Пропозиція номер один
Володимир Путін зробив
традиційну пропозицію
новообраному Президенту
України Володимиру
Зеленському: підписати
двосторонню газову угоду
» стор. 6

«Окупанти не могли зрозуміти, як
це я, місцевий житель із російським
прізвищем, пішов проти Росії»

Наряди з дроту
та неопрену

» стор. 9

» стор. 11

Тепер, буваючи в різних містах, уродженець
Луганщини — Герой України Володимир Жемчугов
— розвінчує міф про те, що на Донбасі немає
російських військових
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«Гей, нумо,
брат тя,
до зброї!»

❙ Українська піхота: десятиліття буднів і одне свято.
❙ Фото з сайта ic.pics.livejournal.com.

У фінал дизайнерського
конкурсу вийшла
11-річна Таїсія
Старостюк

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,480 грн
1 € = 29,538 грн
1 рос. руб. = 0,409грн

Піхотинці
української
армії
вперше
відзначили
професійне
свято

» стор.
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ІнФорУМ

«Разом із загальним реформуванням Збройних Сил активно проводиться
модернізація й у піхотних підрозділах. Наша стратегічна мета — членство в НАТО,
і ми наполегливо працюємо над приведенням стандартів українського війська у
відповідність із стандартами Альянсу»

■ ВЛАДА

Хто
наступний?
Херсонщину може очолити
екс-заступник міністра
оборони України Юрій
Гусєв
Дмитро СЕМЕНОВ
Мешканці Херсона та області активно ламають списи навколо прізвищ можливого кандидата на пост очільника прикордонного південного регіону. У міських
соціальних мережах Херсона називають
ім’я та прізвище людини, яка найближчим часом може зайняти крісло Андрія
Гордєєва, котрий місяць тому пішов у відставку. Як розповів депутат Херсонської міськради Олег Черненко, це призначення серйозно обговорюють у штабі Зеленського. Хоча сам Юрій Гусєв поки що
цю інформацію не підтверджує, але й не
спростовує, ймовірно, хоче зберегти інтригу.
— Достойна людина, яка має досвід,
активно працює, вміє мріяти, слухати
та вчитися, будувати плани, а що найголовніше — діяти на благо Херсонщини,
— рекламує названого претендента заступник голови Херсонського відділення Національного олімпійського комітету України Ігор Гарагуля. — Важливо,
що Юрій Гусєв очолює товариство херсонців за межами нашого краю.
«У Юрія — аналітичний склад розуму,
ця людина здатна розробити вірну стратегію, поставити правильний вектор i завжди націлена на отримання відмінного результату в інтересах людей», — солідарна з його думкою активістка Херсона Оксана Матусевич.
Сам же потенційний керівник Херсонщини вже досить активно веде у коментарях діалог, відповідаючи на питання херсонців, ще й трохи розповів про себе: « Я
родом із Херсона, у цьому місті живе моя
мама та похований тато. Пішов із поста
заступника міністра оборони України у
відставку за власним бажанням ще у січні 2016 року».
Нагадаємо, що екс-очільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв у своєму
кріслі протримався рівно три роки та був
змушений ще 5 квітня 2019 року написати заяву про звільнення за власним бажанням.
Високопосадовець мотивував своє рішення соціальними заворушеннями в
Україні на тлі розслідування резонансної справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, а також бажанням забезпечити громадський порядок на час проведення другого туру президентської кампанії на півдні України.
Слідом за Гордєєвим свою посаду залишив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук, якого також пов’язують зі справою
про вбивство активістки Катерини Гандзюк. А ось головний підозрюваний у резонансній справі, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер не лише
лишається на своїй посаді, а й зумів домогтися пом’якшення запобіжного заходу.
Голові Херсонської облради слідчі ГПУ
оголосили нову підозру: формулювання
«організація замовного вбивства» змінили на «замовлення побиття». Це частина друга 121 статті КК України, санкції якої передбачають від семи до десяти
років позбавлення волі. Можна сказати,
що група адвокатів, яка захищає Владислава Мангера, зробила все можливе, щоб
пом’якшити запобіжний захід для свого
підзахисного, адже раніше йому «світив»
термін позбавлення волі від десяти до 15
років або довічне ув’язнення. ■

За останні два дні на Донбасі ворог понад двадцять разів порушував режим припинення вогню. Обійшлося без втрат. На
думку аналітиків, ситуація у зоні проведення Операції Об’єднаних сил станом на
6 травня 2019 року залишалася контрольованою.
У звіті зазначено, що сепаратисти двічі
застосовували заборонені Мінськими угодами міномети в 120 мм в околицях міста
Авдіївка.
Ворог обстрілював наших захисників
iз бойових машин піхоти, протитанкової
зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
— Збройні формування Російської
Федерації також вели вогонь по позиціях
наших підрозділів з озброєння БМП та
протитанкових ракетних комплексів, —
iдеться в повідомленні прес-центру ООС.
— У зоні відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції ВСУ: з ручних протитанкових гранатометів (Авдіївка, Талаківці та Павлопіль), великокаліберних кулеметів (поблизу Талаківців та
Лебединського), стрілецької зброї (біля

Події 2014—2019 років
довели, що українська піхота
перетворилася на одну з найефективніших у своїй військовій категорії в сучасному
світі. Оборонні, наступальні,
рейдові операції, які проводили українські піхотинці, вже
зараз почали вивчати в найкращих військових навчальних закладах світу.
Піхота — це каста. До неї
особливе ставлення, бо вона —
найбільша частина українського війська. Вона кров’ю,
потом і неймовірними надзусиллями у війні з агресивним
і підступним ворогом довела
свою боєздатність.
Саме тому для вшанування мужності та героїзму воїнів
механізованих, мотопіхотних,
гірсько-штурмових військових
частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за
свободу, незалежність та територіальну цілісність України,
а також започаткування сучасних військових традицій Президентом України встановлено військово-професійне свято
— День піхоти, яке відзначатиметься щороку 6 травня.
Чому саме цей день? 6
травня 1648 року переможно
завершилася битва на Жовтих Водах. Це перша переможна битва Національної визвольної боротьби під
проводом Богдана Хмельницького. І в тій вікопомній
битві, і в сьогоднішній війні
основну роль відіграла саме
козацька піхота.
Також саме 6 травня, але
вже 1920 року переможно завершився перший зимовий

Прем’єр-міністр України.

■ НА ФРОНТІ

Дмитро СЕМЕНОВ

Олена НАГОРНА

Володимир Гройсман

Їхня зброя — цинізм
Російські терористи знову порушили мінські
домовленості, застосувавши заборонені міномети
Лебединського).
Зазначається, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників обстрілювали чотири рази: із застосуванням
заборонених мінометів — неподалік села
Новозванівка, з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем
— поблизу населеного пункту Новоолександрівка, ще двічі — з протитанкових ракетних комплексів (під Кримським).
Втрат серед військовослужбовців
Об’єднаних сил немає, але один солдат отримав поранення. На кожен обстріл противнику дали адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, один окупант знищений, ще п’ятеро — поранені.
У повідомленні від 5 травня 2019 року

також сказано, що під час бою з ворожою
ДРГ, яка здійснила напад на захисників
України біля Миколаївки, безвісти зник
наш боєць. Про це повідомив керівник
35-ї окремої бригади морської піхоти.
Сталася НП у зоні проведення ООС, навпроти позицій українських військових,
біля села Миколаївка. Негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Командування бригади звернулося також до
міжнародних спостерігачів, щоб установити режим припинення вогню на цій ділянці. Однак ворог на поступки не пішов i
підсилив обстріл, тим самим перешкодивши провести ретельний пошук зниклого
бійця. Швидше за все, морський піхотинець загинув у бою, тому його тіло продовжили шукати навіть під вогнем. ■

■ ПРЕДОВА

«Гей, нумо, браття, до зброї!»
Піхотинці української армії вперше відзначили професійне свято

❙ Наша піхота кров’ю, потом і неймовірними надзусиллями у війні з агресивним і підступним ворогом
❙ довела свою боєздатність.
похід — шестимісячний рейд
української армії по тилах спочатку «білих», а потім «червоних», однаково ворожих для
України військ. Ця подія вочевидь мала для українських
захисників сакральне значення: адже почався зимовий
похід 6 грудня (зараз ми відзначаємо цього дня День Збройних сил України), а завершився 6 травня. Таким чином, ми замикаємо цикл свят і
цілу низку історичних моментів. У цьому святі зливаються

Наталя ТАТАРЧУК
«Завдяки Тобі» — рух вдячності військовим, ветеранам і ветеранкам, ініційований командою друзів-волонтерів влітку 2018 року та підтриманий бюро Агентства США з міжнародного розвитку. Вже
сьогодні, зустрівши когось із них на вулиці, у кафе, на роботі чи у транспорті, прикладіть руку до серця на знак вдячності.
Це можливість без зайвих слів сказати:
«Моє життя у мирному місті, свобода і незалежність України — все це можливе завдяки тобі».
Кампанія ініційована Бюро USAID з

ті історичні періоди, коли українська піхота відзначалася
на полях битв, домінувала серед інших родів військ.
Ще одним важливим моментом є те, що саме на 6 травня припадає велике релігійне
свято — День Юрія Змієборця, який здавна вважається
одним iз небесних покровителів українського війська. В
нинішні часи Юрія Змієборця зображають у вигляді кінного вершника, який списом
пронизує змія. Але на прапо-

рах козацького війська Змієборець зображався пішим воїном. Українська народна традиція зберегла вірш, який згодом перетворився на пісню:
«Нам поможе святий
Юрій
Ще й Пречиста Мати
Лихо звоювати.
Ой чи пан чи пропав —
Двічі не вмирати,
Гей, нумо, браття, до зброї!»
Із заслуженим святом, українська царице полів! Перемог! ■

■ ІНІЦІАТИВИ

Подякуй захиснику
Долучайтеся до національної кампанії «Завдяки Тобі»
ініціатив перехідного періоду (OTI), яке
сприяє розробці законодавства про статус
ветеранів, а також налагодженню поінформованої та повноцінної діяльності.
OTI ініціювало розширений формат
соціальної кампанії «#Завдяки_Тобі»,

аби продемонструвати повагу і вдячність
українським ветеранам за їхню службу.
Від початку конфлікту у Східній Україні
майже 350 тисяч українців і українок отримали від держави офіційний статус ветеранів (учасників бойових дій). ■

ІнФорУМ
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■ ПАМ’ЯТЬ

■ ПОЗОВ

Катерину Гандзюк пом’янули в Херсоні

Тарифи
засуджено

Активісти та рідні через півроку з дня смерті засудили цинізм слідства
Ольга МИРОНЕНКО
Катерина померла в роковому віці,
33-річною, у Київському опіковому центрі, де провела три останні місяці свого життя. Нагадаємо: напад на Гандзюк
стався 31 липня 2018 року. Бандити вилили дівчині на голову літр сірчаної
кислоти. Глибокі опіки вразили понад
30 відсотків її тіла. І попри те, що тривалий час столичні медики боролися за
життя молодої дівчини, вона померла 4
листопада 2018 року.
Резонансна справа про замовний напад на активістку сколихнула всю Україну, звернувши увагу громадськості
на незахищеність людей, які взяли на
себе місію борця з корупцією, свавіллям i вседозволеністю. Активісти, які
об’єдналися до групи «Хто замовив Катерину Гандзюк», вважають причетними до її смерті відразу декількох херсонських чиновників, серед яких екс«губернатор» Андрій Гордєєв, його заступник Євген Ріщук, а також голова
Херсонської облради Владислав Мангер та екс-помічник депутата Ігор Павловський. За версією Генпрокуратури, яку озвучив Юрій Луценко, голова
Херсонської облради Мангер вирішив
організувати напад, керуючись особистою неприязню. Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову в підпалі
лісів. «Кримінальні групи Херсонщини
використовують для особистого збагачення окремих представників обласної
влади та правоохоронних органів», —
упевнений Генпрокурор.
У березні цього року глава ГПУ розповів на засіданні Тимчасової слідчої

У Тернополі назріває
новий транспортний
скандал
Світлана МИЧКО
Тернопіль

❙ Катерина Гандзюк.
❙ Архівне фото.
комісії (ТСК) парламенту: «Проведено 375 допитів, понад 50 обшуків, низку негласних слідчих (розшукових) дій,
45 оглядів, 100 тимчасових доступів, 10
слідчих експериментів, ще призначено
45 судових експертиз, iз них більшість
уже проведено».
Тим часом стало відомо, що рідний
батько Катерини Гандзюк подає позовну заяву до суду проти глави ГПУ Юрія
Луценка. На думку батька, чиновники
оприлюднили факти з протоколів медичної експертизи, які були конфіденційною інформацією.
— В iнтернет потрапили протоколи судово-медичного дослідження тіла
Каті. Я не хочу, щоб півсвіту читало, якими у дочки були мозок, печін-

ка, нирки. Я маю на це право. Це аморально, дико, неприпустимо, — заявив
батько херсонської активістки Віктор
Гандзюк. — Автори «зливу» — це панове Луценко та Черевко. Не папараці,
або журналюги-авантюристи, а — Генеральний прокурор країни та його помічник. Сподіваюся, що вже недовго. Як лікар питаю: а ви хотіли б, щоб в iнтернеті опублікували гінекологічні подробиці про стан здоров’я ваших дружин,
або результат пальцевого дослідження
ваших простат? Це розголошення матеріалів досудового розслідування. Ви
поглумилися над пам’яттю Каті, ви завдали мені моральної шкоди. Позов до
суду та заяву про цей злочин не забаряться. ■

■ МЕДИЦИНА

Будівлі для білих халатів
У 16 селах Черкащини почали зводити амбулаторії
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині у 16 населених пунктах області розпочали будувати амбулаторії сімейної медицини. Про
це «Україні молодій» повідомили в ОДА. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Тараса Висоцького, держава фінансує
90% вартості будівництва,
також за її рахунок буде придбано для амбулаторій сучас-

