нагоди він поділився
з «УМ», чому «кругла» цифра
у паспорті його
не засмучує, а стимулює
Марія АНДРЄЄВА

Своє 60-річчя відзначив Олександр Черевко — знаний на Черкащині громадський і політичний діяч, заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, депутат обласної ради
чотирьох скликань. Зараз він — ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, упродовж 19962004 років був головним банкіром Черкаської області, ще п’ять
років очолював Черкаську обласну державну адміністрацію.

«Усім своїм наступникам
кажу: «Доженіть мене!»
Олександре Володимировичу, так складалося у житті,
що вас призначали на керівні
посади у непрості, переломні
періоди. Як гадаєте, вам вдавалося виконати поставлені
завдання?
— Судіть самі. Керівником
працюю з 22 років. Очолювана
мною структура в Молдавській РСР здійснювала фінансовий супровід грандіозної будови зі статусом всесоюзної.
Через шість років — нова відповідальна посада і ще один побудований банк. Третім місцем
роботи було Золотоніське відділення Агропромбанку «Україна». За п’ять років мені як
керівнику вдалося відкрити 14
філій банку та збудувати нове
приміщення.
У 1996 році став начальником управління Національного банку України в Черкаській
області. Посаду головного банкіра Черкащини обіймав упродовж восьми років. Це був період розвитку банківської системи України: грошова реформа, розбудова і становлення
банківської сфери області. Ця
система, до речі, успішно функціонує і сьогодні. Напевно,
оцінкою моєї роботи є найвища
в банківській сфері нагорода —
відзнака Національного банку
України.
У 2005 році, у непростий
час суспільно-політичних метаморфоз, очолив Черкаську
обласну державну адміністрацію. Це була робота, яку я міг
достойно виконувати як людина, керівник, патріот, громадянин, фахівець. Вважаю, що
вдалося багато зробити для рідної Черкащини. Область швидко вийшла на перші місця в Україні за показниками соціально-економічного розвитку. Виробництво валової продукції
зернових сягало 3,4 мільйона
тонн, удвічі збільшилося виробництво м’яса і молока.
Будували і реконструювали
дороги, мости. Відновили електростанції на Росі й Гірському
Тікичі. Рівень газифікації сягнув 63 відсотків (із 24!). Залучалися інвестиції: державні,
приватні, банківські, іноземні. Виробництво зростало високими темпами — 142%, і це
було перше місце в Україні. Середня заробітна плата зросла в
2,4 раза. Щорічно створювалися понад 25 тисяч нових робочих місць. Було відновлено 3
цукрові заводи. Свої виробничі
потужності в області розмісти■

ли промислові гіганти, підприємства з іноземними інвестиціями, нарощували виробництво й підприємства, що працювали в області давно.
Залишаючи посаду, я сказав: «Ми маємо хороший результат роботи в області. Тому
всім своїм наступникам кажу:
«Доженіть мене!» На жаль, понині Черкащина не може похвалитися подібними здобутками.
У липні 2014 року очолив
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Потрапив до когорти
українських ректорів, які першими пройшли випробування
прямими виборами. Нині університет розширює міжнародні науково-освітні зв’язки. Відкрито єдину в області кафедру військової підготовки, «Інститут міжнародної освіти»,
що навчає іноземних громадян, НЦ «Медичний інститут»;
створено ННІ природничих і
аграрних наук; запроваджено
дуальну освіту; засновано
Центр аналітичних досліджень
PRAGMA. За 4 роки в університеті з’явилося 17 нових спе-

❙ Уся його родина.
❙ Олександр Черевко.
«Влада Януковича на
Черкащині докладала великих
зусиль, щоб спаплюжити
«попередників»
■ Чи вважаєте, що доля була
прихильною до вас?
— Я б так не сказав. Часом
у зв’язку з переїздами, змінами
суспільного устрою я ризикував
і собою, і кар’єрою, і благополуччям родини. Але праця, наполегливість, упевненість у собі
і в людях дозволяли знову бути
на висоті.
■ Які періоди у вашому житті були найскладнішими?
— У 2010 році новообраний Президент Віктор Янукович формально звільнив через
завершення каденції Віктора
Ющенка. Але фактично це була
розплата за національно-патріотичну позицію, що підтверджували подальші цькування
та оббріхування.
Після виборів нова влада,
передовсім, скасувала указ Президента Віктора Ющенка про історико-туристичну Державну
програму «Золота підкова Чер-

«У житті я дотримуюся правила: «Мовчки натхненно
працюй, роби конкретні справи, а слава тебе
наздожене».
ціальностей. Заклад вищої освіти піднявся у більшості загальноукраїнських рейтингів
та потрапив до всесвітніх, випереджаючи всі виші Черкаської області. Популяризується
спорт і здоровий спосіб життя,
розвивається доброчинність та
волонтерський рух. Відкрито
Регіональний навчально-реабілітаційний інклюзивний
(ресурсний) центр супроводу
студентів з обмеженням життєдіяльності.
Забезпечуємо умови для
навчання та проживання студентів. Реконструювали приміщення для кафедри військової підготовки, актову залу
в НК №3, фойє НК №1, спортивний зал у НК №2, упорядкували Університетську площу. Оновлюються фасади навчальних корпусів. Розпочалася
відбудова пошкодженого пожежею навчального корпусу №4,
який 28 років простояв у напівзруйнованому стані.
Я завжди говорю: судіть про
людей не за їхніми словами, а
за їхніми ділами. І мені не соромно підбивати підсумки.

кащини». Представники влади Януковича на Черкащині докладали великих зусиль, щоб
спаплюжити «попередників»
і те, що вони робили, з однієї
причини: «Золота підкова Черкащини» мала національно-патріотичний характер і піднімала
український дух. Особливо тяжко я переживав те, що меседжі
«нової влади» сприйняли і черкащани, хоча за межами області
«Золота підкова» стала візитівкою Шевченкового краю. Гадаю, час розсудить і справа розбудови Черкащини через реалізацію «Золотої підкови Черкащини» продовжиться.
■ Попри всі перипетії долі,
маєте велику кількість нагород...
— Як і будь-хто, я пишаюся своїми досягненнями, проте
дотримуюся правила: «Мовчки
натхненно працюй, роби конкретні справи, а слава тебе наздожене!». Навіть більше за всі
нагороди мені імпонує людська
шана. Наприклад, мене визнали почесним жителем мого рідного села Водяників, села Суботова, міста Золотоноша.

❙ З випускниками.
«У роки мого керівництва на
Черкащині постала велика
кількість храмів»
■ Олександре Володимировичу, ви зверталися через ЗМІ
до українських вірян і священиків із закликом підтримати
Об’єднавчий собор українських церков. Вас знають як
будівничого храмів, мецената. Яке місце у вашому житті
посідає віра?
— Віра для мене важить
дуже багато. Навіть своїм гаслом обрав слова «З вірою досягаю». Я вдячний Господу за
свої досягнення. Але питання
утвердження єдиної помісної
православної церкви в Україні
завжди розглядав не лише в
контексті віри, а й у контексті
національної ідеї і її неодмінної складової — духовної єдності. Переймався наданням
Україні Томосу, адже прагнув
до цього все життя і доклав тут
багато зусиль: сприяв у будівництві церков, жертвував на
це власні кошти.
У роки мого керівництва
на Черкащині постала велика кількість храмів Київського патріархату, священики
якого обстоювали ідею надання Україні автокефалії. Коштом моєї родини побудована й
утримується церква Вознесіння Господнього у Водяниках.
Маю ще багато задумів, серед
яких — і перебудова церкви
Св. Кирила і Мефодія на Університетській площі в Черкасах.