не обладнання і транспорт.
«Уже оголошено тендер
на закупівлю автомобілів для
всіх амбулаторій. Тим часом
на місцях мають забезпечити
10% співфінансування. За ці
кошти будуть підведені необхідні комунікації та облаштувано території», — уточнює
Тарас Висоцький. Загалом,
пояснює, на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості держава перерахувала 250 млн. грн. суб-

венції місцевим бюджетам —
на будівництво амбулаторій
передбачили 136,5 млн. грн.,
ще 11,5 млн. грн. — на придбання службового автотранспорту для медиків.
Тарас Висоцький каже,
що у населених пунктах Черкащини медиків також готові
забезпечити житлом. Нині
черкаська влада опікується доукомплектуванням медичних фахівців — ведуть
перемовини з навчальними

■ РЕЗОНАНС

Експертизі умили руки
У справі про останню на цьому світі для харківських
пішоходів ДТП — новий віраж
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Харківська поліція вже закрила
кримінальне провадження проти фахівців, які не змогли визначити швидкість
руху іномарки Олени Зайцевої у момент
резонансної ДТП. Фігурантів «Харківської трагедії» засудили до 10 років позбавлення волі ще наприкінці лютого. Але
остаточну крапку у цій справі, схоже,
ставити зарано. Спочатку Олена Зайцева заявила, що її власна провина у ДТП
на Сумській вулиці заслуговує не більше, ніж умовного покарання. А згодом і
адвокат Геннадія Дронова Сергій Пере-

пелиця подав позов, у якому звинуватив
експертів Харківського НДІ імені Бокаріуса у неналежному виконанні своїх
обов’язків. Справу було відкрито за статтею «завідомо неправдиве показання»
або висновок експерта. Втім, новий хід
захисника не дав бажаних результатів,
оскільки днями порушене кримінальне
провадження закрили через «відсутність
складу злочину».
Це вже була друга спроба Сергія Перепелиці притягти до відповідальності
чотирьох експертів, які не змогли встановити швидкість автомобіля Олени
Зайцевої у момент аварії і не дали точної відповіді з приводу вмісту у її крові

закладами, а також медиками-практиками в обласному
центрі.
«Мінімальне кадрове наповнення є в більшості населених пунктів — зокрема по
одному лікарю. Але плануємо забезпечити кожен об’єкт
мінімум двома фахівцями»,
— пояснює Тарас Висоцький,
який днями інспектував будівельні роботи у всіх 16 населених пунктах області.
Лідером iз будівництва
медичних амбулаторій на
Черкащині є село Вербівка Городищенського району. Там уже зводять стіни.
А здача в експлуатацію усіх
медичних об’єктів, кожен з
яких обійдеться приблизно
у 6-8 млн. грн., запланована на літо. ■

наркотиків. Після першої заяви адвоката поліція доручила вести розслідування
не слідчому управлінню, а дільничному,
який не має для цього відповідних повноважень. Справу закрили, проте захисник домігся її повторного відкриття через суд.
Цікаво, що дніпровські експерти,
яких залучали до розслідування, зуміли визначити швидкість «Лексуса» Зайцевої, але їхні дані не були враховані судом. «Експертизи інституту Бокаріуса
мали чимало помилок і не давали відповіді на важливі запитання, — каже пан
Перепелиця. — На основі цих експертиз
було складено обвинувальний акт і справу передано до суду. Зауваження та клопотання адвоката ігнорували, а в призначенні комплексної експертизи йому
відмовили». У свою чергу, Геннадій Дронов вважає, що протягом слідства і судового розгляду його права на захист були
порушені щонайменше 12 разів. А відтак він вимагає повторних досліджень та
повної оцінки доказів і просить визнати
його невинуватим у зв’язку з відсутністю складу злочину. ■

У Тернополі розпочався новий виток боротьби проти високих тарифів на проїзд у громадському транспорті, викликаний
рішенням апеляційного суду про
визнання їх протиправними. Нагадаємо читачам, що з 1 листопада минулого року ціни на проїзд
у тернопільських тролейбусах та
«маршрутках» різко підвищились
— від 4 та 5 гривень, відповідно, до
8 і 9 при сплаті готівкою, що стало
найвищим на той час показником
серед обласних центрів України. І
хоч для власників пільгових «Карток тернополянина» та тих, хто готовий був сплачувати безконтактною банківською карткою чи користуватися неперсоніфікованим
електронним проїзним квитком,
було встановлено дещо нижчі розцінки, тернополян такий факт шокував і обурив. Результатом стало
перекриття вулиць та багатолюдне «транспортне віче», яке прийняло резолюцію з вимогами насамперед скасувати рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо підвищення
тарифів та оприлюднити детальну
інформацію про структуру витрат
i розрахунки вартості проїзду. Під
тиском громадськості влада відступила і повернула старі ціни, однак тоді до акцій протесту вдалися вже перевізники, що призвело
до транспортного колапсу в місті.
Поступово влада так-сяк «розрулила» ситуацію, провівши перемовини з перевізниками та громадські слухання (щодо останніх, правда, у громадських активістів залишилося багато запитань), а також
пролонгувавши термін виготовлення згаданих «Карток тернополянина». Компромісну готівкову
ціну на квитки було встановлено
у розмірі 6 гривень у тролейбусах
та 7 — у «маршрутках», відтак масові протести поступово вщухли.
Однак громадські активісти вирішили не здаватися.
Тернопільський юрист Ростислав Небельський звернувся
до суду з позовом проти виконкому Тернопільської міської ради, і
ось тепер, після низки засідань в
судах різних інстанцій, він нарешті виграв справу. За його словами, це означає, що міська рада
зобов’язана повернути старі (які
діяли до 1 листопада 2018-го) тарифи, якщо ж цього не буде зроблено, то йтиметься вже про кримінальну відповідальність. Наразі, а
з часу прийняття судового рішення минуло вже більше як 2 тижні,
міська влада не поспішає виконувати рішення суду. Міський голова Тернополя навіть звертався до
Верховного Суду з проханням зупинити дію постанови апеляційного суду, однак це прохання не
задовільнили. Тим часом адвокат
Ростислав Небельський звернувся із закликом допомогти якнайшвидше забезпечити законність до
керівників обласної поліції та управління Держпродспоживслужби. Громадські ж активісти закликають до цього і міського голову,
а в протилежному випадку погрожують організацією масових акцій протесту. ■
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■ ЗУСТРІЧІ

Суботня розмова
Чому новообраний Президент Володимир Зеленський
наполягає на проведенні інавгурації 19 травня
та чи планує він розпускати парламент?
Катерина БАЧИНСЬКА
Третього травня газета Верховної
Ради «Голос України» опублікувала офіційні результати другого туру
президентських виборів. Таким чином, церемонія інавгурації має відбутися впродовж 30 днів iз моменту
офіційного оголошення результатів.
Новообраний Президент Володимир
Зеленський вирішив керуватися
принципом «поспішай, Химко, поки
ярмарок» і вже в суботу зустрівся з
головами фракцій парламенту, щоб
домовитися стосовно дати інавгурації.
Фішки, міжнародні гості, актори та дійство, якого ще не бачили в
Україні. Так у команді Зеленського обіцяють провести інавгурацію
Президента. Напередодні сценарист фільму «Слуга народу» і член
команди Зеленського Юрій Костюк в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що штабісти новообраного гаранта активно готуються до
церемонії і планують її провести в
нестандартній для України манері.
«Ми, до речі, думали, чи можна вивести депутатів у інше місце на інавгурацію, але для цього треба змінювати регламент. Тобто є історичні процедури, які ми повинні поважати і виконувати. А потім ми ще
щось придумаємо, не хочу розкривати всі секрети. Такої інавгурації
ще не було», — заiнтригував сценарист.
У суботу, ще до початку зустрічі з головами фракцій i спікером
парламенту Андрієм Парубієм, новообраний Президент заявив журналістам, що він та його команда
(а прийшов він разом з адвокатом
Ігоря Коломойського Андрієм Богданом, засновником «Кварталу 95»
Сергієм Шефіром i власником продакшн-студії Кирилом Тимошенком) наполягатимуть на даті 19
травня: «Не хочу відтягувати дату
інавгурації, бо вже час нормально
працювати, а не розмовами займатися», — заявив Зеленський. Зустріч із депутатами тривала понад
двi години, проте ніякої конкретики так і не оголосили.
За інформацією журналістки
Соні Кошкіної, голова парламенту
Андрій Парубій запропонував Зеленському дату 28 травня. Адже
за такої умови і Верховна Рада не
розійдеться достроково, і в команди Зеленського буде вдосталь часу
для організації інавгурації. Оскільки команда Зеленського планує щось феєричне — дата 28 травня надасть змогу запросити міжнародних партнерів, очільників країн
світу та зірок з усього світу. Проте питання — у найближчому засіданнi Верховної Ради, де й мають
проголосувати за дату інавгурації.
А найближче засідання парламенту лише 14 травня, тому якщо депутати таки проголосують за 19те число, в команди Зеленського
буде лише п’ять днів, щоб офіційно
надіслати запрошення гостям церемонії. У свою чергу, дата 28 травня
дасть змогу заздалегідь запросити
гостей і пересвідчитись, хто ж усетаки зможе приїхати.
Ці дві дати обговорювали впродовж двох годин, і начебто новообраний Президент уже й погодився
на компроміс із Парубієм. Проте,
як пише Соня Кошкіна, тут у «гру»
вступив голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк, який таки на-

гадав, що спершу новообраний Президент наполягав на даті 19 травня. Тому давайте дотримуватися
саме цього числа, зазначив Березюк. «Парламент визначиться з
цією датою формально наступного пленарного тижня, так само як
формально наступного тижня прийме рішення і фракція — але ще раз
кажу: особисто не бачу загроз у 19
травні, бачу переваги — чим швидше взяти відповідальність за країну, тим більша ймовірність, що все
буде добре», — зазначив після зустрічі Олег Березюк. Цю ж позицію
підтримують в Опозиційному блоці та фракції «Відродження». Проте остаточно депутати визначатимуться вже на засіданнях фракцій,
а саме 14 травня. У цей же день Верховна Рада має назвати дату проведення офіційної церемонії.
Уже опісля зустрічі на офіційній сторінці Зеленського у «Фейсбуці» з’явилася заява до голови
парламенту Андрія Парубія, у якій
він закликав Верховну Раду якнайшвидше призначити день інавгурації: «Сподіваюся, що народні депутати підтримають наші пропозиції
на своєму засіданні 14 травня, адже
нам потрібно працювати. Зокрема, і
з парламентом. Визначеність украй
важлива і для народу України, і для
іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості,
і для мене особисто». І що цікаво,
за статтею 165 регламенту Верховної Ради, якщо парламент і новообраний Президент таки не зможуть
домовитися щодо дати проведення
інавгурації, її одноосібно має призначити Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Офіційної відповіді на
лист від голови парламенту поки не
було.
Зауважимо, що категорично
проти 19 травня проведення урочистостей виступив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Нагадавши, що 19
травня в Україні вшановують жертв
політичних репресій. «Це траурний
день, в який проводяться жалобні
заходи по всій Україні, обмежено
розважальні заходи та розважальне
мовлення на телебаченнi», — написав В’ятрович.
Чому ж так багато суперечок і
дискусій стосовно дати офіційної
церемонії вступу на посаду? Бо саме
від дати проведення інавгурації залежить подальша доля парламенту.
Якщо інавгурація відбудеться після 27 травня, Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент
і йому доведеться до жовтня працювати з Верховною Радою цього скликання. Згідно з законом, це не можна зробити пізніше, ніж за 6 місяців
до закінчення її повноважень. Якщо
ж проведення інавгурації пройде 19
травня, то саме в руках Зеленського
опиниться подальша робота парламенту цього скликання.
Де і як відбуватиметься інавгурація — поки теж під питанням. Так
само невідомо, скільки коштуватиме все дійство, адже найдешевшою
церемонією була iнавгурацiя Президента Петра Порошенка (тоді бюджет обійшовся у 800 тис. грн.), суттєво дорожчими — у Віктора Януковича — 3 млн. грн., та у Віктора
Ющенка — 4,5 млн. грн. Чи зекономлять у команді Зеленського на
інавгурації чи навпаки робитимуть
«дорого і багато», дізнаємося вже
після церемонії. ■

❙ Інавгурацію Зеленський хоче провести якомога швидше.
❙ Фото з сайта 5.ua.
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Проведення інавгурації 19 травня не завадить Дню пам’яті жертв репресій, оскільки раніше
він збігався з Днем Європи. Про це заявив член команди обраного Президента Володимира Зеленського Андрій Герус на своїй сторінці у «Фейсбуці» у відповідь на слова очільника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. «Третя субота травня — День Європи в Україні. Торік святкування дня Європи розтягнулося на 18-20 травня. Були фестивалі, змагання, турніри, концерти, в тому числі організовані міністерствами і різними адміністраціями.
Багато з тих концертів проходили і в День пам’яті жертв політичних репресій — 20 травня 2018го», — стверджує він. Тоді, за словами Геруса, ніхто з «сьогоднішніх моралізаторів не був помічений у спробах зупинити святкування і музичні концерти». «Жодних «Фейсбук»-постів, жодних
заяв. А ось для процедури демократичної зміни Президента їм цей день поганий», — поскаржився член команди Зеленського.

■ ДУМКА З ПРИВОДУ

Інавгураційний свербіж
Василь БОГДАН, експерт з питань
безпеки, генерал-лейтенант, публіцист
Перебіг подій із бажанням новообраного Президента України Володимира Зеленського призначити
інавгурацію на 19 травня 2019 року
дає підстави вважати, що його команда є не чим іншим, як збіговиськом псевдоліберальних космополітів. Адже вказана дата на державному рівні легітимно визначена
в Україні Днем пам’яті жертв політичних репресій. Цікаво, чи призначив би пан Зеленський аналогічний
захід на день вшанування жертв Холокосту? Та як би на таке блюзнірство зреагувало українське і світове
єврейство.
Чи до такого рішення Володимира Зеленського спонукає його патрон
Коломойський, який із нетерпінням
чекає часу, коли зможе «зідрати» з
України, як писав Тарас Шевченко,

«останню свитину». Викликають занепокоєння і наміри «команди Зе»
ревізувати ухвалений ВР України
закон про державну мову, реформи,
пов’язані з сектором безпеки і оборони та заходами щодо відродження національної ідентичності.
Проте, не виключено, що Зеленського подібними акціями підставляють «добрі люди» для створення підґрунтя з оголошення йому
згодом імпічменту. Зайве пояснювати, як подібне сприятиме Путіну
і надалі підриватиме національну
безпеку України.
Тому хлопцям із «95 кварталу»
потрібно нарешті подорослішати,
ставати українськими патріотамидержавниками та дбати про безпеку держави й нації. А конституційні повноваження новообраному Президенту будуть обов’язково надані у
визначений час Верховною Радою
України. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Нацтелерадіо — новий очільник
Після відставки Юрія Артеменка з посад и г ол о в и Н а ц і о н а л ь н о ї р а д и з п и т а н ь т е ле ба че ння і р а ді о мо влен н я її н овим к ерівн и к о м п р и з н а ч е н о В ол од и м и р а Го р к о в е н ка. До останнього часу він працював завід у в а ч е м в і д д і л у Гол о в н о г о д е п а р т а м е н т у
інформаційної політики адмініcтрації Президента, раніше — телевізійним журналіст о м н а к а н а л а х « І н т е р » , « I C T V » , « Ук р а ї на». Відповідний указ Президента Петра
Порошенка оприлюднено на сайті глави дер жа ви .
Нагадаємо, голова Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення Юрій
А р те м е нко пода в у відст авк у н ап ередодн і,
4 травня. Він назвав дві причини такого
рішення — втома та пропозиція іншої роботи. Артеменко працював на цій посаді з
2 01 4 р о ку.

Луценко до відставки готовий,
але сам не піде
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що поки не бачить причин

для своєї відставки, проте готовий залишити пост. «Мені складно працюється, але я
працюю чесно. Наразі я не бачу ні юридичних, ні моральних підстав писати заяву про
відставку», — цитує Луценка «ІнтерфаксУк раїн а». За його словами, з ак он п ро п рок урат уру п ередбачає з мін у Ген п рок урора у
д в о х в и п а д к а х : у р а з і , к ол и в і н с а м х о ч е
піти або якщо його відправила у відставку Верховна Рада. При цьому Луценко заз н ачив, що гот овий п ок ин у т и п осад у, я к що
п арламен т висловит ь йому н едовіру. Ран іше новообраний Президент Володимир Зелен сь к ий з ая вля в, що має н амір відп равит и Луц ен к а, я к п редст авн ик а ст арої к оман ди, у відст авк у.

Держборг України зменшився
В п е р ш е з 2 0 1 4 р о к у д е р ж б о р г Ук р а ї н и оп уст ився н ижче 60 % ВВП. Про ц е п овід о м л я є Н а ц і о н а л ь н и й б а н к Ук р а ї н и в і н ф ляційному звіті за квітень. Зазначається,
що борг скоротився завдяки збереженню
п о з и т и в н о г о п е р в и н н о г о с а л ь д о б юд ж е т у
т а з міц н ен н ю н ац іон аль н ої валют и. ■
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■ КОНТАКТИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Посланець миру

Північну Македонію очолить
прозахідний кандидат

Папа Франциск відвідує Болгарію
та Македонію
Ігор ВІТОВИЧ
Pacem in terris — у перекладі з латинської мови «Мир
на землі» — таке гасло апостольського візиту Папи Римського Франциска в Болгарію,
який розпочався в неділю.
Мета цього візиту в країну, в
якій кількість католиків не
перевищує один відсоток, —
зміцнення зв’язків між християнськими конфесіями.
Папа Франциск у перший
день візиту відвідав патріарший собор Олександра Невського в Софії, молився там біля
гробниці святих Кирила і Мефодія, зустрівся у Синодальному палаці з патріархом Неофітом i членами Синоду Болгарської православної церкви.
І це був єдиний контакт представників БПЦ iз понтифіком.
Представники Болгарської
православної церкви, яка перебуває у тісних зв’язках iз Російською православною церквою,
відмовились брати участь в ін-

ших офіційних заходах Папи
Франциска в Болгарії.
У Софії понтифік закликав
болгар виявляти милосердя до
мігрантів, а європейські країни — до об’єднання для вирішення проблем низької народжуваності та нерівності в доходах, які, за його словами,
«підживлюють
міграцію».
Перший день апостольської
подорожі Папи Франциска до
Болгарії завершився пасхальною месою «Цариця Небесна» на столичній площі Князя
Александра. Меса згуртувала
приблизно 12 тисяч вірян.
Учора, як і під час інших
своїх закордонних поїздок,
Папа відвідав місцевий табір
біженців, де зустрівся з мігрантами з Сирії та Іраку. Далі,
керуючись тим же маршрутом,
що і його попередник Іван Павло ІІ, який відвідував Болгарію
17 років тому, Папа Франциск
відвідав місто Раковскі, де зустрівся з представниками католицької спільноти.

Олег БОРОВСЬКИЙ
Авіалайнер Sukhoi Superjet 100 або
«Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) російської авіакомпанії «Аерофлот» згорів у
московському аеропорту «Шереметьєво» після аварійної посадки в неділю, 5
травня. За оприлюдненими вчора офіційними даними, загинула 41 людина. Серед
загиблих — двоє дітей та бортпровідник,
повідомляють російські ЗМІ. До лікарень
доправили щонайменше шістьох осіб,
троє з них — у реанімації. У Мурманській області оголосили триденну жалобу
через катастрофу.
Літак виконував рейс SU1492 Москва—Мурманськ і повернувся в аеропорт
незабаром після злету, здійснивши екстрену посадку. Загалом на борту лайнера
перебувало 73 пасажири і п’ятеро членів
екіпажу. Літак вилетів о 18:03 за московським часом. Згідно із записом польоту в сервісі Flightradar24, о 18:10 він досяг висоти 3 тис. 216 метрів, після чого
почав знижуватися, заходячи на посадку.
«Суперджет» торкнувся злітно-посадкової смуги «Шереметьєва» близько
18:30. Згідно з записами з камер спостереження та свідченнями очевидців, лайнер
сильно вдарився об поверхню смуги, його
двічі підкинуло, після чого він загорівся.
Вогонь почався в районі центральної частини літака, миттєво охопивши всю його
задню частину. В кінці пробігу літак розвернуло, і він зупинився. Одразу ж після
зупинки бортпровідники оголосили евакуацію і стали допомагати людям залишити літак.
На відеозаписах і фотознімках видно,
що дві основні стійки шасі літака або не
вийшли, або надломилися під час посадки, і літак лежить двигунами на землі, а
передню стійку шасі випущено. Пасажирам довелося залишати літак по двох надувних трапах. У соцмережах обговорюють повідомлення про те, що евакуацію
ускладнили самі пасажири, які намагалися зняти з полиць ручну поклажу. На
відео з «Шереметьєва» дійсно помітно,
що деякі люди залишали літак iз речами,
зокрема й досить великими сумками. Рятуючи свій багаж, пасажири носової частини не залишили шансу залишитися
живими пасажирам хвостової частини.
Втім, у компанії «Аерофлот» заявили,
що евакуація людей відбулася впродовж
55 секунд при нормативі в 90 секунд.
Наразі говорити про остаточну
офіційну версію катастрофи зарано. Пасажири, які летіли цим рейсом, кажуть,

❙ Папа Франциск і патріарх Болгарської православної церкви
❙ Неофіт. Решта ієрархів візит проігнорували.
Сьогодні Папа Франциск
у рамках своєї 29-ї апостольської подорожі прибуде з одноденним візитом до столиці Північної Македонії, де народилася свята Мати Тереза.
Травневий «православний»
вояж римського першосвяще-

ника завершиться відвідинами Румунії в період 31 травня2 червня. Прийнявши запрошення цивільної та церковної
влади, глава Католицької церкви відвідає Бухарест, Ясси,
Шумулеу-Чук та Блаж, повідомив прес-центр Ватикану. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У переддень візиту Папи до Болгарії Ватиканський прес-центр повідомив, що Святіший отець Франциск вирішив запросити на 5 та 6 липня до
Риму верховного архієпископа, членів Постійного Синоду та митрополитів
Української греко-католицької церкви. Цією зустріччю Святіший Отець бажає висловити свою близькість Українській греко-католицькій церкві, що
здійснює душпастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях
світу. Крім того, ця зустріч стане черговою нагодою для поглиблення відомостей про життя та потреби України, аби сприяти миру в країні та порозумінню Католицької церкви латинського обряду з іншими християнськими
конфесіями.

Перемогу в другому турі президентських
виборів у Північній Македонії, що відбулись у
неділю, 5 травня, здобув кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровський. За нього проголосували 52 відсотки
виборців. Його опонентка — професор Гордана
Сіляновска-Давкова, яку підтримала опозиційна націоналістична партія ВМРО-ДПМНЄ, —
здобула 44 відсотки голосів виборців. Явка становила 46,7 відсотка виборців. Згідно з виборчим законодавством Північної Македонії, для
визнання результатів виборів чинними активність виборців повинна бути не нижчою 40 відсотків. Президент у Північній Македонії має передусім представницькі функції, втім, ці вибори розглядалися багатьма як вотум довіри уряду прем’єра Зорана Заєва.

Ізраїль і «Хамас» досягли
перемир’я
Ізраїльська армія заявила вчора про зняття
безпекових обмежень для жителів півдня Ізраїлю, сигналізуючи про домовленість щодо припинення вогню з палестинськими бойовиками в
Секторі Газа, повідомляє агенція «Ассошiейтед
Пресс». ЗМІ, підконтрольні угрупованню «Хамас», що контролює Сектор Газа, також повідомляють про перемир’я. Попри це, офіційного оголошення про припинення вогню з боку
Ізраїлю і «Хамасу» наразі не було. Упродовж
вихідних палестинські бойовики випустили по
Ізраїлю сотні ракет, Ізраїль у відповідь обстріляв цілі «Хамасу» в Секторі Газа. Палестинські медики повідомили про 23 загиблих внаслідок авіаударів. З ізраїльського боку повідомляють про чотири жертви.

США підвищать мито на китайські
товари до 25%

■ КАТАСТРОФИ

Зіпсований імідж
На борту літака, що аварійно сів у московському
аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина

Сполучені Штати Америки підвищать до
25% мито на китайські товари, заявив президент США Дональд Трамп у «Твіттері». «Впродовж 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25 відсотків на високотехнологічні товари
вартістю 50 мільярдів доларів і 10 відсотків на
інші товари вартістю 200 мільярдів доларів. Ці
виплати частково пояснюють наші чудові економічні результати. 10 відсотків підвищаться
до 25 відсотків у п’ятницю», — написав Трамп.
Основні фондові індекси Китаю в понеділок,
6 травня, обвалилися більш ніж на п’ять відсотків після заяви президента США Дональда Трампа. Індекс шанхайської фондової біржі
(Shanghai Composite) знизився на 6,5 відсотка
порівняно з попереднім торговельним днем,
шеньчженської — на 7,2 відсотка, а гонконгiвської — на 3,3 відсотка. На 0,9 відсотка впав
також курс китайського юаня до долара США,
проте згодом він дещо відновився.

На військовий парад до Москви
не приїде ніхто

❙ Половину літака знищив вогонь.
що бачили, нібито в літак вдарила блискавка. У російських ЗМІ та соцмережах
обговорюють повідомлення з посиланням на пілотів про те, що саме після удару блискавки в літака могла відмовити
апаратура. Зокрема, таку версію повідомляє агенція ТАСС. Агенція «Інтерфакс» iз посиланням на неназване джерело повідомила, що причиною повернення літака в Шереметьєво могла стати відмова радіозв’язку із землею.
За інформацією, що потрапила до соцмереж і ЗМІ, літак нібито перейшов на
«ручний» режим керування. Superjet100
оснащений електродистанційною системою управління, коли пілот керує не безпосередньо літаком, а робить це через бортовий комп’ютер, який корегує сигнали.
В аварійній ситуації вмикається режим,
коли дії пілота корегуються менше.
У будь-якому разі відомо, що екіпаж
прийняв рішення здійснити екстрену посадку, причому, судячи за траєкторією,
він двічі намагався заходити на неї, замість того, щоб використати паливо, як
зазвичай відбувається в таких випадках.
Це могло б знизити вагу літака і спростило б його посадку.
Російський слідчий комітет відкрив
кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатацію повітряного транспорту, що призвело
до смерті двох чи більше осіб. Як повідо-

мив офіційний представник «Аерофлоту»
Максим Фетісов, командир «Суперджета», що потрапив в аварію, — досвідчений пілот iз нальотом у 1 тис. 400 годин
на літаках типу SSJ-100 і 6 тис. 800 годин
загалом. На місці аварійної посадки літака в аеропорту «Шереметьєво» знайшли
дві «чорні скриньки», повідомила вчора
агенція РБК із посиланням на свої джерела в МНС. Ще дві «чорні скриньки» технічні служби, які працюють на місці події,
виявити поки не можуть. Пристрої були
встановлені у хвостовій частині лайнера,
що сильно постраждала від вогню та жорсткої посадки.
Літак Sukhoi Superjet 100 — російський
регіональний літак. Він може перевозити до
98 пасажирів на відстань до 4 тис. 600 км.
Літак випускають iз 2008 року, комерційна експлуатація розпочалась у 2011 році.
Для Росії Superjet став багато в чому іміджевим проектом, оскільки це був перший за
пострадянську історію авіалайнер, повністю спроектований і збудований у цій країні.
SuperJet сприймався як символ відродження російського авіапрому, але проект так і
не зміг стати комерційно успішним, зазначає Бі-Бі-Сі. Авіакатастрофа в Шереметьєво
— друга в історії лайнера. Сім років тому, в
травні 2012-го, в Індонезії «Суперджет» розбився під час показових польотів — через помилки пілотів та диспетчерів лайнер врізався в гору. Тоді загинули 45 людей. ■

Польська щоденна газета «Жечпосполіта»
повідомляє, що на військовий парад до Москви 9 травня не приїде ніхто із закордонних лідерів. Перед святом не розіслано запрошень —
мабуть, тому, щоб не отримувати дипломатично принизливих відмов. Самотність президента
Володимира Путіна цього дня один iз його співробітників пояснює тим, що це не «кругла дата»
закінчення Другої світової війни. Але від початку
правління Путіна Кремль намагався не раз використати 9 травня, щоб показати свої міжнародні
впливи й похвалитися перед світовими лідерами зростанням своєї військової сили. Газета відзначає, що, справді, найбільше посадових осіб
iз-за кордону прибуло на парад iз нагоди круглих роковин — 2005 року (понад 50 світових лідерів) та 2010 (понад 30 гостей). Але 2015 року,
в 70-річчя закінчення війни, вже було видно виразний бойкот Кремля з боку міжнародних політиків через російську агресію в Україні.