«Відпочинок для мене — це
постійний рух і динаміка»
■ Ваше життя цікаве, насичене і, мабуть, непросте.
Ваша діяльність потребує багато енергії. Що є джерелом
натхнення?
— Передовсім моя родина.
У шлюбі з дружиною Катериною Георгіївною ось уже 38
років. Познайомилися, коли

навчалися в Черкаському технікумі банківської справи.
Відтоді разом: і коли поїхали до Молдови, і коли досягали успіху в професійному житті, і коли повернулися в Україну.
Сім’я в усьому мене підтримує. Ніколи не виникало питань, якою мовою говорити,
які принципи сповідувати, до
якої церкви ходити... Моя родина — єдина духовно, такими
є мої діти Ольга і Віктор, так
виховуємо й онучок.
Маю широке коло захоплень. Постійно досліджую історію України-Руси, свій рідний край. За археологічними розвідками встановив, що
перші поселення на території
рідного села відносяться до
1359 року. У Водяниках тепер
з’явилася традиція святкувати
рік заснування села.
Щороку висаджую сотні
дерев, створив горіховий, яблуневий сад. Як приклад садово-паркового мистецтва, побудував «Катеринин парк» і присвятив його своїй дружині. За
своїм баченням та уявою створив архітектурно-ландшафтний етнографічний комплекс
«Урочище Совин Яр», який
притягує туристів із Черкащини та України.
Багато років займаюся мисливським господарством, насичую тваринний світ рідного
краю. Та особливо люблю сов.
Розводжу їх і випускаю в природу.
Десять разів підкорив найвищу вершину України Говерлу, у 2018 році з колективом Черкаського національного університету — гору Піп
Іван Чорногірський. Усю родину привчив до гірськолижного катання. Відпочинок для
мене — це постійний рух і динаміка. Може, тому «кругла»
цифра у паспорті не засмучує
мене, а навпаки, стимулює! ■

СоціУМ
Олександра ТВЕРДА
Невтішна статистика знову
спіткала українців. Після того,
як ми опинилися на 133-му місці серед найщасливіших країн
світу, соціологи з’ясували, що
60% дорослих за останній рік
не прочитало жодної книжки.
В опитуванні зазначається, що
до уваги брали не лише паперові видання, а й електронні.
Про це йшлося в опитуванні
Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з
ним, 23% респондентів відвідали бібліотеку або книгарню
хоча б раз упродовж останнього року. 13% не відвідували бібліотеку або книгарню,
але читали книжки. Частіше
бібліотеки відвідують молоді
люди з вищим рівнем освіти
та ті, хто проживає у великих
містах, повідомляють у звіті
дослідження. Близько 50%
дорослих українців не відвідали жодної культурної події
впродовж року. Перепонами
для цього вони вважають брак
часу та грошей. Найбільше на
культурні події ходять люди
від 18 до 29 років: на концерти — 26% респондентів, у театр — 13%.
Літературознавець Ольга Рибак-Гуртовенко зазначає, що не погоджується із тезою про те, що українці мало
читають: «Щодня, користуючись київським метро, я бачу
у вагоні не менше п’яти людей
із паперовими книгами. Ще
двоє-троє дивляться в електронні книжки. Три роки тому
я не бачила жодної людини з
книгою в метро. В моїй перспективі українців, які читають, стає більше. Справа в
тому, ким себе оточувати і як
діяти самому. Читання — «заразна» річ і хто знає, чи дівчина, яка стоїть поруч із вами у
вагоні, коли ви читаєте, не
візьме завтра книгу із собою в
метро також».
Компанія GfK Group, що
займається споживацькими
дослідженнями, опублікувала
результати опитування щодо
регулярності читання в усьому світі. Виявляється, країною, у якій читають найбільше, є Китай. В онлайн-опитуванні взяли участь 22 тисячі
читачів віком від 15 років із
17 країн, а саме: з Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Італії, Японії,
Мексики, Нідерландів, Росії,
Південної Кореї, Іспанії, Великобританії і США. Опитування свідчить, що 30% опитаних читає книги щодня,
29% — принаймні раз на тиждень. Раз на місяць читає 17%
Катерина БАЧИНСЬКА
За чотири роки декомунізації України з вулиць прибрали понад 2,5 тисячі
пам’ятників вождям тоталітарного режиму, перейменували 987 населених пунктів
та близько 52 тис. топонімів. У квітні 2015
року народні депутати ухвалили пакет законів, які мали б позбавити Україну від топонімів, що пов’язані з радянським минулим. За словами історика Володимира В’ятровича, за ці чотири роки це допомогло Україні назавжди позбутися спадку
СРСР. Наступним кроком має стати деколонізація — позбавлення слідів Російської імперії, переконаний історик.
Проте історики та автори закону
не збираються зупинятися і вже заявили, що готують ще дві важливі зміни
на мапі України. «Дуже важливо завершити процедуру, ухвалити в цілому
зміни до Конституції щодо перейменування областей — Дніпропетровської
на Січеславську, а Кіровоградської на
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■ СТАТИСТИКА

У них є телевізор
Соціологи зазначають, що 60 відсотків
українців за рік не прочитало жодної
книжки

❙ Навіщо книжки, коли є «ящик».
❙ Фото з сайта znaj.ua.
опитаних, 18% — ще рідше.
При цьому 6% респондентів
зазначили, що не читають
узагалі. Що стосується географії, то саме Китай посідає
найвищу сходинку за кількістю людей, які читають книжку щодня — 36%; також високий відсоток мають Іспанія
та Великобританія (по 32%),
США та Італія (по 30%). Нідерланди і Південна Корея є
країнами, великий відсоток
читачів яких зазначили, що
вони ніколи не читають книжок. У родинах із високим
рівнем доходу частіше читають книжки, ніж у сім’ях із
низьким доходом. Також опитування засвідчило, що жінки є активнішими читачами,
ніж чоловіки.
Ольга Рибак—Гуртовенко
у коментарі «УМ» каже, що в
Україні достатньо якісної літератури для розвитку дітей.
«Усе залежить від смаків та
побажань батьків. Література
є: видавництва перекладають
міжнародні бестселери для дітей та підлітків, українські автори видають власні графічні
новели та казки, також друкують і перекладають книги для
батьків про розвиток дітей.
Вибрати точно є з чого, а чого
не вистачає, можна замовити з
доставкою на Amazon чи Book
Depository — і воно приїде до
вашої поштової скриньки в будинку», — додає літературознавець.
Кожен п’ятий опитаний
читає дітям книжок щодня
або кілька разів на тиждень.
Кожен десятий — кілька разів
на місяць, кожен 25-й — кіль-

ка разів або раз на рік. І кожен
сьомий не читає дітям книжки
ніколи. Показово, що люди,
які часто читають самі, частіше читають і дітям. Цікаво,
що майже кожен третій опитаний, який ніколи не читав
книжок, каже, що йому в дитинстві не читали батьки.
Під час розмови з «УМ»
психолог Поліна Алексєєва
дала поради, як привчити дітей читати книжки: «Можна щодня читаючи їм вечірню
казку, недочитувати до кінця, а перериватися на найцікавішому, тоді дитина захоче дізнатися, що ж там далі.
Якщо її заінтригувати, то вона
візьме до рук книгу, відкриє її.
А тоді потроху знайомі літери
складуться у склади, а склади у слова, а далі в речення, і
от вже дитина починає читати
поринаючи у дивовижний світ
книги».
Поліна Алексєєва каже, що
для того, щоб виробити звичку
читати книги, необхідно щодня знаходити час для читання
хоча би декілька сторінок важливої та необхідної вам інформації: «З часом звичка заглядати в книгу буде сформована до автоматизму. Читання
впливає на покращення багатьох факторів, насамперед таких, як емоційний інтелект,
поліпшення пам’яті та уваги.
Читаючи книжки, ви мимоволі вчитеся аналізувати інформацію і виділяти для себе
лише головну думку, що в повсякденному житті навчить вас
швидше орієнтуватися у просторі, розв’язувати життєві
задачі та взагалі бути цікавим

співрозмовником, здатним
підтримати будь-яку розмову».
У коментарі «УМ» киянка
Анна Ващенко каже, що полюбляє читати з дитинства,
але у школі та університеті читала менше — через те, що завжди потрібно було щось читати за програмою. «Зараз я працюю у компанії зі стабільним
графіком, тому маю час, бажання і гроші на книги. Читання люблю, бо воно приносить дуже різні емоції. Іноді
— для релаксу, підтримки
або натхнення. Часом книги
викликають дуже сильні емоції, ти не перестаєш про них
думати, задаєш собі незручні
питання тощо. Інколи книжку потрібно відкрити заради
гострого сюжету, замість фільму. А часом — щоб дізнатися щось нове і прокачати свої
знання».
Анна додає, що в місяць читає десь 4-5 книжок. «Якщо це
«художка», можу більше прочитати. Нон-фікшн і бізнес літературу читаю довше, кілька
тижнів. Коли я була підлітком
та студенткою перших курсів,
похід у книгарню не викликав
позитивних емоцій. У 2010—
2014 роках українське майже
не видавали. Максимум, що
могла знайти на поличках, —
це класику, Бальзака чи Діккенса російською мовою. Українською мовою були Франко і Коцюбинський. Цікавих
книжок було дуже мало, і вони
були російською . Зараз у нас
бум книжкового ринку, і це
дуже круто. Видається купа
цікавого, і видається якісно,
з гарними обкладинками і хорошим перекладом (в основному). Тому зараз походи в книгарню — це задоволення. Тепер це вже не питання вибору,
а питання грошей», — хвалиться дівчина.
Нагадаємо, протягом жовтня-листопада 2017 року дослідники опитали 1 тис. 802
респондентів віком від 18
років. Результати показали,
що 43% опитаних за останній рік прочитали хоча б одну
книжку, проте 51% українців
не взяли до рук жодного видання. 6% опитаних не змогли відповісти на питання, чи
читали вони книжки протягом попередніх 12 місяців.
Кількість книжок у тих українців, хто регулярно читає,
коливається від однієї до кількох десятків: 75% — прочитали менше 10 книжок, 50% —
менше чотирьох, 25% — менше двох. Середній показник
прочитаних за рік книжок
становить сім видань (6,9 —
чоловіки, 7,5 — жінки). ■

■ ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Січеславська чи Дніпровська?
Після рішення Конституційного Суду у Верховній Раді
розглянуть перейменування області
Кропивницьку», — зазначила народний депутат Ганна Гопко. У свою чергу,
Голова Верховної Ради Андрій Парубій
звернувся до Комітету з питань правової політики та правосуддя з проханням розглянути висновок Конституційного Суду України щодо перейменування Дніпропетровської області. Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила
рішення надіслати до Конституційного Суду законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, за два місяці Конституцій-

ний Суд України оприлюднив рішення,
яким визнав перейменування Дніпропетровської області таким, що відповідає вимогам Конституції України. Автори законопроекту пояснюють запропоновану назву області її історичним минулим, зокрема апелюють до того, що
п’ять запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини. Раніше Президент України Петро
Порошенко пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську. «Абсолютна більшість цих но-

вих назв — це не кимось нав’язані рішення. Це рішення місцевих громад, які
спеціально збиралися, проводили дискусії, відстоювали ці назви. Переконаний, що зараз ніхто не сприйме жодних
спроб якимось одномоментним, одноосібним рішенням повернути всі рішення назад», — заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Тому вже найближчим
часом рішення щодо перейментування
Дніпропетровської області мають розглянути у стінах парламенту. ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Дайте
напитися
Люди в селі вже сім років
фактично живуть без води
Ірина КИРПА
Херсонська область
Три тисячі людей, які мешкають у населеному пункті Львове Береславського району, звичайну воду бачать лише
раз на тиждень, та й то з першої години
ночі й до п’ятої години ранку. Люди масово виїжджають із рідних місць, адже
вижити у таких умовах практично нереально.
— Живемо, наче у кам’яній епосі,
дощову воду в бочки збираємо, — скаржиться 78-річний мешканець села Іван
Васильович. — Буває так, що по два-три
місяці воду нам взагалі не дають, пояснюючи це проведенням ремонтних робіт.
Зате розцінки на воду у нашому населеному пункті — найвищі по всій Україні.
Ціна за лічильником — 22 гривні за кубометр, а без лічильника — 78 гривень
на місяць з однієї особи. Якщо врахувати, що у нас пенсії люди отримують по 1
тис. 200 —1 тис. 500 гривень, та ще й за
опалення платити потрібно, то такі суми
просто непідйомні для жителів села.
Нашу проблему мав би вирішити народний депутат Іван Вінник, якого ми обрали до Верховної Ради. Але він там швидко став секретарем Комітету з питань національної безпеки та оборони. Так би
мовити, ангелом-охоронцем, та не своїх
виборців, а «потрібних людей», бо про
свої передвиборчі обіцянки забув.
Пенсіонер також розповів, що люди
були змушені створити ініціативну групу та почати «бомбити» вищі інстанції з
вимогою вирішити проблему, що за сім
років уже дуже наболіла.
Поки що активісти з документом, під
яким стоїть понад 300 підписів мешканців села Львове, зверталися до Антимонопольного комітету, писали очільнику
Херсонської області Андрію Гордєєву,
намагалися достукатися до Кабінету
Міністрів України та дзвонили на урядову «гарячу лінію». Однак жодної реакції не було. Доведені до відчаю мешканці села хочуть звернутися до співробітників СБУ, а також написати заяву до
Херсонської обласної прокуратури про
злочинну бездіяльність місцевої влади.
Старожили села Львове згадують, що
дуже добру насосну станцію збудували
на селі напередодні розвалу СРСР, ще
у 1987 році. Проектувальники зробили
реконструкцію мереж, встановивши міцні труби завтовшки 6 мм. та діаметром у
320 мм.
Загальна система агрегатів була покрита гарною теплоізоляцією. За оцінкою фахівців, середній термін експлуатації мережі мав перевищувати 70 років,
а люди у селі Львове забули б про проблему з водопостачанням назавжди.
Але після розвалу СРСР, за мовчазної
згоди місцевих чиновників, хороші труби «по-тихому» зняли та продали невідомим підприємцям, а от на їхнє місце встановили старі трухляві шланги діаметром
не більше 90 мм. з низькою пропускною
здатністю.
У підсумку, напір води не тільки впав
(насоси не справляються з прокачуванням), а й якість води стала на порядок нижчою. Крім того, ці тендітні саморобні водопровідні мережі постійно ламаються та
рвуться, тому ремонтні роботи стали буденною справою для мешканців села.
Свавілля чиновників, а також моторошні умови життя у населеному пункті,
де вода в буквальному сенсі цього слова
— на вагу золота, змушує селян продавати свої будинки за безцінь та переїжджати до інших, більш цивілізованих районів
України. За зізнанням мешканців Львового, бути біженцями у своїй країні через
нестачу води — боляче, образливо та дуже
гірко. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ФОРМУЛА УСПІХУ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Власник Мачухівської фабрики з виробництва шкарпеток Premier
Socks Олег Хардін: «Контракт із компанією Волта Діснея — це для
нас як знак якості». Мінусом, за словами підприємця, є те, що
впізнаваний бренд тягне значне фінансове навантаження.
Менш ніж за 10 років молодий полтавський бізнесмен Олег Хардін
створив у селі Мачухи Полтавського району успішне підприємство, яке тепер виготовляє близько мільйона пар якісних шкарпеток за місяць, сплачуючи майже мільйон гривень на рік податку
на доходи фізичних осіб. Цікавий факт, що характеризує обсяги
виробництва: кожні три секунди у світі купують пару шкарпеток
Мачухівської фабрики. Наголошую: у світі, бо географія продажу не обмежується Україною, Premier Socks ще й експортує свою
продукцію в Молдову, Білорусь, Польщу, Чехію, Данію, Францію
— і там вона також конкурентоспроможна. Мачухівська фабрика
з виробництва шкарпеток першою в нашій країні уклала контракт
з однією з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі — компанією Волта Діснея — щодо використання персонажів відомих
мультфільмів цього лідера мультиплікації.

У контракті було прописано
все щодо кожної петлі
малюнку
— Усе це розпочалося минулого року. Ми мали багато побажань від своїх клієнтів, які
хотіли бачити нашу продукцію
з яскравими малюнками, що
зображували б досить відомих
«мультяшних» героїв, — Олег
Хардін розповідає про події,
що передували укладенню контракту з всесвітньо відомою
компанією. — Усе проаналізувавши, ми визначилися, що це
будуть «діснеївські» персонажі. Знайшли в iнтернеті адресу офісу компанії Волта Діснея
й написали туди листа. Проте,
як з’ясувалося, офіс, який займається Україною, розташований у Великобританії. Звідти
нас переадресували до свого
представника, котрий працює
в Польщі. А потім тривав дуже
довгий і складний етап перемовин, який, окрім усього, потребував знання англійської мови
з технічним ухилом.
За словами підприємця, на
70 аркушах контракту було
прописано все щодо кожної петлі, а також стосовно того, якого
кольору вона буде на малюнку.
Іще при використанні персонажів потрібно було обов’язково
вказувати, що право інтелектуальної власності на одні з них
належить компанії Волта Діснея, а на інші — дочірній компанії Walt Disney/Pixar. У ході
затяжних переговорів дійшли
до того, що, окрім витрат на
адміністрування контракту,
фабрика має сплатити ще й
роялті — винагороду за використання права інтелектуальної власності. Вона сягнула 26
тисяч євро. До того ж підприємство мало пройти аудит, виклавши за цю послугу ще 2 тисячі євро. Тобто компанія Волта Діснея не працюватиме аби
з ким, хто готовий їй заплатити. Представники міжнародної аудиторської фірми кілька
днів провели на підприємстві,
перевіряючи документи, вникаючи в технологію виробництва.
Їх цікавили навіть такі, здавалося б, дрібниці: як підприємство утилізує зламані голки? Окрім усього, аудитори проводили
співбесіди з працівниками: кого
вважали за потрібне — викликали до окремої кімнати й цікавилися, чи стабільно вони отримують заробітну плату, чи не
змушують їх працювати понаднормово, чи не використовують
на фабриці працю неповнолітніх тощо. Декілька разів на
підприємство приїжджав і менеджер компанії Волта Діснея
— такі візити також були передбачені контрактом. І врештірешт, на шкарпетках виробництва Мачухівської фабрики
з’явилися яскраві «діснеївські»
персонажі: принцеса, сніговик,
песик Плуто, Міккі Маус, Мін-