Новий командувач сил США і НАТО
в Європі
Генерал військово-повітряних сил США
Тод Вольтерс склав присягу на посаді головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО
в Європі. На цій посаді він замінив генерала
Кертіса М. Скапаротті. Церемонія присяги відбулася у штаб-квартирі НАТО в Монсі у Бельгії. Раніше Вольтерс був головнокомандувачем американських військово-повітряних сил
в Європі та Африці. Це досвідчений військовий пілот. Він служив, зокрема, під час операції «Буря в пустелі» в Іраку в 1990-1991 роках.
Завданнями головнокомандувача сил НАТО в
Європі є планування і реалізація операцій Альянсу.
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■ ГАЗОВА АТАКА

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Офіційна Москва, розпочинаючи свої стосунки з новообраним українським Президентом
Володимиром Зеленським, намагається йти
традиційним шляхом: зробити пропозицію
у газовій сфері. Від якої той, як видається
Кремлю, просто не міг би відмовитися.

Шляхом Януковича і Юлії Тимошенко
Упродовж усіх років експерти підозрювали у двосторонніх газових угодах між Україною та РФ наявнiсть корупційної складової: схеми виходили непрозорими, умови були неринковими і
часто доволі шкідливими для України.
Особливо на цьому тлі виділяється газова угода 2009 року, ухвалена за ініціативою тодішнього Прем’єр-міністра Юлії
Тимошенко, що містила низку невигідних для нашої держави умов і яку ледь
вдалося скасувати через суд.
Ще одна проблема прямих газових
угод iз Росією — політична складова.
Адже суто господарська дія, за ініціативи східного сусіда, постійно доповнюється політичними вимогами. На кшталт,
як це було під час підписання Харківських угод, — із продовженням базування
на українській території тодішньої автономної республіки Крим російських військ. Що зрештою і призвело до втрати
частини нашої території.
Утім, як стало відомо днями, Кремль
пробує розіграти стару карту. Так, президент Російської Федерації Володимир
Путін, перебуваючи днями в Пекіні, натякнув: Україна може отримати газ удвічі дешевше, ніж має зараз. «Ми, врешті-решт, підпишемо договір на транзит газу чи ні? Це ж питання яке... Україна отримує вдвічі дорожче газ, ніж
могла б отримувати», — сказав очільник
РФ, нагадавши про передвиборчий візит
до Москви представників «Опозиційного блоку» Віктора Медведчука та Юрія
Бойка, які вели «газові діалоги» з російським прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим.
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Із позавчорашнього дня пересічні українці платитимуть менше за
газ. Промислові споживачі — навпаки, більше. На думку представників виконавчої влади, подібна
цінова «рокіровочка» узгоджена з
Міжнародним валютним фондом
і не несе у собі жодних загроз для
фінансової системи держави. Українці тим часом сподіваються на
зменшення комунальних послуг,
але рішення із цього приводу наразі не ухвалено. Натомість вже
з 1 травня діє постанова, за якою
боржники за комунальні послуги
платитимуть пеню…

Пропозиція номер один
Володимир Путін зробив традиційну пропозицію новообраному Президенту України
Володимиру Зеленському: підписати двосторонню газову угоду
«Росія ж сказала: щонайменше на
25% буде ціна меншою, якщо безпосередньо отримувати газ із Росії», — нагадав
про цю зустріч Володимир Путін, принагідно нагадавши українцям про їхні проблеми. Адже, на думку російського президента, реальний рівень життя в Україні
катастрофічно падає, зростають тарифи
на тепло. Ці події Путін м’яко ув’язав із
небажанням української сторони домовлятися з Росією «по-доброму».

Путін і турбота про Україну
Ще один аргумент від Путіна — транзит російських вуглеводнів до Європи українською територією. Як відомо,
Кремль намагається шантажувати нашу
державу спорудженням нового газогону
«Північний потік-2», після запуску якого буцімто наша газотранспортна система стане нікому не потрібною.
Днями ж Путін зробив ще один несподіваний висновок: якщо припиниться транзит, тоді Україна, за його словами, не зможе забезпечити себе газом із
Європи, який ми купуємо сьогодні.
«А якщо транзиту не буде? Тоді не
буде реверсу», — сказав президент РФ,
оскільки, за його словами, «газова труба
радянських часів» влаштована так, що
«від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну».
«Це нісенітниця, це маячня, це обман,
ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах
перевертати в реверсний режим. Тому що

❙ Володимир Путін: «А не підпишете угоду, відключимо газ!».
❙ Фото з сайта censor.net.
відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі,
потім по паперах пишеться, що це реверс.
Частково заходять на територію сусідніх
країн, звідти трубу проклали маленьку і
вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді
їх немає», — заявив Путін.
А тому, за його словами, якщо не буде
транзиту російського газу до Європи, «тоді
не буде газопостачання України». «Це
таке серйозне питання, а вони клеять дурня там усі, займаються якимись політичними чварами замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України,

■ ЦІНОПАД

Знижка на місяць
В Україні подешевшав газ для населення:
у середньому на 300 гривень і, ймовірно,
лише до червня

Битва постанов
За дорученням Кабінету
Міністрів України НАК «Нафтогаз України» розробила новий
механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки
уникнути підвищення вартості
газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року — як
планували раніше, а й зменшити її
до рівня 8 тис. 247 грн. за тис. кубометрів. За попереднім планом,
як відомо, газ мав подорожчати
до 9 тис.717 гривень за тис. кубів.
У прес-службі пояснили особливості нового механізму: якщо
ринкова ціна для промислових
споживачів є нижчою за встановлену постановою уряду №867,
ціну газу для населення також
знижують. Якщо ж ринкова ціна
для промисловості перевищує
встановлений урядом рівень, то
ціна газу для населення залишається без змін.
Шлях до сьогоднішнього здешевлення, треба сказати, виявився тернистим. Спочатку вся країна
спостерігала за суперечкою двох
головних дійових осіб цього дійства: голови «Нафтогазу» Андрія
Коболєва і Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Перший заяв-

❙ Дешевший газ в Україні ще не означає дешевшої «комуналки».
❙ Фото з сайта espreso.tv.
ляв, що зниження ціни на газ для
населення неможливо, другий наполягав на врегулюванні цін, пригрозивши топ-менеджеру відставкою і натякаючи на величезну зарплату та преміальні Коболєва.
«Нафтогаз» спочатку затято
відмовлявся від нового механізму, апелюючи до повного скасування спецзобов’язань, закріплених у документі №867. Але у квітні нинішнього року Кабмін ухвалив іншу постанову, №293, яка
вимагала від «Нафтогазу» нижчих цін. Коболєв заявив, що він
цю постанову виконувати не буде,
що вона суперечить попередньому документу, постанові №867.
Утiм потім Кабмін усе ж «дотиснув» «Нафтогаз», і наступного
дня після другого туру президентських виборів сторони оголосили
про зменшення ціни через падін-

ня котирувань на зарубіжних
енергетичних біржах.
Ситуація ж для промислових
споживачів наразі спостерігається діаметрально протилежна: у
травні ціни на газ зростуть на 5,211,5% у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. І становитимуть від 6 тис. 299 до 6 тис.
948 грн. Така сума вказана без рахування ПДВ та витрат на його
транспортування магістральними та розподільними трубопроводами. Таким чином, до цієї цифри необхідно додати ще від 1 тис.
259,80 до 1 тис.389,60 грн.

Тридцять днів дешевого газу
«Ціни, встановлені в постанові КМУ №867, фактично будуть
функціонувати як стеля на природний газ для населення до кінця цього року. Це відповідає меті

який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси», — наголосив Путін.
Думку свого лідера фактично повторив і другий за рангом державний чиновник Росії Дмитро Медведєв. «Ми нічого
не змінюємо у своїй позиції. Справа не в
тому, хто переміг, — це вибір українського народу. Справа в тому, як далі працювати чи, навпаки, не працювати, — сказав
він. — Усі ті пропозиції, які були зроблені
під час спілкування з моєю участю і нашими колегами з України, вони, природно,
можуть бути застосовані і до нової влади.
Як то кажуть, було б бажання». ■

ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів, і, таким чином, відповідає нашим зобов’язанням за програмою, підтримуваною МВФ»,
— прокоментувала міністр фінансів Оксана Маркарова, наголосивши, що постанова уряду
№293 дасть змогу новою ціною
на газ для населення відповідати
рівню цін, що утворилися на ринку, i що відповідає меті переходу
до ринкового ціноутворення.
За її словами, жодних ускладнень у діалозі з МВФ бути не
може, адже тариф на природний
газ, який використовують домогосподарства, повинен стати повністю ринковими. У команді новообраного Президента України
Володимира Зеленського проблему здешевлення газу бачать по–
своєму. За словами спікера штабу
Володимира Зеленського Дмитра
Разумкова, новий глава держави
обдумує про доцільність видання свого першого указу, який би
призупинив рішення Кабінету
Міністрів про підвищення ціни
на газ. «Це питання зараз на обговоренні, в тому числі серед експертів. І наскільки я розумію,
це один iз реальних можливих
механізмів знизити тарифи в
країні», — заявив Разумков.
Проте найцікавіше питання:
чи платитимуть після здешевлення газу українці менше за комунальні послуги? З одного боку,
для цього є всі передумови: ціна
газу в тарифі на тепло і гаряче водопостачання становить 70-80%.
Останній раз газ дорожчав у листопаді 2018 року, на 23,5%. Одразу після цього тепло і гаряча вода
подорожчали у Києві на 22%.
Але на шляху до здешевлення є підводні камені. Один із них
— механізм цінотворення комунальних тарифів. Тобто, тарифи
затверджує своїм рішенням Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сферах
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Наразі ж тарифи
діють і з боку НКРЕКП жодних
заяв про намагання переглянути
тарифи на опалення і гарячу воду
не надходило.
Тим паче наближається літо, а
у літній період в Україні відключають опалення, а часто — і гарячу воду. Зрештою, і нинішнє зниження ціни газу є надто невелике,
щоб можна було говорити про суттєве падіння тарифів. Щоб воно
було відчутним для населення,
ціну на газ потрібно знизити хоча
б на третину.
З іншого боку, вже у червні
газ для населення, ймовірно, подорожчає. Причина проста: «Нафтогаз» затвердив ціну на газ для
промисловості на травень на 5%
вищою, ніж вона була в квітні.
Отже, після місячного часового
лагу зростуть і ціни для приватних споживачів. «Ніхто не скасовував підвищення тарифів. Як
тільки почне зростати ціна на імпортний газ, а це станеться ближче до опалювального сезону,
то ціна на природний газ для населення також одразу підніметься», — вважає економіст Віктор
Скаршевський.
Натомість боржники вже потрапили під молот державних репресій: в Україні набуває чинності
новий закон про житлово-комунальні послуги, який передбачає за несплату комунальних послуг штрафи, пеню та відключення. Згідно з нормами закону, оплатити рахунок за послуги ЖКГ
потрібно до 20 числа наступного
місяця , за який був виставлений
цей рахунок. Після цього за кожен день понад цей термін до суми
боргу буде додаватися додатково
0,01%. Іншими словами, борг за
послуги ЖКГ буде збільшуватися
на 1% кожні 100 днів, а пеня за рік
становитиме 3,65%. ■
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■ ОФІЦІЙНО

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Перша посівна фінішувала

Сир:
повернення
до
справжнього

Міжнародним днем трудящих агропідприємці завершили сівбу ранніх зернових
Олена ЯРОШЕНКО
Станом на 2 травня українські аграрії
завершили сівбу ранніх ярих зернових і
зернобобових культур. Ними в підсумку
засіяно цього року угіддя на площі 2,1
мільйона гектарів.
Наразі агропідприємці продовжують
працювати з пізньою яровиною. За даними
Мінагрополітики, на початок травня весняні сільгоспугіддя майже наполовину від
запланованого засіяні кукурудзою на зерно
(2,1 млн. га, або 45 відсотків до запланованого). Також почали засівати весняні поля
гречкою (нею на минулі вихідні вже зайнято
0,4 тисячі гектарів) та просом (7 тисяч гектарів, або 11 відсотків від прогнозованого).
Паралельно проходить сівба технічних культур. На початок травня загалом
було посіяно: цукрових буряків — 212
тис. га (87%); соняшнику — 3,0 млн. га
(53%); сої — 354 тис. га (19%).