ні Маус, «тачка» тощо.
— Через усі випробування
ми пройшли з честю, і підписаний контракт із «Діснеєм» —
це для нас — як знак якості, —
порівнює Олег Хардін. — Адже
він є свідченням того, що наше
підприємство виготовляє продукцію, яка відповідає найвищим стандартам. Пропрацювавши ж рік за згаданим контрактом, ми дійшли висновку,
що товар, який отримали на виході, не для нашого ринку. Так,
з одного боку, «Дісней» — добре
впізнаваний бренд, але з іншого — він тягне значне фінансове навантаження. Бо перш, ніж
розпочати виробництво шкарпеток з яскравими персонажами, потрібно було, як ви вже
знаєте, вкласти значні кошти.
До того ж довелося інвестувати чималі суми й у різнобарв’я
сировини — пряжі преміумсегменту (якщо виготовляємо
шкарпетки з малюнками наших дизайнерів, не використовуємо настільки широкої палітри кольорів). За контрактом із
компанією Волта Діснея, ми
мали дотримуватися суворих
меж, тобто не могли собі дозволити навіть світліший чи темніший відтінок певного кольору.
Між іншим, перш ніж розпочати виробництво цієї серії продукції, усі зразки вив’язували
на фабриці, а потім надсилали
за кордон на погодження. Якщо
представників компанії Волта
Діснея щось не влаштовувало,
перев’язували й знову відправляли — це також супроводжувалося шаленими витратами.
Оскільки інвестиції передбачають якийсь заробіток (це

Чоловік і шкарпетки:
історія стосунків
Український бізнесмен забезпечує потрібним товаром не лише
співвітчизників, а й західних споживачів

❙ Олег Хардін у в’язальному цеху.
❙ Фото автора.
то цілий, але, за нашими стандартами, він уже не годиться
для продажу. Безперечно, сам
проект дуже цікавий. Що ж до
співпраці з «Діснеєм» у майбутньому, то нині маємо проаналізувати досвід і потім зважено,
спокійно ухвалити рішення.
Як говорить керівник підприємства Віталій Перепеляк, не
треба сліпо гнатися за всесвітньо відомим брендом — маємо
відштовхуватися насамперед
від своїх цілей.

На фабриці не виготовляють
жодної пари шкарпеток
на склад
— От ви говорите, що в компанії Волта Діснея були суворі
вимоги до сировини. Сировина,
яку використовує ваша фабрика, представників компанії задовольнила? — цікавлюся.

Завжди говорю, що наша мета — дарувати людям
радість. Можливо, тому серед безлічі шкарпеток
покупці обирають саме наші.
звична річ для бізнесу), усі
згадані витрати лягли на плечі
споживачів. Тобто використання «діснеївських» малюнків
суттєво позначилося на вартості продукції Мачухівської
фабрики.
— Я б не сказав, що ці шкарпетки залежувалися: усе, що ми
виробили за контрактом із «Діснеєм», продалося. Але ця продукція була відсотків на 30 дорожчою, — зазначає Олег Хардін. — Маєте розуміти, що,
виготовляючи шкарпетки з «діснеїєвськими» персонажами,
через складність вив’язування
малюнків ми мали зменшення обсягів виробництва десь у
півтора раза. Із цієї ж причини й відсоток браку був досить
суттєвий. Бо в нас дуже високі вимоги до якості: якщо при
вив’язуванні шкарпетки десь,
буває, пропускаються одна-дві
петлі, виріб на вигляд начеб-

— Так, бо, незалежно від
співпраці з «Діснеєм», ми імпортуємо якісну бавовну з Індії. Для малюнків використовуємо переважно поліпропіленову нитку виробництва Словенії (при прасуванні ця нитка
дещо збігається й не робить дискомфортним сам процес носіння). Попри високу якість, сировина, яку імпортуємо, здешевлює нашу продукцію. Бо обсяги
виробництва дають нам змогу
імпортувати її контейнерами
— за рахунок цього й виграємо в ціні, — пояснює підприємець. — Принципово не купуємо сировини в посередників на внутрішньому ринку (бо
це призвело б до здорожчання наших шкарпеток) — укладаємо прямі контракти. Тільки зрідка докуповуємо її в Україні, але основне наше завдання — власний імпорт. Бо лише
тодi, якщо беремо пряжу безпо-

середньо від виробника, можемо гарантувати її якість.
Розповідаючи, як відкрив
у собі бізнесовий талант, Олег
Хардін пригадує: іще будучи студентом тодішнього Полтавського університету споживчої кооперації, він почав займатися дистрибуцією шкарпеток. Із рюкзаком за плечима
обходив торговельні точки і пропонував зразки продукції. А отримавши замовлення, власними силами у величезних господарських сумках доставляв товар.
— Отак почав заробляти свої
перші гроші, — посміхається
молодий чоловік. — Бо, коли
збирався на побачення з дівчиною, просто язик не повертався просити їх у батьків. До того
ж, дуже хотілося, аби власних
коштів вистачало не тільки на
кишенькові витрати, а й на оплату навчання у виші. Уже тоді
зрозумів, що шкарпетки —
дуже ходовий товар. А їхнє виробництво розпочали 2010 року
у столітньому приміщенні колишньої Мачухівської школи,
де навчався мій дідусь у роки
Другої світової війни. Будівля
була в жахливому стані. Потім
знайшли оцю територію, яка
була перспективнішою, й понад рік вели перемовини з власниками стосовно ціни. Урештірешт, купили, вважай, самі стіни й побудували фабрику, по
суті, з нуля.
Керівник підприємства Віталій Перепеляк також вдався
до спогадів, які тепер викликають посмішку: спочатку він не
мав свого кабінету, сидів за столом радянських часів, а стілець
йому замінював звичайний пеньочок. А Тетяна Ягодяк бухгатерію вела взагалі вдома, і, коли
керівництву потрібно було порадитися, збиралися в її квартирі за чашкою чаю. Та й обладнання на фабриці було 1970—
1980-х років випуску. І тільки
з часом, коли більш-менш міцно стали на ноги, його замінили на сучасне китайське. Нині

на фабриці працюють понад 200
співробітників. А секрет успіху
підприємства, вважає Олег Хардін, криється саме у згуртованості його потужної команди,
а ще в тому, що шкарпетки тут
виготовляють із душею.
— Запрошуємо всіх охочих
долучатися до нашого дружного колективу, ми готові навчити премудростей нашої справи.
Якщо когось зацікавила моя
пропозиція, можете знайти
мене у «Фейсбуці». Люди нам
потрібні, і більшість із тих, хто
приходить на підприємство, у
нас залишається. Наші працівники добираються на роботу як
із Полтави, так і з довколишніх
сіл (автобус зупиняється біля
прохідної фабрики) — усім їм
компенсуємо плату за проїзд.
Ми готові й надати в Мачухах
житло тим, хто його потребує,
— задля цього орендуємо сучасний будинок з усіма зручностями. Тісно співпрацюючи
з головою місцевої об’єднаної
територіальної громади, можемо навіть посприяти у придбанні будинку за доступною ціною, — змальовує перспективи
власник фабрики з виготовлення шкарпеток.
Наостанок додає, що за
продукцію свого підприємства
йому не соромно: «Завжди говорю, що наша мета — дарувати
людям радість. Можливо, тому
серед безлічі шкарпеток покупці обирають саме наші. Наша
продукція цікавіша й за ціною,
і за якістю, і за дизайном. У нас
жодна пара не йде на склад —
усю продукцію виготовляємо
винятково під потреби споживачів. На сьогодні ми не в змозі
задовольнити всіх охочих її продавати. Водночас, за бажання,
нашу продукцію можна знайти в таких національних мережах магазинів, як «Єва», «Метро», «Ашан», «Караван», «Фуршет», «Брусничка», «АТБ». І я
переконаний: якщо ви візьмете
в руки наші яскраві, креативні
шкарпетки, вам неодмінно захочеться їх придбати». ■

КУЛЬТУРА
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

На моєму столі лежить платівка
— «Українська церковна музика», яку виконує бельгійськоукраїнський хор імені Тараса
Шевченка. Час від часу цей дорогоцінний подарунок повертає
мене у спогади. Особливо в ці
весняні шевченківські дні. Нещодавно, перебуваючи в чудовому місті Намюр, що у Бельгії,
вдалося познайомитися з дружиною керівника бельгійськоукраїнського хору імені Тараса
Шевченка Мішелін Світий-Вандам (Micheline Swityj) та учасницями хору Бертою (Berthe Goffin)
і Жаклін ( Jacgueline Roman). Ведемо розмову за кавою у затишному дворику Берти і Жаклін.
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■ СПРАВА ЖИТТЯ

Гастролюючи по світу, мріяли відвідати Україну
У Бельгії хочуть відродити хор, який виконує українські пісні

Заради кохання вчила
українські слова
Бельгійсько-український
хор імені Тараса Шевченка в
Намюрі у 1972 році створив українець Роман Світий та його
дружина Мішелін Вандам. На
жаль, кілька років тому пан Роман пішов із життя, залишивши добрий слід і найбільше багатство — збережені українські церковні пісні у виконанні
бельгійсько-українського хору
імені Тараса Шевченка. Майже
півстоліття тому для Бельгії то
був маленький експеримент —
хор, в якому лише українською
співали переважно бельгійці.
Колектив успішно виступав у
різних країнах Європи, навіть
записав платівку з українською
церковною музикою.
«Це було ніби вчора, — згадує пані Мішелін. — У нас, у Намюрі, завжди весело й урочисто
готувалися до святкувань Різдва. Зазвичай збиралися біля кафедрального собору. Наше місто відкрите для всіх. Сюди сходилися, приїздили музиканти з
навколишніх міст. Хору ще не
було, просто збиралися разом,
співали пісень, танцювали.
Серед нас були люди, які співали українською. Той спів зачаровував своєю мелодійністю,
ліричністю. Багато хто просто
приходив послухати саме український спів».
Хор запрошували поспівати по церквах. Головним героєм виступів був Роман Світий. Доля закинула українця у
ці далекі від дому світи. Рятували музика та пісня. До гурту
сходилися бельгійці, французи,
які підхоплювали мотиви й поступово вливалися у колектив.

❙ Роман Світий.
«Спілкуватися з паном Романом була велика насолода»,
— розповідає Мішелін. Навіть
з роками вона не приховує своє
ніжне й трепетне ставлення до
чоловіка. Моменти знайомства
коментує трохи стримано: «Зустрілися, спілкувалися, закохалися. Якось на дискотеці у кафе
танцювали мало не п’ять годин.
Я вже впустила його до свого
серця, вчила українські слова,
щоб легше було розуміти».
Коли побралися, провели ритуал освячення хору і дали йому
ім’я Тараса Шевченка. «Бо Україну знали завдяки його імені.
Знали його як великого гуманіста, читали вірші, співали
пісень, — продовжує згадувати Мішелін. — Із різних комун
приїздили учасники хору й розучували партитури українських церковних пісень. До мене
зверталися, щоб розписувала
партитури, аби звучати на високому рівні». Хрещеним батьком став Роман Світий, а хрещеною — Мішелін. До речі, хористи жартома називали Мішелін
«мадам-багаж». Мабуть, через
те, що вона завжди і всюди супроводжувала хористів, допомагала в організаційних питаннях,
ні на мить не розлучалася з па-

❙ Бельгійсько-український хор імені Тараса Шевченка.
❙ Фото авторки та з архіву Мішелін, Берти, Жаклін.
ном Романом. Мішелін висловлювала свою любов до пана Романа через любов до України.

Спів хористів слухали
у Ватикані
Інформація про унікальний
хор миттєво розлетілась по найближчих поселеннях. Його кликали на виступи. Вперше у велике турне хор у складі двадцяти учасників поїхав із концертом до Риму. Саме там зустріли
українців з Австралії й Канади,
кардинала Йосипа Сліпого, уродженця Тернопільщини. Співали
у найвищому храмі — соборі Святої Софії у Римі. Дзвінкоголосий
спів хорового колективу слухали
у базиліці Ватикану.
...Мішелін обережно гортає фотоальбом. Кожне фото —
маленька й цінна історія. Вона
пам’ятає всі дати, виступи. Ось
тут хористи виконують поему,
присвячену народженню хору.
В окремому файлі почесна грамота за підписом Юрія Богуцького, третього міністра культури України. Мішелін свого часу
організувала курси української
мови, аби краще розуміти зміст
пісень. На жаль, на той час це
було досить важко, мало було

джерел, а що вже говорити про
літературу й підручники. Хористи мріяли відвідати Україну. На
жаль, не судилося.
Нині з бельгійсько-українського хору імені Тараса Шевченка лишилося лише п’ять хористів. Мішелін свято вірить у
відродження й оновлення хору.
Про сприяння й допомогу вона
вже провела переговори з місцевим технічним вишем. Професор Жульєн пообіцяв допомогти
з ребрендингом колективу. Уже
виділено приміщення для репетицій.
У розмову вступає пані Берта. До хору вона прийшла у
1985 році. «Щоб відкрити красу українського слова, ми, перебуваючи у Франції з хористами, в Сорбонні слухали лекцію
україністики відомого професора зі Львова Олександра Кульчицького, — розповідає Берта. — А згодом, у 1987 році, він
приїжджав до Намюра з лекцією про Україну. Ми всотували кожне слово».
Ще через пару років до хору
прийшла пані Жаклін. «Мені
до душі наш репертуар, — говорить Жаклін. — Це не тільки
літургії, а й фольклорні твори.

А ще хор усіх здружив завдяки
виступам у Люксембурзі, Франції, Австрії, Швейцарії, Німеччині. Ми любимо співати українські пісні. Вони надихають,
створюють настрій».
Поважні пані — прості й доступні у спілкуванні. Допивши
каву, вони дістають пожовклі
від часу, написані від руки партитури і... починають співати
«Молитву про Україну», «Отче
наш», «Многії літа»... Надривисто злітає «Реве та стогне
Дніпр широкий». Це вражає
до сліз і трохи дивно, що після
спілкування французькою, чуємо рідну українську мову за тисячі кілометрів від дому. Доречно дякую за гостинність, переклад і допомогу у спілкуванні
Надії Бойченко.
...У невеличкому акуратному будинку на видному місці —
«Кобзар», багато українських
сувенірів, рушників. І найголовніший скарб — українські
вишиванки. Щороку Мішелін,
Берта і Жаклін вбираються в
український стрій і в садку співають українських пісень.
І котиться над Маас «Боже
великий, єдиний, нам Україну
храни!»... ■

■ ВАРТО ПОБАЧИТИ

Про кролика Едварда й людськi цiнностi
Дитяча вистава, в якій навіть дорослі знайдуть відповіді на складні запитання
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У рамках Міжнародного театрального фестивалю камерних вистав
AndriyivskyFest. UkrainianFormat до Києва завітав Дніпровський театр «Віримо!» з
виставою «Порцеляновий кролик». Вистава успішно пройшла на сцені Київського
академічного театру «Колесо».
Це історія про те, як одного разу бабуся Пелегріна подарувала онучці Ебілін
дивовижного іграшкового кролика на
ім’я Едвард. Його зробили з найтоншої
порцеляни, у нього був цілий гардероб
вишуканих костюмчиків і навіть золотий годинник. Ебілін обожнювала свого кролика, цілувала його, пестила і щоранку заводила його годинник. А кролик нікого, крім себе, не любив...
Вистава поставлена за мотивами книги Кейт ДіКамілло «Дивовижна подорож
Кролика Едварда». Цю повість амери-

канська асоціація «Вибір батьків» уже десять років вважає кращою книгою для дітей. А Дніпровський театр «Віримо!» вважає свою казку найкращою для того, щоб
її разом дивилися діти та їхні батьки.
— Узагалі, я — актриса, а в ролі режисерки-постановниці виступаю вдруге, — розповідає Варвара Вороніна. —
Після прочитання твору вирішила, що
ця вистава саме для сімейного перегляду. Ця чудова казка розрахована на дітей-підлітків та їхніх батьків. Після перегляду є про що поговорити батькам із
дітьми. Вистава вчить дітей співчувати,
не бути байдужими до чужого горя. Не
все так світло й радісно, не всі щасливі.
А щастя — воно не тільки матеріальне,
а й духовне.
Варвара Вороніна не випадково вибрала цей твір. У неї самої підростає
двоє дітей: дванадцятирічний Іван та
п’ятирічна Марія. «Син слухав історію,

коли я працювала над інсценуванням.
На той час йому було 10 років. В момент, коли кролика викинули з корабля, почав плакати. Зрозуміла, що йому
ще рано травмувати душу, а вже зараз
він готовий до перегляду», — говорить
Варвара Вороніна.
Роль Кролика Едварда чудово зіграв
актор Тарас Шевченко. В ролі Ебілін —
Катерина Слюсар. До речі, вона ж виконувала ролі Медузи, Бродяги, Ворони.
Чудові декорації й костюми підготувала Марія Ткаченко.
...Минає одинадцять років, як Ебілін
зустрічається з Кроликом Едвардом.
Лише великий годинник на сцені, як
і в житті — свідок відліку часу. Після
вистави ще є про що говорити, вона спонукає до роздумів. Справді ця казка глибоко торкається серця і може допомогти
дитині навчитися любити й вірити в добро. Насправді, чим доросліший глядач,