Українські виробники
сирних продуктів
вимушено відновлюють
традиції натуральної їжі
Оксана СИДОРЕНКО

❙ Фото з сайта unian.net.
Щодо забезпечення аграріїв добривами: на сьогодні, з урахуванням перехідних залишків минулого року, сільськогосподарськими підприємствами законт-

рактовано та придбано 1,1 мільйона тонн
поживних речовин мінеральних добрив.
Це 106 відсотків від попередньо задекларованих потреб. ■

■ ВІДНОВЛЕННЯ

«Верблюд» і казкова рибка
Держрибагентство вселяє у дніпровські водосховища
червонокнижну стерлядь та мальків щуки
Оксана СОВА
Вселення рідкісних водних біоресурсів проходило минулого тижня на
кількох відтинках головної річки України в Канівському водосховищі. Зокрема,
в затоку «Верблюд», що в Оболонському
районі Києва, випустили 10 тисяч екземплярів червонокнижної стерляді, загальною вагою близько 650 кілограмів.
Середня вага одного екземпляра становила від 30 до 60 грамів. Зарибок вирощували фахівці ДУ «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий
рибовідтворювальний завод ім. академіка С. Т. Артющика».
А поблизу села Проців Бориспільського району Київської області вселено
250 тисяч екземплярів малька щуки, середньою вагою 150 міліграмів. Вирощування цього рибопосадкового матеріалу
відбувалося на ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод із розведення молоді частикових риб» — за
рахунок державного бюджету. До речі,
протягом квітня державні рибовідтворювальні комплекси вже встигли вселити понад 1,6 мільйона екземплярів щуки
у водойми Херсонської області.
Оскільки для останніх десятиріч
подія таких масштабів і значимості,
можна сказати, безпрецедентна, то

участь у ній побажали взяти очільники галузі та регіонів — голова Держрибагентства Ярослав Бєлов, заступник голови Київської облдержадміністрації
В’ячеслав Кучер, начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир
Мухін. А безпосередньо процес зариблення рідкісними видами контролювали головні державні інспектори Управління Держрибагентства у місті Києві та
Київській області.
«Вперше в історії України відбулось
державне зариблення Канівського водосховища червонокнижною стерляддю. Вселено понад десять тисяч підрощених особин однорічки стерляді, яка
стовідсотково приживеться у водоймі.
Минулоріч ми розпочали чудову ініціативу — розширили географію вселення
водних біоресурсів і випустили понад 14
мільйонів екземплярів молоді риб, вирощеної державними заводами. У 2019
році ця добра традиція продовжується», — зазначив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.
Держрибагентство нагадує, що зараз
у більшості водойм України встановлено
нерестову заборону. Детальніше інформацію про це можна переглянути у наказах відповідних територіальних управлінь. Також рибоохоронні патрулі Держрибагентства створили інтерактивні он-

❙ Ось таких «підлітків» стерляді пустили
❙ минулого тижня у велике самостійне
❙ плавання по Дніпру.
лайн-карти на період нересту.
Свідомих (і не дуже) громадян закликають дотримуватись правил рибальства. А якщо ви помітили їх порушення — терміново повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію»:
0 (800) 50-52-50. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Експортуємо зерно
За даними ДФС, станом на 3 травня з України поставлено на зовнішні ринки 42,4 млн. тонн зернових та
зернобобових культур. Із них експортовано: пшениці —
14,3 млн. тонн, ячменю — 3,4 млн. тонн, жита — 88,2
тис. тонн, кукурудзи — 23,9 млн. тонн. Крім того, експортовано 242 тис. тонн борошна, що у перерахунку на
зерно становить 323 тис. тонн, повідомила прес-служба Мінагрополітики.

рема, 10 травня проведуть розширену нараду з керівництвом ДП «Конярство України» та з керівниками всіх
його регіональних філій. Загалом у сфері управління
Мінагрополітики перебуває 504 самостійних суб’єкти
господарювання, серед яких і держпідприємство «Конярство України». Останнє має 17 філій по всій території країни, в тім числі — «Дніпропетровський кінний
завод №65». У власності цієї філії на сьогодні близько
200 коней.

Коні в безпеці

Ліван серед покупців

Проблемна ситуація з кормами, яка минулого тижня поставила на межу виживання тварин на Дніпропетровському кінному заводі №65, оперативно врегульована: на підприємство завезли 15 тонн вівса та 9 тонн
ячменю. Усі коні вже отримують необхідну дозу харчування. Хоча Мінагрополітики не має права втручатись
у господарську діяльність підвідомчих суб’єктів господарювання (в т.ч. і ДП «Конярство України», якому належить Дніпропетровський кінний завод №65),
тут зараз детально вивчають причини виникнення проблеми, аби прийняти відповідні управлінські рішення
і не допустити подібних випадків у майбутньому. Зок-

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів і Міністерство сільського господарства Республіки Ліван погодили форму ветеринарного сертифіката на експорт для
забою великої рогатої худоби з України до Республіки
Ліван. Сертифікат розміщено на сайті Держпродспоживслужби у рубриці «Міжнародне співробітництво».

Ліс — із перших листочків
Тривають робити з відновлення лісів на місцях минулорічних суцільних зрубів (заготівлі деревини). Станом на початок травня за час весняної лісокультурної

кампанії посаджено 23,8 тисячі гектарів нового лісу.
Як повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України, загалом у цьому році заплановано виконати відтворення лісів на площі більше 38 тисяч гектарів. Тим часом до складу установ природнозаповідного фонду погоджено включення понад 55
тисяч гектарів лісів, підпорядкованих агентству лісогосподарських підприємств. Зокрема, згідно з указом
Президента України від 11 квітня з’явилась нова природоохоронна установа на Львівщині — національний природний парк «Бойківщина». Законодавство
надає два роки, щоб відтворити ліс на місці суцільних зрубів. Такий період обумовлений необхідністю
підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу або сприянню його природному поновленню.
Зазвичай, лісівники проводять відтворення лісу вже
на наступний після заготівлі деревини рік, або й того
ж року. Тому відтворення лісів цьогоріч відбувається переважно на місцях суцільних зрубів 2018 року.
Статистичні дані наведені по лісах зі сфері управління Держлісагентства, загальна площа яких становить
7,6 мільйона гектарів, що становить 73 відсотки від
всього лісового фонду України.■

Втративши можливості збуту «дешевих версій» молочки у колишніх
обсягах, сировари намагаються компенсувати збитки, наростивши виробництво справжнього сиру. Таким чином, загострюється конкуренція на
внутрішньому ринку, який і без того
відчутно страждає від засилля імпортної, відносно недорогої продукції.
Так, нинішньої весни, аби утримати продажі, сировари вже змушені
були помітно знизити ціни. Незважаючи на передбачуване збільшення купівельного попиту на свята, багато хто у
квітні знизив їх для дистриб’юторів на
традиційні сири до 140-150 грн./кг. В
акційних продажах вартість буває і помітно нижчою.
Проблеми українських сироварів
засвідчує і виробнича статистика. За
підрахунками Інфагро, впродовж першого кварталу випуск напівтвердих
сирних продуктів скоротився приблизно на третину — до 14 тис. тонн.
Зате виробництво справжнього сичужного сиру виросло на 5 відсотків
— до 19 тисяч тонн. Особливо помітний спад у виробництві сирних продуктів (до 3,4 тис. тонн) і зростання
випуску справжніх сирів (до 6,8 тис.
тонн) у минулому місяці.
Різниця у виробництві сиру і сичужних продуктів збільшуватиметься і надалі за рахунок зменшення виробництва сирного продукту.
Нагадаємо, у першому кварталі
2019 року молочний ринок характеризувався скороченням виробництва
експортоорієнтованих продуктів —
масла, сухого збираного молока, а також сирів.
Сегмент сирів свіжих неферментованих в Україні демонстрував зростання за рахунок збільшення вітчизняного попиту та стійкого експортного. Зокрема, у лютому фіксували зростання в обсягах виробництва на 3,5%
проти аналогічного показника в 2018
році (6,228 тис. тонн проти 6,017). За
перші два місяці нинішнього року
позитивна динаміка склала 4,3%
(12,135 тис. тонн проти 11,634). Прогнозується зростання внутрішньої
пропозиції за рахунок постачання її
на заводи.
Експорт сирів усіх видів у березні
становив 636 тонн, що перевищує на
12,7% показник лютого, але на 29%
нижче, ніж торік, повідомили аналітики UFEB. Загалом за перший квартал експорт сирів усіх видів становив
1,647 тис. тонн загальною вартістю
$5,9 млн. Основні покупці: Республіка Молдова — 32,15%; Казахстан —
26%; Єгипет — 17%.
«Імпортні постачання сирів усіх
видів в Україну сьогодні перевищують експортні на 145%. За даними
Державної митної служби, загальний
обсяг постачань на внутрішній ринок становив 4,048 тис. т на загальну
вартість $18,9 млн.», — зазначають
аналітики UFEB. Основними постачальниками у першому кварталі стали : Польща — 35,6%, або $1,9 млн;
Німеччина — 25%, або $4,6 млн.;
Франція — 14,8%, або $2,8 млн. ■
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■ ЦЕ УСПІХ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Четверо молодих полтавок-однодумців — Вікторія Гончар, Альона Гончаренко, Аліна Полтавець та Світлана Якименко, об’єднавши
зусилля, започаткували проект зі створення крафтової сувенірної
продукції, назвавши його Who made it? («Хто це зробив?»). Бренду
невдовзі виповниться рік, проте навіть за такий короткий проміжок
часу він уже встиг набути чималої популярності.
«З Аліною дружимо з першого класу, тобто понад 20 років. Із Вікторією та Світланою познайомилися дещо пізніше, хоч також маємо дуже багато спільного: у нас однакові інтереси й цінності, —
розповідає Альона Гончаренко. — Спочатку, зустрічаючись разом,
лише констатували, що в Полтаві мало якісної, креативної сувенірної продукції. Усе якесь невиразне й одноманітне. Потім дійшли
думки: досить нарікати, потрібно щось робити».

Подарували футболки
з Гоголем Оксані Забужко
та Юрію Андруховичу
— Зрозумівши, що нам цікава ця тема й ми хотіли б її
розвивати, довго думали над
тим, як зайняти свою нішу.
Аж от настав червень минулого року — того місяця в нашому обласному центрі проводили фестиваль українсько-шведської поезії Meridian Poltava.
Буквально за три дні до цього
широкомасштабного дійства
вночі я виконала дизайн стилізованого портрета Миколи Гоголя. Оперативно домовилися й про поліграфічні послуги.
Так з’явилася наша перша футболка із зображенням видатного земляка, — продовжує розповідь Альони Гончаренко Вікторія Гончар, котра, перебуваючи в декретній відпустці,
закінчила курси дизайнерів та
програмістів і невдовзі, як ви
вже зрозуміли, змогла застосувати на практиці здобуті навички та вміння.
Варіацій таких футболок
кілька. На одній — зображення письменника в чорному кольорі, а в підписі використано
шрифт, подібний до того, який
спостерігаємо на фамільній печатці Гоголів-Яновських. На
іншій — підпис «Гоголь» кольоровий у стилі Google, а сам
портрет синьо-жовтого кольору — у такий спосіб засновниці бренду Who made it? акцентують на тому, що Микола Гоголь — знаний український
письменник, котрий став класиком російської літератури.
— Ми представили свою
продукцію під час поетичного
фестивалю, подарували футболки з Гоголем Оксані Забужко та Юрію Андруховичу. Без
перебільшення, наш Гоголь
викликав справжній фурор.
Футболки з ним розлетілися
першого ж дня, їх із задоволенням купували іноземні гості:
німці, канадці, шведи, — посміхаючись, пригадує Вікторія.
— Успіх нас окрилив. Ми вирішили: якщо маємо такий чудовий старт, отже, потрібно продовжувати в тому ж дусі. І почали продукувати нові ідеї.
Невдовзі мав відбутися фестиваль гончарства в Опішні. До
нього дівчата також підготувалися: повезли туди футболки й
екоторби зі стилізованим написом «Опішня» власного дизайну. Так про креативну команду
дізналося ще більше людей. А
самі засновниці бренду, отримавши черговий заряд позитиву, ввійшли в азарт. І тепер польоту їхньої фантазії вже не зупинити.
— Ми хочемо, аби Полтава
стала помітним туристичним
центром, сповна використавши свій потенціал. Тож свою
місію вбачаємо в тому, щоб
нести певний меседж, популяризуючи історію полтавського краю, заявляти про себе
у світі, адже в нас є здобутки,
без перебільшення, світового рівня, викорінювати в собі

комплекс меншовартості, —
ділиться Вікторія. —Нині наші
футболки із задоволенням одягають люди, котрі розвивають
у Полтаві туризм, виконуючи
місію послів на ниві культурної дипломатії. Скажімо, Яніна Барибіна їздить у них на різноманітні заходи міжнародного рівня — і розказує, що й там
вони викликають непідробну
цікавість. У нашій колекції є
футболка з написом «Полтава
на Ворсклі» — знаєте, скільки дискусій вона викликала в
iнтернеті! Бо ми, окрім усього, вказали дату заснування
Полтави, яка досі є спірною.
Це й викликало шалену дискусію на цю тему — навіть відомі краєзнавці, археологи коментували наш пост у «Фейсбуці». Полтавці допитувалися, чому ми посилаємося саме
на цю дату. Тобто в них виникає цікавість до історії свого
міста. А це свідчить про те, що
ми виконуємо свою місію.
— Представивши футболки
з дизайнерськими малюнками,
що стосуються безпосередньо
Полтави, ми пішли далі: вирішили популяризувати малі й
водночас величні міста та селища Полтавщини, — додає
Альона Гончаренко. — Розпочали з двох таких титанів: Решетилівки й Опішні. Бо Решетилівка — це, як відомо, вишивана столиця України, а Опішня — столиця гончарства. У
нас же з Вікторією навіть прізвища походять від назви фаху
гончар, тобто хтось із наших
далеких предків, найімовірніше, займався цим ремеслом.