❙ Тепер Кролик Едвард стане іграшкою сестри
❙ Брайса.
❙ Фото автора.
тим глибше він сприйме цю приголомшливу історію. Навіть дорослі знайдуть
багато відповідей, поглянуть на своє
життя інакше. Режисерка й акторська
група створили справжній шедевр. ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єрліга. Другий етап. 24-й тур.
«Маріуполь» — «Динамо» — 0:1
(Циганков, 73), «Шахтар» — Зоря»
— 3:0 (Коваленко, 15 (пен.); Кайоде, 50; Майкон, 90+2), «Львів» —
«Олександрія» — 1:2 (Дуарте, 72
— Полярус, 49; Лучкевич, 59; вилучення: Велозо, 73; Приймак, 90+4
(обидва — «Л»)), «Десна» — Карпати» — 2:1 (Картушов, 8; Фаворов, 72 (пен.) — «Швед, 19), «Арсенал-Київ» — «Ворскла» — 1:0 (Калитвинцев, 58; вилучення: Сапай, 82
(«В»)), «Чорноморець» — «Олімпік» — 1:1 (Танчик, 62 — Дегтярьов,
40).
Турнірне становище в І-й шістці: «Шахтар» — 63, «Динамо» —
56, «Олександрія» — 44, «Маріуполь» — 33, «Зоря» — 32, «Львів»
— 30.
ІІ-га шістка: «Десна» — 34,
«Ворскла» — 29, «Карпати» — 24,
«Олімпік» — 21, «Арсенал-Київ» —
18, «Чорноморець» — 17.
Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 17, Циганков («Динамо»),
Швед («Карпати») — 14. ■

Локальна інтрига
Із новим наставником столичний «Арсенал» швидко позбувся статусу найгіршої команди
національного чемпіонату
Григорій ХАТА
Зі стартом матчів другого етапу в чемпіонаті країни
мало б побільшати інтриги.
Натомість поки що чи не єдиною привабливою для уболівальників локацією в турнірній таблиці залишається місце на її дні, де, демонструючи
неабияке завзяття, «АрсеналКиїв» за кілька турів спромігся позбутися статусу останньої команди першості. Цікаво, що з огляду на повільний
хід «канонірів» у 2018 році
подібного роду явище виглядало малореальним, однак,
набравши в шести останніх
поєдинках десять залікових
балів, паралельно перемігши
в одному з них свого прямого конкурента — «Чорноморець», підопічні Ігоря Леонова вже випередили «моряків»
у боротьбі за виживання.
Минулого «уїк-енду» «Арсенал» здобув другу поспіль
перемогу в «аутсайдерському» секстеті. І нехай за матчем команди Леонова проти «Ворскли» на столичному
стадіоні «Динамо» слідкувало лише 490 глядачів, цей успіх переоцінити важко. «Усі
вважали, що «Арсенал» практично вилетів з еліти. Нашу
команду списали з рахунків.
Але хлопці — молодці. Вони в
кожному матчі доводять протилежне твердження. Якщо
вони й надалі так гратимуть,
то все буде добре», — сказав
очільник «канонірів» Леонов.
Натомість «Ворскла», мінімально поступившись у Києві
«Арсеналу», зазнала третьої
поспіль поразки під керівництвом свого нового наставника
Віталія Косовського. Приміт-

❙ «Шахтар» упевнено тримає чемпіонські позиції — під коток «гірників» потрапила «Зоря».
❙ Фото з сайта upl.ua.
но, що в матчі національного
Кубка та двох поєдинках ЧУ
полтавчани не забили жодного голу. Загалом, у 2019 році
полтавські футболісти не виграли ще жодного поєдинку,
демонструючи таким чином
ознаки свого хворобливого
стану.
У турбулентну атмосферу
останніми днями потрапив і
«Львів».
Команда, котра в непростому суперництві з «Ворсклою»
та «Десною» виборола собі
місце в першій шістці з правом позмагатися за участь у
єврокубках, несподівано залишилася без головного тре-

нера. Після невдачі в чвертьфіналі Кубка країни власники
«Львова» вирішили припинити співпрацю з Юрієм Бакаловим, хоча, більшою мірою,
саме завдяки його старанням
«Львову» й вдалося потрапити до «єврокубкового» секстету.
Варто нагадати, що на тренерський місток «львів’янина» Бакалова покликали
вже після старту сезону, коли
у ФФУ виявили відсутність у
його попередника, бразильця
Жильмара, необхідної тренерської ліцензії. За короткий
період вітчизняний наставник зміг зліпити з новачка

елітного дивізіону конкурентний колектив, утім у найгарячішу пору, коли на горизонті «Львова» легко можна
було розгледіти єврокубки, з
незрозумілих причин стежки
Бакалова та керівництва клубу розійшлися, й тепер саме
«Львів», залишившись без
керманича, може стати тим
колективом, якому за підсумками баталій у першій шістці
не дістанеться місце на міжнародній арені.
Схоже, не надто складно
буде спрогнозувати й склад
призової трійки. «Олександрія», маючи солідну перевагу
над переслідувачами, упевне-

но рухається до своєї першої в
історії елітної «бронзи». Так
само впевнено тримає курс на
чергове чемпіонство й «Шахтар», не дозволяючи своєму
одвічному конкуренту скоротити семиочкове відставання. Якщо «гірники» в минулому турі на одному диханні розібралися із «Зорею»
— 3:0, то динамівцям довелося серйозно попрацювати
над тим, аби в гостях обіграти «Маріуполь». У грі з приазовцями наставнику «білосиніх» Олександру Хацкевичу довелося знову вирішувати
наболіле питання з відсутністю форварда, оскільки Денис
Гармаш, котрий останнім часом непогано прижився на
новій позиції на вістрі атаки,
змушений відбувати чотириматчеву дискваліфікацію за
неспортивну поведінку в чвертьфінальному поєдинку КУ
проти «Шахтаря». «Визнаю,
що був неправий, але чотири
матчі — це забагато», — так
прокоментував жорсткий вердикт КДК ФФУ Гармаш. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Фактично гарантувала собі місце у півфіналі другого за престижністю європейського клубного турніру
«Валенсія», яка на виїзді тричі забила «Вільярреалу».
Досить легко у Лондоні «Арсенал» обіграв «Наполі»,
а «Челсі» лише на останніх хвилинах вирвав перемогу
в поєдинку зі «Славією». Матчі-відповіді пройдуть 18
квітня.
1/4 фіналу. Перші матчі. «Арсенал» (Англія)
— «Наполі» (Італія) — 2:0 (Ремзі, 14; Кулібалі, 25 (у
свої ворота)); «Вільярреал» — «Валенсія» (Іспанія)
— 1:3 (Касорла, 36 (пен.) — Г. Гуедеш, 6, 90+3; Васс,
90), «Бенфіка» (Португалія) — «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) — 4:2 (Ж. Феліш, 21 (пен.), 43, 54;
Р. Діаш, 50 — Л. Йовіч, 40; Пасьєнсія, 72), «Славія» (П,
Чехія) — «Челсі» (Англія) — 0:1 (М. Алонсо, 86).

Англія
Головних претендентів на «золото» АПЛ — «Ман.
Сіті» та «Ліверпуль» — продовжує розділяти два бали,
проте «городяни» ще мають гру в запасі. Після перемоги над «Крістал Пелас» тренер «синіх» Пеп Гварідола заявив, що для другого поспіль чемпіонства необхідно виграти всі поєдинки, що залишились, за його словами, конкуренти з Ліверпуля навряд чи будуть втрачати очки.
Українські легіонери — Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко — продовжують відновлюватися після
травм: захисник «Ман. Сіті» може повернутись на поле
вже наступного тижня, а вінгер «Вест Хема» цього сезону за лондонців уже не зіграє.
Прем’єр-ліга. 34-й тур. «Лестер» — «Ньюкасл»
— 0:1, «Тоттенхем» — «Хаддерсфілд» — 4:0 (Ваньяма, 24; Лукас Моура, 27, 87, 90+3), «Брайтон» — «Борн-

мут» — 0:5, «Бернлі» — «Кардіфф» — 2:0, «Фулхем»
— «Евертон» — 2:0, «Саутгемптон» — «Вулверхемптон» — 3:1, «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хем» —
2:1, Крістал Пелас» — «Манчестер Сіті» — 1:3 (Мілівоєвіч, 81 — Р. Стерлінг, 15, 63; Габріел Жезус, 90), «Ліверпуль» — «Челсі» — 2:0 (Мане, 51; Салах, 53).
Лідери: «Ліверпуль» — 85, «Манчестер Сіті» (33
матчі) — 83, «Тоттенхем» (33 матчі) — 67, «Челсі» —
66, «Манчестер Юнайтед» (33 матчі) — 64, «Арсенал»
(32 матчі) — 63.
Бомбардири: Агуеро («Манчестер Сіті»), Салах
(«Ліверпуль») — 19.

Іспанія
Каталонська «Барселона», яка тиждень тому перемогою над «Атлетико» фактично гарантувала собі чемпіонство, у матчі проти «Уески» дала перепочинок лідерам. Проте резервісти «синьо-гранатових» не змогли
відзначитись у воротах аутсайдера — лише суха нічия.
Після перемоги в дербі над «Бетісом» повернулась
до «топ-4» «Севілья», а «Валенсія», обігравши «Леванте», піднялась у зоні Ліги Європи.
Ла Ліга. 32-й тур. «Еспаньйол» — «Алавес» —
2:1, «Уеска» — «Барселона» — 0:0, «Атлетико» —
«Сельта» — 2:0 (Грізманн, 42; Мората, 75), «Севілья»
— «Бетіс» — 3:2 (Мунір, 26; Сарабія, 59; Васкес, 64 —
Ло Сельсо, 55; Тельйо, 82), «Вальядолід» — «Хетафе»
— 2:2, «Атлетік» — «Райо Вальєкано» — 3:2, «Реал
Сосьєдад» — «Ейбар» — 1:1, «Жирона» — «Вільярреал» — 0:1, «Валенсія» — «Леванте» — 3:1 (Міна, 2,
64; Г. Гуедеш, 58 — Солер, 56 (у свої ворота)).
Лідери: «Барселона» — 74, «Атлетико» — 65,
«Реал Мадрид» (31 матч) — 60, «Севілья» — 52, «Хетафе» — 51, «Валенсія» — 49.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 33.

Італія
Туринський «Ювентус» перед матчем Ліги чемпіонів грав проти «СПАЛа» резервним складом, але
не зумів здобути бодай одного бала, необхідного для
дострокового чемпiонства.
Гостра боротьба триває за місце у «топ-4» —
«Мілан», «Рому» та «Аталанту» розділяє лише три
очки.
Серія А. 32-й тур. «СПАЛ» — «Ювентус» — 2:1
(Боніфаці, 49; Флоккарі, 74 — М. Кін, 30), «Рома» —
«Удінезе» — 1:0, «Мілан» — «Лаціо» — 1:0 (Кессі, 79 (пен.)), «Торіно» — «Кальярі» — 1:1, «Сампдорія» — «Дженоа» — 2:0, «Сассуоло» — «Парма» — 0:0, «Фіорентина» — «Болонья» — 0:0,
«К’єво» — «Наполі» — 1:3 (Цесар, 90 — Кулібалі,
16, 81; Мілік, 64), «Фрозіноне» — «Інтер» — 1:3.
Лідери: «Ювентус» — 84, «Наполі» — 67, «Інтер» — 60, «Мілан» — 55, «Рома» — 54, «Аталанта» (31 матч) — 52.
Бомбардир: Квальярелла («Сампдорія») —
22.

Німеччина
Залишається чемпіонська інтрига й у Бундеслізі,
де на «срібну салатницю» претендують «Баварія» та
дортмундська «Боруссія». Мюнхенці минулого уїкенду розгромили на виїзді «Фортуну», а «джмелі»
вдома «на класі» обіграли «Майнц».
Один бал набрав «Шальке» Євгена Коноплянки: гельзенкірхенці врятувались від поразки у матчі
з «Нюрнбергом», українець не потрпапив до заявки
на поєдинок.
Перша Бундесліга. 29-й тур. «Нюрнберг»
— «Шальке» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 2:0 (Кампль, 16; Вернер, 28), «Штутгарт»

— «Байєр» — 0:1, «Вердер» — «Фрайбург» — 2:1,
«Ганновер» — «Боруссія» (М) — 0:1, «Боруссія»
(Д) — «Майнц» — 2:1 (Санчо, 18, 24 — Куайсон, 84),
«Хоффенхайм» — «Герта» — 2:0, «Фортуна» —
«Баварія» — 1:4 (Лукебакіо, 89 (пен.) — К. Коман,
15, 41; Гнабрі, 55; Горецка, 90), «Айнтрахт Франкфурт» — «Аугсбург» — 1:3.
Лідери: «Баварія» — 67, «Боруссія» (Д) — 66,
«РБ Лейпциг» — 58, «Айнтрахт Франкфурт» — 52,
«Боруссія» (М) — 51, «Хоффенхайм» — 47.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») —
21.

Франція
«ПСЖ» знову не зміг оформити дострокове чемпіонство: минулого тижня підопічні Томаса Тухеля у
меншості розгромно програли «Ліллю», який майже
гарантував собі «срібло».
Третім поки йде «Ліон», але «ткачі» програли
два матчі поспіль, а їхній тренер — Бруно Женезіо
— покине команду наприкінці сезону.
Ліга 1. 32-й тур. «Діжон» — «Ам’єн» — 0:0,
«Нант» — «Ліон» — 2:1 (К. Кулібалі, 12; Лімбомбе, 83 — Тер’є, 41), «Марсель» — «Нім» — 2:1
(Жермен, 72; Луїс Густаво, 74 — Саванір, 81 (пен.)),
«Кан» — «Анже» — 0:1, «Монако» — «Реймс» —
0:0, «Страсбур» — «Генгам» — 3:3, «Монпельє» —
«Тулуза» — 2:1, «Ренн» — «Ніцца» — 0:0, «СентЕтьєн» — «Бордо» — 3:0, «Лілль» — «ПСЖ» — 5:1
(Меньє, 7 (у свої ворота); Н. Пепе, 51; Ж. Бамба, 65,
71; Ж. Фонте, 84 — Бернат, 11).
Лідери: «ПСЖ» (31 матч) — 81, «Лілль» — 64,
«Ліон» — 56, «Сент-Етьєн» — 53, «Марсель» — 51,
«Монпельє» — 48.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 27. ■
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«У бою з Ломаченком Кролла продемонстрував мужність,
але Василь показав клас».

британський боксер-професіонал

■ БОКС

Об’єднавчий
феномен
Рекордно швидко нокаутувавши суперника, Василь
Ломаченко захистив свої чемпіонські пояси в легкій вазі

❙ Василь Ломаченко легко захистив чемпіонські пояси WBA та WBO в легкій вазі.
❙ Фото з сайта inforesist.org.

❙ За словами Кролли, йому жодного разу не вдалося пробити захист українського боксера.
❙ Фото з сайта golos.ua.
Григорій ХАТА
Ставши в еру своїх виступів
на аматорському ринзі дворазовим олімпійським чемпіоном та здобувши титул одного з
найкращих боксерів-аматорів
за версією Міжнародної боксерської асоціації, українець
Василь Ломаченко на такому
ж високому рівні продовжує
свою кар’єру на професіональній арені. За доволі короткий
період на профі-ринзі Ломаченко спромігся вибороти чемпіонські пояси вже у трьох вагових категоріях, поставивши
за швидкістю їхнього здобуття
світовий рекорд.
При цьому як наступний
кар’єрний орієнтир Василь окреслив об’єднання поясів у легкій вазі. І хоча в цьому питанні
далеко не все залежить від нашого співвітчизника — доволі часто
на заваді таким мегаподіям стають незговірливі промоутери, —
Ломаченко крок за кроком продовжує рухатися до своєї мети.
Маючи у активі чемпіонські
трофеї WBA та WBO, український боєць минулого уїк-енду успішно провів їхній захист у протистоянні з Ентоні Кроллою, після чого просто в ринзі викликав
на об’єднавчу дуель володаря пояса WBC Майкі Гарсію.