Історія може стати основою
для чогось нового й крутого
Продукція бренду Who made
it? з яскравим креативним дизайном одержує жваві відгуки, викликає певні емоції, почуття, знаходить шанувальників. Бо видатні особистості на
ній часто осучаснені, а отже,
наближені до нас. Скажімо,
мандрівний філософ і поет родом із Чорнух Григорій Сковорода зображений на футболці у
вигляді хіпстера — в сучасних
стильних окулярах, а наведена
одна з його філософських цитат
— «Світ ловив мене, та не спіймав» — стосується багатьох величних постатей, думок яких
світ не наздоганяє. Вікторія з
Альоною розробили й дизайн
кількох малюнків, присвячених уродженцю Полтави — вченому зі світовим ім’ям, одному
з основоположників космонавтики Юрію Кондратюку (Олександру Шаргею). На одному з
їхніх малюнків зображено «трасу Кондратюка», за допомогою
якої американські астронавти космічних кораблів «Аполлон» змогли здійснити польоти до Місяця. Дівчата використали й слова з відомої пісні «До
Місяця й назад».
— Полтава має багату й повністю не розкриту історію — і
насправді нам є чим пишатися. Водночас історія може ста-

Пасує образ хіпстера
Григорію Сковороді
Патріотичний бренд Who made it? популяризує історію краю

❙ Засновниці бренду Who made it? (зліва направо) Альона Гончаренко, Вікторія Гончар та Аліна Полтавець
❙ (із донькою Аріною).
ти основою для створення чогось нового й крутого, — зазначає Альона. — Молоді вже не
надто цікаві хрестоматійні Микола Гоголь чи Григорій Сковорода. Осучаснивши ж їх, у підсумку можна отримати справді крутий продукт, який неодмінно знайде дорогу до серця
свого споживача. Дещо відкривши карти, можу сказати,
що зараз працюємо над осучасненням образів засновника нової української літератури Івана Котляревського та легендарного хірурга, життя якого
пов’язане з Полтавою, Миколи
Скліфосовського. Коли ми починали, ця ніша і справді була
незаповненою. Та наш приклад, мабуть, надихнув й інших людей, бо невдовзі в Полтаві з’явився ще один цікавий
проект «Полтавські гопники в
космосі», його засновникам належить серія світшотів i футболок із принтами. Таким чином,
люди почали активніше цікавитися історією рідного краю.
І слава Богу.
Минулого року під час фестивалю «Полтавська галушка»
чимало хороших відгуків отримала футболка бренду Who made
it? із жартівливим написом «Їм
галушку. Люблю Полтаву». Дизайнерську розробку виконала
Вікторія Гончар на замовлення
таверни «4-й бастіон». Невдовзі літо, тож дівчата знову мають
багато замовлень на цю футболку, що неодмінно викликає позитивні емоції. Ще не розпочалися дебати між двома кандидатами на посаду Президента
України, як креативна жіноча
команда запропонувала своїм
шанувальникам футболку з написом: «Стадіон так стадіон!».
В асортименті сувенірної
продукції бренду Who made
it?, окрім футболок, кофт, торбинок, листівок, є ще й оригінальні, привабливі за дизайном чашки. Одна з них — з анімаційним зображенням наших головних культурних
пам’яток і написом «З Полтави з любов’ю» — так і проситься до рук.
— Наша «космічна» чаш-

❙ Сувенірна продукція бренду відзначається яскравістю, креативністю.
❙ Фото автора.
ка теж викликала неабиякий
ажіотаж — перший її тираж одразу ж розібрали. Зараз намагаємося зрозуміти, на яку кількість чашок маємо вийти, аби
задовольнити попит. Надалі
збираємося розвивати ще кілька напрямів своєї діяльності.
Зокрема, маємо запити на створення таких собі колаборацій із
музеями, які замовляють у нас
продукцію із власними брендами. Уже є певні домовленості й
з одним великим фестивалем
— як тільки-но підпишемо угоду, неодмінно розповімо про це.
Найближчим часом з’являться

й наші дизайнерські розробки
дуже впізнаваних брендів, торгових марок — вони також нікого не лишать байдужим, —
запевняє Вікторія Гончар. —
Загалом не любимо афішувати
майбутні проекти й розкривати
секрети, водночас зізнаємося,
що нами зацікавилися і в інших
областях — уже маємо конкретні пропозиції про співпрацю.
Дівчата наголошують: проект, який вони заснували й
просувають, їх надзвичайно
захоплює. Вони просто горять
ним, вкладають у нього душу й
вірять в його успіх. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ СКАЗАТИ ПРАВДУ

Ганна ЯРОШЕНКО

Як відомо, на непідконтрольних Україні територіях Донецької та
Луганської областей як реакція на збройну агресію Російської Федерації набирає обертів рух опору. Одним із тепер уже відомих
партизанів був уродженець міста Красний Луч, що на Луганщині,
Володимир Жемчугов. У період із грудня 2014-го по вересень
2015 року він провів чимало спецоперацій зі знищення військових
об’єктів ворога. Повертаючись пізно ввечері після виконання одного із завдань, чоловік підірвався на міні, із тяжкими пораненнями потрапив у полон і повернувся в Україну тільки через рік — без
рук і майже сліпим. 2017 року за особисту мужність і героїзм, незламність духу, самовіддане служіння українському народу удостоєний звання Героя України. Тепер 48-річний Володимир Жемчугов зустрічається з багатьма людьми й розповідає про пережите,
аби ми знали правду про події на Донбасі, розвінчує кремлівський
міф про те, що там немає російських військових. Побував він і
на Полтавщині — так мені вдалося почути цю щемливу історію з
перших вуст.

«Захищав свій дім, а
виявилося — що всю Україну»
— У 60-ті роки минулого століття мій батько приїхав
розбудовувати Донбас із Росії,
а мати — з Білорусі. Вони створили сім’ю — так я з’явився на
світ. До строкової служби в армії працював шахтарем. Відслуживши, знову повернувся
на шахту. У 90-ті роки почалися складні часи — перестали
платити зарплатню. На ту пору
я навчався в гірничо-металургійному виші, мав дружину й
доньку. А оскільки грошей на
життя не вистачало, змушений
був змінити професію — подався в комерційні структури. Розпочавши з рядового менеджера, виріс до директора заводу, а
згодом став регіональним менеджером успішної міжнародної
компанії, — розказує про своє
довоєнне життя Володимир. —
Оскільки я виріс на Донбасі, то
можу запевнити, що там ніколи
не було якихось міжнаціональних суперечностей. Усе почалося після Помаранчевої революції. Вона перемогла в Україні,
проте не на Донбасі. Бо Донецьку область віддали на відкуп
Ринату Ахметову, а Луганську
— Олександру Єфремову. І місцеве керівництво зробило все
для того, аби Донбас став депресивною територією, а люди
повністю втратили віру у владу. Луганщина взагалі стала
таким собі «ведмежим кутом».
Проте навіть за таких умов я
дуже багато працював, завдяки
чому став заможним. До 2014
року мав свою фірму у Грузії,
а в Красному Лучі, як і раніше,
жили моя мати, сестра, інша
рідня, і ми час від часу їх навідували. Приїхавши до рідного
міста 2014 року, на перехресті
автошляхів Харків — Ростов
і Луганськ — Донецьк побачив барикади й підійшов туди,
бо мені було цікаво, хто ж там
стоїть. Як ви, мабуть, знаєте, у
багатьох населених пунктах існує така собі «біржа праці», де
збираються місцеві алкоголіки
й дармоїди. Вони можуть скопати вам грядку чи вивезти сміття
й у такий спосіб заробити собі
на випивку. Так от, на барикадах якраз і побачив таких людей. Поцікавився, чого вони тут
зібралися. Ті у відповідь: «Ми
тут працюємо. Міський голова
Марина Філіпова наприкінці
дня привозить нам їжу, дає гроші на цигарки й горілку. Тож
усе о’кей». На ту пору росіяни
вже захопили Крим. Та ми все
ще думали: яка війна? Надворі
ж ХХІ століття!
За словами Володимира
Жемчугова, він спробував підняти громаду. Знаючи на Луганщині багатьох керівників,
підприємців, з’їздив до Краснодона, Ровеньків, Антрацита,
Сніжного, Луганська, аби заручитися їхньою підтримкою.
— Проте було вже пізно, —
зітхає. — Навесні 2014-го моїх
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товаришів, однодумців почали знаходити зі зв’язаними
скотчем руками і простреленою головою. Тобто спецслужби Росії вже працювали на Донбасі на повну силу. І те, що сталося далі, було операцією ФСБ
Російської Федерації. У травні
до Антрацита прибув генерал
армії козачих військ Микола
Козіцин із російськими військовими (чи не щоночі туди ж приїжджали по 5—6 «КамАЗів» зі
зброєю). Вони брали один населений пункт за іншим, лякаючи місцевих, що от невдовзі з
Києва нагрянуть «бандерівці»
й усіх знищать. А потім організовували місцеві осередки козацтва, щедро роздаючи зброю
отим алкоголікам і дармоїдам,
які стояли на блокпостах. Іще
зовсім недавно останні під магазином клянчили гривню на
пиво, аби похмелитися. А тепер роз’їжджали на джипах з
автоматами, повними кишенями грошей і ящиками горілки в багажниках. От із цього
й розпочалася так звана «громадянська» війна. Місцеві озброєні козачки грабували банкомати, банки, а також підприємців, керівників, котрі мали
проукраїнську позицію (заздалегідь були складені «чорні» списки). Набіги, як правило, здійснювали вночі, вдавалися до тортур, а зранку привозили своїх жертв до нотаріуса, і
ті, враз ставши поступливими,
підписували дарчі на квартири,
будинки, автомобілі, фірми, а
потім узагалі безслідно зникали... Тоді, у 2014 році, я не думав про якийсь героїзм — просто вирішив захищати свій дім, а
виявилося: захищав усю Україну. До війни на Донбасі, що кардинально змінила моє життя, я
поїздив по світу. Неодноразово
буваючи і в Російській Федерації, бачив, що Росія — це Москва, Санкт-Петербург, Новоросійськ, Нижній Новгород і ще
кілька міст. На більшості ж території — повний занепад, просто якесь середньовіччя. Тому,
будучи етнічним росіянином,
ніколи не хотів жити в Росії.
Володимиру вдалося створити партизанський загін із таких,
як і сам патріотів. Озброїв його
за власний кошт (гроші привозив зі своєї фірми з Грузії) — місцеві, отримавши зброю, одразу
ж почали нею торгувати.
—
Українська
армія
з’явилася в нас наприкінці серпня, — продовжує свою розповідь виходець із Луганщини.
— Оці козачки, побачивши, що
до міста підійшли українські
танки, все покидали й утекли.
Пригадую, один день у місті не
було навіть отієї бандитської
влади. А потім уночі прийшли
вже чеченські батальйони, рязанська й тамбовська десантні
дивізії, колони танків, БТРів.
Прибулі мали у своєму розпорядженні артилерію, «Гради»... Коли з’явилися російсь-

«Окупанти не могли зрозуміти,
як це я, місцевий житель із
російським прізвищем, пішов
проти Росії»
Тепер, буваючи в різних містах, уродженець Луганщини —
Герой України Володимир Жемчугов — розвінчує міф про те,
що на Донбасі немає російських військових

❙ Володимир Жемчугов із полтавською волонтеркою Вікторією Мірошниченко.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
кі військовослужбовці, більшість місцевих злякалися і здалися. Багато хто тоді говорив:
Росія — це такий потяг, який
нас переїде, плювати проти вітру небезпечно. І ви знаєте, як
жорстоко розправилися з депутатом Горлівської міської ради
Володимиром Рибаком, який
підтримав українську владу. На
околицях Красного Луча розпочалися бої з Житомирською
аеромобільною бригадою. Наша
армія була ніякою, хоч хлопці
мужньо боролися. Найжорстокіше поводилися «кадирівці»: любили фотографуватися на тлі понівеченої української техніки й убитих солдатів.
На ту пору в місті вже ввели комендантську годину — якщо
хтось попадався в заборонений
час доби, забирали до комендатури й били. Та ми все одно виходили вночі на місця боїв і, не
маючи змоги хоронити наших
загиблих вояків, просто закопували, аби їхніх тіл не розтерзали дикі тварини.

«Я вперто повторював, що
хочу жити, як у Європі, а не як
у Росії»
Узявши до рук зброю, Володимир Жемчугов воював у
тилу ворога. Серед проведених
за його участю спецоперацій —
пошкодження ділянок залізничної колiї, що використовувалися противником для транспортування зброї, військової техніки та боєприпасів із території
Росії до тимчасово окупованих
районів Донецької та Луганської областей, виведення з ладу
ліній електропередач, газорозподільних станцій і трансформаторної підстанції, знищення
військової техніки незаконних
збройних формувань тощо.
— Одного разу я замінував
лінію електропередач на війсь-

ковому аеродромі в Луганську
— тоді Росія саме готувалася
перекинути на нашу територію
авіацію, й українська армія
попросила нас перешкодити цьому, — пригадує патріот. — На
жаль, я припустився помилки:
повертаючись іншим шляхом,
зайшов на мінне поле й, наступивши на розтяжку, підірвався. Стікаючи кров’ю, доповз до
автодороги Краснодон — Луганськ, якою російські вояки вночі возили боєприпаси.
Вони мене підібрали й доправили до лікарні, де мені ампутували руки, бо почалася гангрена,
зробили операції на животі й
голові. Цілий рік я провів у полоні. Тяжкопоранених полонених росіяни віддавали одразу,
а мене не хотіли. Окупанти не
могли зрозуміти, як це я, місцевий житель із російським прізвищем, пішов проти Росії, так
би мовити, зрадив росіян. Мені
сказали: якщо хочу вижити,
маю стати на коліна перед телекамерою й попросити пробачення, заявити, що не з власної
волі воював за Україну, а мене
підкупили або просто змусили. Я відповів, що вже втратив
здоров’я (на ту пору був не тільки безруким, а й сліпим) і не
хочу втратити ще й своє чесне
ім’я. Мене кинули до луганської в’язниці — в одну камеру із
кримінальними злочинцями.
Щомісяця допитували «ФСБшники», цікавилися, чи я не передумав, змальовували райдужні перспективи в разі, якщо погоджуся на телесюжет за їхнім
сценарієм: обіцяли, що в Москві зроблять операцію на очах,
замовлять протези, призначать
пристойну пенсію, виділять
квартиру тощо. Я вперто повторював, що хочу жити, як у Європі, а не як у Росії.
17 вересня 2016 року Воло-

димир Жемчугов був звільнений із полону. Багато хто був
тоді шокований, побачивши,
з якими пораненнями людину тримали у в’язниці. Після
цього Володимир лікувався в
Україні, потім — у Німеччині
й нині, за його словами, почувається задовільно.
— Дуже добре, що до вас не
дійшла війна. Проте вона не так
далеко. Про це не треба забувати, — зауважує він. — Я спілкуюся з багатьма людьми у «Фейсбуці». Беру протезом ручку й
у такий спосіб набираю текст.
На жаль, не можу воювати з
Росією фізично, тому вестиму з
нею ідеологічну війну й виступатиму за європейський шлях
розвитку України. Продовжую спілкуватися і з луганцями. Один мій знайомий, котрий
у 2014-му підтримував Росію й
навіть воював за неї, уже, розчарувавшись, пішов з армії. Запитую в нього: ну що, «навоювався»? У відповідь він обурюється: «Як нас «кинули»! Усім
заправляють росіяни, до місцевих ніхто не дослухається». Іще
коли я перебував у луганській
в’язниці, охоронці мені повідали, що там сидять близько 400
так званих зрадників «ЛНР»
— тих, хто щось не так сказав,
висловив невдоволення режимом. За останніми даними, так
званих політв’язнів у тій тюрмі
вже майже тисяча. Тобто хвиля
невдоволення зростає.
За словами Володимира,
коли його звільнили, він тривалий час виношував думку про
те, що от поїде за кордон і розкаже там, що в Україні насправді
триває не громадянська війна,
що він, корінний луганець, змушений був захищати свою землю, на яку прийшли російські
вояки.
— Я двічі виступав у ПАРЄ
в Страсбурзі, а також у Європарламенті в Брюсселі, двічі —
у канцелярії Ангели Меркель,
у бундестазі, двічі — в міністерстві іноземних справ у Берліні, в
Конгресі США у Вашингтоні... І
дійшов висновку, що з Російською Федерацією, на жаль, ніхто не хоче зв’язуватися. Європі
дуже вигідно купувати російські нафту й газ, а тому з Росією
ніхто не воюватиме. У розмові
зі мною європейці цинічно заявляли: на сході України, мовляв, загинули всього 10 тисяч
осіб, от у Косово поклали голови 25 тисяч — оце конфлікт!
Уявляєте, як мислять ці люди.
Вони говорять: треба почекати
10—15 років, як тільки ми, мовляв, перестанемо купувати в
Росії енергоресурси, з нею відбудеться те ж саме, що й із Радянським Союзом, — Московія
повернеться до своїх первинних
кордонів. Такий план Євросоюзу, і думаю, він цілком реальний, — підсумовує Герой України. ■
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СТОЛИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ТРАВНЯ 2019

Михайло ДЕГТЯРЬОВ, мистецтвознавець, член Національної спілки
художників України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук

З настанням епохи української незалежності й формування ринкових відносин столиця України, наш древній Київ, поступово почала
втрачати значення важливого східнослов’янського духовного і просвітницького центру. Однією з причин стала хаотична, безсистемна
забудова міста, його історичної частини, з порушенням усіх чинних
норм та правил на догоду так званій еліті, товстосумам, які, непомірно збагачуючись, завдають древньому місту непоправної шкоди.
Величезні будівлі-монстри, готелі та торговельні центри стали безцеремонно насаджуватися у сформоване століттями архітектурне середовище Києва, тоді як в історичних центрах Європи для них відводяться
території за межами центральної частини міста. Ці новобудови перешкоджають не тільки естетичному сприйняттю історичних та архітектурних пам’яток нашого міста, а й несуть загрозу їх існуванню.

■ СПАДЩИНА

Забудований
хижаками
Архітектурне обличчя древнього Києва:
знищити не можна зберегти

Будівлі-монстри на
сакральних територіях
Особливу тривогу викликає
те, що будівлі-монстри все частіше з’являються на сакральних територіях, таких, наприклад, безцінних об’єктах списку ЮНЕСКО, як Софія Київська та Києво-Печерська лавра.
У буферній зоні Софії, якою
фактично є вся територія так
званого міста Ярослава, вже
протизаконно зведено не один
десяток багатоповерхівок. Поруч із комплексом Софійського заповідника функціонує підземний басейн фітнес-центру,
бетонна коробка якого порушила століттями сформовану циркуляцію підземних джерел. За
період існування фітнес-центру
(понад 10 років) підземні води
піднялися на 6-7 метрів і невблаганно ведуть свою руйнівну
роботу. Дзвіницю Софії Київської, що поступово нахиляється,
вже називають Пізанською вежею.
Навіть в атеїстичні радянські часи навряд чи могла бути
можливою маразматична ідея
перетворення Софійської площі
на суцільну автостоянку. Тоді
враховувалося, що смог та вібрація від технічних засобів можуть завдати непоправної шкоди фрескам і мозаїкам Софії,
що дивом збереглися ще з часів
Київської Русі.
На Софійській площі свого часу неправомірно зросла
будівля готелю «Хаятт», яка
непорівнянна за габаритами з
сусідніми невисокими спорудами і навіть самим Софійським
собором, позбавляючи собор
його колишньої монументальності і порушуючи його духовний зв’язок із Михайлівським
Золотоверхим собором. На що
грецький архітектор, який перебував у нас в гостях, сказав:
«Не уявляю, щоб у нас поруч з
афінським Парфеноном було
побудовано щось подібне!».
Ще один залізобетонний
монстр — протиправно зведений на Михайлівській площі
готель «Інтерконтиненталь» —
перекриває візуальну вісь між
Михайлівським собором і Андріївською церквою.
Наочний приклад наруги над
духовними традиціями нашого
народу — зведення на сакральній території Стародавнього Києва, вулиці Володимирській, 12
офісної будівлі «Міленіум», що
перекрила візуальний зв’язок
між Андріївською церквою та
Софією Київською.

Врятувати красу
Автором усіх названих споруд є людина приїжджа, не киянин — екс-головний архітектор
Сергій Бабушкін, який перетворив столицю України буквально на полігон для своїх архітектурно-містобудівних експериментів. Ще один його «шедевр» — величезний будинок,
безцеремонно споруджений на
літописному придніпровському схилі, на вулиці Грушевського, 9а, який перешкоджає

❙ Колись найвищу на дніпрових схилах лаврську дзвіницю перегнали сучасні будівлі.
❙ Фото з сайта espreso.tv.
тепер духовному зв’язку храмів Верхнього Києва з храмами на Печерських пагорбах.
Пам’ятається, що Президент
Віктор Ющенко висловився з
цього приводу, що «тепер князі
в гробах поперевертаються».
До «перемог» цього ж одіозного архітектора можна віднести
також будівлю-монстра, що нависає тепер над храмом св. Миколая на Аскольдовій могилі,
хмарочос на Кловському узвозі,
7а, який буквально наїжджає
на історичну панораму КиєвоПечерської лаври, якщо дивитися на неї з лівого берега Дніпра. Колись віруючі, які приходили до Києва здалеку на поклоніння святим мощам, падали
на коліна і молилися, споглядаючи цю красу. Кажуть: «Краса
врятує світ». Сьогодні вже потрібно рятувати саму красу.
Через масштабні протизаконні новобудови в буферній
зоні Києво-Печерської лаври
в останні роки значно посилилися зсувні процеси, які виникають у найнепередбачуваніших місцях на крутих придніпровських схилах. Ці процеси
загрожують руйнуванням безцінному історичному раритету
– всесвітньо відомому лаврському комплексу з мощами святих
угодників.
Справедливості заради зазначу, що значної шкоди історичному вигляду Києва завдав
не тільки згаданий вище «заїжджий» зодчий Бабушкін, а й
інші київські архітектори. Так,
наприклад, архітектор В. Смирнов є автором величезної офісної будівлі, яка вторглася в охоронну зону чудового пам’ятника
стилю неоготики — Миколаївського костьолу, по вулиці Велика Васильківська. Новобудова
висотою з самий костел мало не
впритул примикає до його бічного фасаду, через що, незважаючи на антиаварійні заходи, які
періодично проводяться, у будинку-пам’ятці з’являються все
нові тріщини, а гіпертрофована
висотна забудова навколишньої
території знищила його колишню монументальність.

В. Смирнову належить також проект готелю «Рів’єра» на
Подолі, зведеного в охоронній
зоні пам’ятки техніки — одного
з найстаріших в Європі фунікулерів. Багатоповерхова готельна будівля перекрила візуальну
вісь між Андріївською церквою,
що стоїть на горі, і церквою Різдва Христового (Шевченківською) на Поштовій площі.
У контексті сказаного заслуговує на увагу і діяльність такого київського архітектора, як
Юрій Бородкін. Він автор бага-

з охорони історичного середовища Києва. Така безкарність
призвела до того, що згодом
підніжжя літописних київських пагорбів стало суцільно забудовуватися багатоповерховими будинками примітивних геометричних форм, які вбивають
красу пагорбів і ауру старовини. На жаль, події показують,
що будівельний «бєспрєдєл»
триває, до того ж наростаючим
темпом.
Територія, про яку йдеться,
згідно з пам’яткоохоронним за-

Якщо дивитися на пам’ятник із боку Поштової
площі, то святий Володимир ніби стоїть на даху
багатоповерхівки. Інакше як містобудівним злочином
це не назвеш.
топоверхового будинку-монстра, зведеного біля підніжжя
Володимирської гірки на місці
знесеного в одну з новорічних
ночей прекрасного архітектурного пам’ятника — триповерхової будівлі особняка Казанського (зауважу, що Микола Казанський був київським міським
архітектором, який на початку XX століття прикрасив місто
багатьма значними спорудами).
Що дуже показово характеризує
теперішнє ставлення до наших
видатних співвітчизників.
Творці величного пам’ятника св. Володимиру в середині XIX століття доклали чималих зусиль, щоб упорядкувати гору, перетворити її на
монументальний постамент
під пам’ятником, розкриваючи і підкреслюючи візуальні
осі для створення незабутнього
образу пам’ятника. І ось зараз,
якщо дивитися на пам’ятник
із боку Поштової площі, то св.
Володимир ніби стоїть на даху
багатоповерхівки. Те, що сталося, інакше як містобудівним злочином не назвеш. На
жаль, це не єдине неподобство,
за яке потрібно притягнути до
відповідальності в першу чергу чиновників із держструктур

конодавством, — це об’єкт, що
охороняється як історичний
ландшафт. Це в повному розумінні цього слова — сакральна територія. Тому буквально
абсурдом, наругою слід вважати спорудження сучасної інженерної конструкції мосту, що
почалося тут нещодавно.
На додаток до викладених
фактів можна було б навести і
безліч інших прикладів обурливого і зневажливого ставлення попередніх і нинішніх хижаків-забудовників до культурної спадщини нашого міста
та національних традицій. Це
варварська «реконструкція»
зі зміною зовнішнього вигляду, підвищенням поверховості,
внутрішнім переплануванням
пам’ятника стилю «конструктивізму» — будівлі колишнього ЦУМу на Хрещатику. Це і
будівництво так званого «чорного театру» на Андріївському
узвозі — на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній
Київ» — скандальної великогабаритної новобудови, яка абсолютно не вписується в архітектурне середовище старовинної вулиці. Подібне немислимо
в охоронних зонах історичних

центрів цивілізованих європейських країн, де, образно кажучи, пил здувають з кожної старовинної цегли!

Злочини без терміну давності
Слід зауважити, що урядом
України за останні роки було
ратифіковано цілу низку міжнародних угод (хартій, конвенцій) про збереження нашої
культурної спадщини, яка є
невід’ємною частиною загальносвітової культурної скарбниці. Але якщо в Європі закони щодо збереження культурної
спадщини працюють, а їх порушники несуть покарання, то
у нас — зовсім інша ситуація.
Положення нашого законодавства в галузі охорони пам’яток
не менш суворі, ніж у цивілізованих країнах. Але у нас (наскільки я поінформований) не
було випадку, щоб винних покарали відповідно до масштабу завданих збитків, хоча ця
вимога чітко прописана в 66-й
статті Конституції України.
Звичайно, у зв’язку з усім
вище сказаним виникає питання: у чому головна причина містобудівного свавілля, що
охопило Київ, катастрофічного, лавиноподібного знищення
національної культурної спадщини? З моєї точки зору, це, безумовно, корупція, що процвітає в нашій державі, та, поряд
із цим, вкрай низький рівень
культури чиновників в усіх
державних структурах з низу
до верху. Ці дві причини, як
мені здається, тісно пов’язані,
і важко сказати, яка з них є основною.
У сфері архітектури та
будівництва, де циркулюють
потужні фінансові потоки, всі
учасники будівельного комплексу завдяки негласній круговій поруці багатіють прямо пропорційно шкоді, що завдається
культурній спадщині. Це й інвестори, які спонсорують «золоті метри» в центрі Києва, це
чиновники держструктур, які
отримують хабарі за дозвільні «руйнівні» документи, архітектори, які не гребують замовленнями на проектування свідомо антизаконних новобудов,
і, звичайно, забудовники.
Чи безсмертна національна
будівельна мафія? Думаю, час
покаже. Щонайменше хочеться
сподіватися на те, що в результаті реально, по-справжньому,
проведеної судової реформи будуть доведені до логічного кінця хоча б декілька розслідувань
найочевидніших містобудівних
злочинів.
Починати, думаю, можна було б розслідування з історії знищення унікального
пам’ятника археології — фундаментів давньоруських Лядських воріт, що розташовувалися
під площею Незалежності, заради облаштування тут підземних ресторанів.
Можна також згадати трагедію знищення, образно кажучи, «київської «Помпеї» — тоді
за одну ніч були вкриті товстим
шаром бетону дві історичні площі Києва: Софійська і Михайлівська. Бетон поховав під собою велику кількість артефактів часів древнього Києва, що
залишилися невивченими.
У результаті таких рішучих
заходів із боку оновлених органів влади, сподіватимемося,
зупиниться беззаконня, що відбувається у сфері містобудування та архітектури. Тим більше,
що до розгляду проблем збереження культурної спадщини,
духовних цінностей не може
мати ніякого відношення таке
поняття, як термін давності. ■
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■ З ГОЛОЧКИ