Побачити протистояння Ломаченка та Гарсії прагне чимала армія шанувальників боксу.
Серед них — і президент промоутерської компанії Тоp Rank
Боб Арум, який курирує українського чемпіона. «Я з нетерпінням хочу побачити, як Ломаченко винесе цього Гарсію»,
— заявив Арум. Водночас покровителі Гарсії перебувають не
в найкращих стосунках з Арумом, тож навряд чи з легкістю
погодяться на об’єднавчий поєдинок. Проте промоутер Ломаченка переконаний, що справа
лише в сумі гонорару. Водночас
сам Гарсія активно пробує свої
сили в 1-й напівсередній вазі, де
він уже встиг виграти пояс IBF.
Відтак, у разі відмови Гарсії повертатися в легкий дивізіон наступним боєм Ломаченка може
стати поєдинок за вакантний
пояс WBC проти обов’язкового
претендента Люка Кемпбелла.
Утім незалежно від того,
яким буде рішення Гарсії, до
наступного бою Ломаченко має
розв’язати непросту медичну
проблему. Під час бою з Кроллою, завдаючи супернику нокаутуючого удару, Василь зламав
руку. І хоча лікування матиме
консервативний характер, як
мінімум, до вересня Ломаченко в ринзі не з’явиться.

❙ Під час завершальної серії переможних ударів Ломаченко зламав собі руку.
❙ Фото з сайта unian.net.

❙ Після швидкого фіаско Ентоні Кролла назвав феноменальним свого кривдника.
❙
Захищаючи свої пояси,
практично з перших хвилин
бою Ломаченко спрямував на
свого битанського візаві цілий град важких ударів. Здалося, що вже у третьому раунді рефері був готовий припинити побиття Кролли. В одному з
епізодів, коли Ентоні завалився на поміст, Ломаченко вирішив, що прийшов час святкувати перемогу. «Я думав, ре-

фері зупинив бій, тому що він
стрибнув між нами й показав
руками, що я повинен припинити завдавати удари», — заявив Ломаченко.
Зрештою, тріумфальний
фальстарт не надто засмутив
українця: вже в наступному раунді долю поєдинку було вирішено. Після чергової ударної
серії, під час якої Ломаченко
й травмував руку, Кролла опи-

нився в нокауті, а Василь записав до свого активу найшвидшу
в своїй профі-кар’єрі перемогу.
«Моя гордість постраждала більше, ніж тіло. Я хотів витиснути краще із себе, але мій
суперник — феноменальний.
Він особливий, адже не пропустив жодного удару. Василь буде
домінувати й робитиме все, що
забажає в боксі», — підсумував
Кролла. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Побороти побори
Чому одні батьки протестують проти щомісячних внесків «на школу», а інші мовчки платять

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019

■ РОДИНА

Для Брітні Спірз
сім’я — понад усе
Через що співачка потрапила в лікарню
Дара ГАВАРРА

голем та наркотиками, через що не раз потрапляла у
різні ДТП, недбало ставилася до своїх материнських обов’язків. Тож суд
виніс рішення віддати
дітей подружжя — синівблизнюків — під опіку
Кевіна, що й спровокувало нервовий зрив у Брітні. Після лікування опікуном співачки став її батько, а сама Брітні Спірз майже 12 років виплачує своєму
колишньому аліменти на дітей, а це чимала сума — по
20 тисяч доларів щомісяця.
Наразі вона покинула
погані звички, займається спортом і намагається
влаштувати своє особисте життя, зустрічаючись
із молодшим за неї на 13
років композитором Семом Асгарі. Брітні навіть
подумує вийти за нього заміж, проте дозвіл на шлюб
має дати батько, який досі
залишається її опікуном. ■

Скасувавши концерти нового
шоу «Домінейшн», співачка вирішила присвятити більше часу
своїм близьким, особливо батькові, який напередодні переніс дві
операції, після останньої виникли
ускладнення, і здоров’я його наразі під загрозою (минулої осені у
66-річного чоловіка діагностували хворобу кишечнику). Але такі
хвилювання не пройшли без сліду і для самої Брітні, тож через постійний стрес вона перестала спати. Стан здоров’я доньки занепокоїв її батька, тому він і наполіг
на її госпіталізації, адже безсоння
може спровокувати психічні розлади. Брітні доведеться провести щонайменше місяць у психіатричній
клініці, куди вона потрапила минулого тижня.
Нагадаємо, 37-річна виконавиця вже мала проблеми такого роду.
Вперше вона потрапила до психіатричної клініки у 2008 році, після
розлучення зі своїм чоловіком —
Кевіном Федерлайном. Співачка
«лікувала» душевні травми алко-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №43
❙ Брітні
❙ Спірз.

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Варка ВОНСОВИЧ
Життя на землі небезпечне, вирішила
котяча мама і привела на світ своїх кошенят... на дереві, подалі від злих собак і не
менш злих покидьків, які, трапляється,
знущаються над беззахисними тваринками. Облюбувавши не надто затишне й облаштоване, проте безпечне гніздо, котяча
фру Карлсон окотилася між небом і землею.
Про це повідомили волонтери харківської групи «Порятунок тварин». Активісти-захисники тварин повідомили,
що, коли кішка-мама вирушила на пошуки їжі, до гнізда навідалися птахи, які
не сподівалися побачити там непроханих
гостей. Вони кружляли навколо гнізда,
розмірковуючи над подальшими діями

Котячий «Карлсон»,
який живе... у гнізді
У Харкові «виявили» незвичне житло
для чотирилапих
щодо «загарбників», доки одна з мешканок сусіднього будинку не викликала
волонтерів. Коли вони прибули на місце події, саме на той момент до гнізда
повернулася тимчасова господиня, яка й

відлякала від своїх діток птахів. Активісти «Порятунку тварин» доправили кішку з кошенятами на землю і зараз займаються пошуком господарів для цього пухнастого сімейства. ■

■ ПОГОДА
17 квiтня за прогнозами синоптиків

По горизонталі:
1. Місце, куди Зеленський
викликав Порошенка на дебати, а
сам не прийшов. 5. Дерев’яна посудина у вигляді видовбаної колоди
різних розмірів для тримання зерна чи борошна. 8. Великий часовий
відрізок, що характеризується кардинальними змінами. 9. Єврейське
громадське самоуправління у XVI—
XIX ст. 10. Головний герой забороненої в радянські часи комедії Миколи Куліша. 11. Місце бою гладіаторів та виступу клоунів. 12. «Клювати ...» у значенні дрімати. 13. Один
із трьох родів літератури. 15. Тонізуючий напій, який полюбляють пити
зранку. 16. Головна площа стародавніх Афін. 19. Житло миші та інших гризунів. 22. Малюнок, вибитий
на шкірі спеціальними фарбами. 24.
Роль стосовно народу, яку грає Президент Голобородько в одойменному фільмі. 26. Величезна риболовецька сітка. 27. Кругла підставка, на
яку клеять театральні афіші. 28. Традиційна альпійська страва з топленого сиру з додаванням спецій. 29.
Гриб. 30. Ім’я головного героя фільму «Знесені вітром». 31. Перша виховна спільнота «Пласту». 32. Митрополит Київський та всієї Русі, перший митрополит слов’янського походження, автор «Слова про Закон
і Благодать».
По вертикалі:
1. Частина хвилини. 2. Ім’я
чилійського диктатора, який влаштував у 1973 році державний переворот. 3. Одна зі світових релігій. 4.

«Як то сниться мені земля, на якій
лиш ночую, як мені ... болять, коли
їх я не чую». (Василь Стус). 5. Місто
на крайньому сході Росії, місце заслання «ворогів народу». 6. Росинка, слово, яке використовується в характеристиці дуже голодної людини.
7. Стрімкий напад. 14. Бідний хлопчик, який провчив падишаха з казки
Вільгельма Гауфа. 17. Кульмінаційний момент футбольного чи хокейного поєдинку. 18. Перший президент Туреччини. 20. Італійські пельмені. 21. Місто в Узбекистані. 23.
Ім’я американського історика, автора книги «Криваві землі: Європа
між Гітлером та Сталіним». 24. Посудина для газованої води та інших
шипучих напоїв, які виливаються з
неї через трубку під тиском вуглекислоти. 25. Містечко на Львівщині,
найменше місто України. 26. Доколумбова цивілізація, яка існувала на
південному узбережжі Перу.
Кросворд №41
від 10 квітня

сонячно

Курорти Карпат: хмарно, часом дощ, мiсцями з мокрим
снiгом. Славське: вночi +2...+4, удень +10...+12. Яремче:
вночi +1...+3, удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень
+11...+13. Рахiв: уночi +3...+5, удень +12...+14.
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

У кардіолога.
— Вам треба терміново робити
шунтування.
— А чи не можна відкласти? Я
півроку чекав чергу на протезування
зубів.
Лікар замислився ...
— Ну й чого ви мовчите?
— Я уявив, як грає Шопен, усi
плачуть, а ви лежите в труні з красивими білими зубами.

***
— Софочко, що за папірець ти
мені дала?
— Ша, Моню! Це розклад скандалів на наступний тиждень.
***
Лежать у мене три направлення на госпіталізацію в різні лікарні, а я ніяк не можу вибрати, що для
мене важливіше. Вирiшила лікуватися вдома.
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