Наталія ТОЛУБ
У Києві пройшов Кастинг V Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів New
Fashion Zone. Це найбільша платформа європейського масштабу з роботи з молодими дизайнерами в Україні. Цьогоріч у конкурсі демонструють свої роботи дизайнери
17 країн. Це Україна, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Німеччина, Данія, Польща,
Китай, Чехія, Грузія та інші. Організаторам загалом прийшло 698 заявок з усіх регіонів нашої країни, а також із-за кордону.
На першому етапі відбору (ескізний
етап, подача колекцій з 6 ескізів) експертним складом Організаційного комітету для
кастингу було відібрано 110 колекцій у 10
номінаціях. Цікавим є те, що 50% учасників NFZ узагалі не мають стосунку до індустрії моди. Їхні професії найрізноманітніші.
Наприклад, є суддя, експерт із криміналістики, фармацевт, юрист, банкір, балерина,
масажист, технолог м’ясних виробів тощо.
Наймолодшій учасниці конкурсу — 11
років, а найдорослішому — 62 роки. І саме
11-річна Таїсія Старостюк із Броварів у
номінації New Fashion Nominations: Zgeneration вийшла до фіналу конкурсу.
Дівчина представила об’ємні плаття з дроту, ниток та неопрену.
Організатори Конкурсу та професійне журі були приємно здивовані концептуальністю змісту колекцій і актуальних
меседжів, які дизайнери хочуть донести до
загалу. Наприклад, у номінації Men Галина Васеніна з колекцією «На грані» показувала глобальну проблему вимирання видів
тварин.
Цікавими були ошатні колекції мусульманської моди від Ірини Берези і Ганни Хруленко. Їх надихнуло бажання мусульманських жінок бути сучасними і красивими, а також культура арабських країн
і вікінгів.
Акцентували на етнічності й ролі національного костюма в XXI столітті колекції дизайнерів Марини Бойко, Анастасії
Климчук і Оксани Уницької. Виразними
засобами стали багата вишивка і національні елементи в сучасному прочитанні.
Закликали привернути увагу до про-

Вбрання із дроту та неопрену
У фінал дизайнерського конкурсу вийшла 11-річна Таїсія Старостюк
блеми сортування переробки сміття в сучасному світі дизайнери Ганна Рудіян і
Кульнєва Нервенде. Вони зробили екосукні з пакетів і упаковок гігієнічних засобів.
Були також представлені колекції в номінації Fashion-Tech. Тут творці демонстрували технологічні рішення та використовували в одязі світлодіоди.
У журі конкурсу входять експерти
fashion індустрії, стилісти модних глянців,
власники брендів та шоу-румів. Крім того,
історики моди, конструктори, фотографи,
засновники асоціацій моди, шеф-редактори ЗМІ.
Безпосередньо на конкурсі провідні
представники брендів і виробництв одягу нашої країни з різних регіонів шукають
дизайнерів для удосконалення своїх ліній
одягу. Наприклад, Лілія Микитяк — переможець 4-го конкурсу 2018, уже випустила чотири колекції. А ще відкрила корнер у
мультибрендовому магазині в ЦУМі (бренд
VONA). У свою чергу, Ольга Любушкіна —
фіналіст 3-го конкурсу, працює креативним
дизайнером найбільшого бренду і виробника чоловічого одягу Arber. Наталія Скудар
— фіналіст 2018, розробила кілька колекцій для власних ТМ LeBoutique (чоловіча,
жіноча, дитяча). І продала через маркетплейс 900 одиниць одягу на 300 тис. грн.
Міжнародному конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone вже 5 років. За
цей час через NFZ пройшло 3 тис. конкурсантів, було показано 320 колекцій. Подія
зібрала 200 Fashion експертів, 100 партнерів і створила 15 Fashion колаборацій.
New Fashion Zone є центром розвитку молодих дизайнерів і дає можливість новим
учасникам обмінятися досвідом, набути необхідних знань та продемонструвати своє бачення українським і зарубіжним

❙ Сукня Таїсії Старостюк.

❙ Наряд від дизайнерки Тодоренко Марії.
❙ Фото надане організаторами.

експертам у сфері моди.
«Мета платформи New Fahsion Zone —
відкривати нові обличчя модної індустрії
країни, давати старт у реалізації найсміливіших творчих ідей. Це можливість зайняти своє місце в fashion сфері», — каже
Вікторія Пташніченко, керівник Designers
Contest New Fashion Zone.
Щорічно NFZ додає нові номінації. Це
продиктовано тенденціями у світі моди, нішами в індустрії моди для молодих дизайнерів. Наприклад, у 2018 році на конкурсі
були номінації Subcultures / одяг для субкультур, Not age — одяг для людей віку

50+, Teenagers — одяг для тінейджерів
тощо. Минулого року номінація Not age
— одяг для людей віку 50+ отримала головний приз: грант у розмірі 2 тис. у.о. від
ЦУМу на розробку капсульної колекції.
Призовий фонд NFZ формується щорічно за допомогою партнерів, резидентів
платформи, експертів fashion індустрії. Це
гранти на розробку і пошиття капсульних
колекцій, зйомки lookbooks з професіоналами сфери, навчання в провідних design
школах країни тощо.
Фінал конкурсу відбудеться 20 вересня. ■

■ МІСІЯ

«Щедрик» — візитка Покровська
Прифронтове місто стає культурною столицею Донецького краю
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Покровськ — Київ
У Всесвітній день книги й авторського права черговий культурний десант із Києва прибув
до Покровська на Донеччині. Під
час зустрічей обговорили просвітницьку діяльність у розрізі
викликів сьогодення, інформаційне забезпечення гуманізації
ментального та мовно-культурного простору прифронтових міст
України, презентували науковопопулярний журнал товариства
«Знання» «Наука і суспільство».
Місто Покровськ називають західними воротами Донбасу. Раніше просто Гришине —
так називалося найближче велике село. Саме тут, на станції Гришине, з 1904 по 1908 роки жив і
працював учителем співів у залізничній школі (залізничному двокласному училищі Міністерства
народної освіти, яке було відкрите на базі паровозного депо станції
Гришине у 1902 році ) видатний
український композитор Микола
Леонтович, творчу спадщину якого для української, та й для світової музичної культури важко оцінити. Його окремі хорові мініатюри — це не «обробки», а справжні оригінальні шедеври, створені
на основі фольклорних джерел.
А світова слава найкращого твору Миколи Леонтовича — «Щедрик» — надала Україні загальновизнану, впізнавану у багатьох
країнах на різних континентах
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❙ У Покровській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка
❙ нещодавно зробили ремонт.
❙ Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.
«культурну візитку».
Покровськ прокидається рано.
Хтось поспішає на вранішню молитву до церкви, хтось на роботу, навчання. Вже о сьомій ранку
відчинені кав’ярні, магазин канцтоварів «Школярик», книгарні.
Фотографуюся. Містян не дивує
навіть вранішнє фотографування
гостей у скверику біля стели «Тут
творився «Щедрик».
Місто чисте-чистюсіньке, з
вибіленими бордюрами, заквітчане весняними квітами, на клумбах ось-ось розквітнуть найкращі
сорти троянд. Народ привітний і
усміхнений. Запитання «Як вам

тут живеться?» їх трохи дивує і
спантеличує. Замість відповіді
симпатична пані на місцевому
базарі каже: «Ви краще купіть
молока. Свіженьке, вранішнє, а
на додачу подарую ось цей букет
тюльпанів — щойно зрізала!».
У місті нас люб’язно зустрів
і супроводжував Володимир Алтухов, старший викладач кафедри мовної підготовки Донецького
національного технічного університету, член президії Товариства
«Знання» України, голова правління його Покровської міської
організації. Першими чекали
на гостей зі столиці студенти й

викладачі. Василь Кушерець, голова правління «Знання», коротко розповів їм про товариство з
70-річною історією, про Київський планетарій, Університет сучасних знань, періодичні видання «Наше небо», «Наука і суспільство», «Трибуна». До речі,
нагадав, що зовсім поруч, у Мирнограді, є філія Університету сучасних знань. Василь Кушерець
передав студентам і викладачам
книжки від видавництва «Знання України».
Другою адресою візиту стала Центральна міська бібліотека
імені Тараса Шевченка, де зустрічала директорка Кристина Тумасова. Того ж дня там вперше проходив Форум видавців «Книжкові трансформації» — захід,
ініційований відділом культури,
туризму і охорони культурної
спадщини та підтриманий міською владою. Обіцяють, що надалі
він стане традиційним. Учасників форуму на чолі з директором
видавництва «Український пріоритет» Володимиром Шовкошитним та гостей вітала заступник Покровського міського голови Олена Олехнович. Вона зазначила, що після масштабного
ремонту в центральній бібліотеці
з’явилася можливість проводити
у книжково-культурному осередку не лише міські, а й обласні та
всеукраїнські заходи.
Олена Олехнович розповіла:
«Сьогодні ми є свідками процесу
культурного розвитку Покровська. У місті реалізують цікаві проекти, проводять яскраві заходи,
модернізують вже існуючі культурні установи і відкривають нові
заклади. І ці зміни наближують
Покровськ до статусу культурної столиці Донецького краю». А
саме цього дня делегація з Покровська разом із мером Русланом

Трибушкіним взяла участь у форумі «Щедрик INVEST», що проходив у Києві.
«Нам є чим пишатися, —
каже Олена Олехнович. — Ми
свято бережемо славні імена земляків. Це тільки у нас зібралося
дві з половиною тисячі дітей, які
співали «Щедрик» (цей факт зареєстрований у Книзі рекордів
України). Або ж чого варта Всеукраїнська акція «За мир і щастя в Україні». Школярка з Покровська Лілія Дорошенко за підтримки однодумців з усіх регіонів
України зібрала найбільшу карту миру з пазлів у вигляді географічного начерку кожної області.
А художник-новатор зі швидкісного малювання Денис Дитинюк
за кілька хвилин створив портрет
Кобзаря. Нині ця робота прикрашає вестибюль бібліотеки. Або
чого вартий той факт, що у Покровську створили ялинку з п’яти
тисяч дзвіночків! Їх чистим передзвоном діти прифронтової зони
вітали з прийдешнім роком всю
Україну».
Дмитро Єсипенко, головний
редактор журналу «Наука і суспільство», презентував читачам бібліотеки журнал «Наука і
суспільство», розповів про його
95-річну історію, передав кілька примірників у фонди бібліотеки. Василь Кушерець відповів
на запитання читачів бібліотеки.
«Мені доволі близький по духу
цей край, — сказав Василь Іванович. Свого часу доводилося працювати у цих краях, неодноразово бувати. Приємно щоразу помічати позитивні зміни».
А місто справді змінює обличчя. Приміром, ранок у міських
школах починається з Гімну України. У школах відновлюються
й створюються хори, в яких співають твори Миколи Леонтовича. ■
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■ ЧАС «Т»

Станіслав ГОЦУЛЯК
Львів — Київ
Ріхард Вагнер — велет класичної музики і об’єктивно
один із найважчих для виконання композиторів, однаковою мірою — для диригентів,
музикантів, співаків. Історія
музики знає навіть випадки
раптової смерті після, а подекуди й під час виконання його
творів. Інфаркт просто за диригентським пультом став причиною смерті диригентів Фелікса Моттля 1911-го та Йозефа
Кайльберта 1968 року (обидва випадки трапились у Мюнхені). Багатогодинні музичні
драми, що відрізняються шаленою експресією й емоційною напругою, здатні виснажити будьякого виконавця. Тому траплялося й таке, що зірки світової
класичної сцени відмовлялися
від виконання Вагнера після невдалих спроб опанувати той чи
інший твір із його доробку.
Незважаючи ні на що, музичні драми Вагнера представлені в усіх без винятку провідних операх світу. Натомість
відсутність творів геніального німця — це очевидна ознака
слабкості й блідості репертуарної палітри театрів.
Великою несправедливістю
(і лік цьому вже пішов на десятиліття) було те, що жодна вітчизняна оперна сцена донедавна не мала у своєму репертуарі
жодного з творів Ріхарда Вагнера.
У Києві намагалися компенсувати цей недолік гала-концерами на честь великого реформатора опери, де виконувались
окремі частини його творів. І
неодмінні аншлаги на цих концертах красномовно засвідчували спрагу столичного глядача до Вагнера.

Лоенгрін як удар по архаїці
Львівська опера зробила прорив музичною драмою Вагнера

❙ «Лоенгрін» Львівській опері.
❙ Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.
Балет на основі фрагментів
чотирьох його опер і однієї симфонії нещодавно було створено
у Харкові. Утім, при всій повазі
до його творців, це зовсім інший
жанр. Найкраща ж спроба вдалася Донецьку, до «ДНР», де за
кошти Рината Ахметова зуміли втілити в життя постановку «Летючого Голландця» —
високовартісну, сучасну, технологічну. Нетривалі донецькі покази і гастролі (двічі оперу
представляли й у столиці) перервала війна на сході. За наявною інформацією, усі деко-

рації вистави непоправно втрачено через вибух... «Летючий
Голландець» був міжнародним
проектом, на кожен виступ закордонні виконавці приїздили
спеціально, тому репертуарним
його вважати не можна.
І ось, нарешті: вперше за
чверть століття музична драма Ріхарда Вагнера «Лоенгрін»
— у репертуарі українського
оперного дому. Львівська Національна опера стала саме тим
легендарним білим лебедем, що
привів за собою човен із таємничим лицарем Лоенгріном.

Загалом, однойменна опера Вагнера у місті Лева має трохи не півторастолітню історію.
Уперше цю музичну драму поставили тут ще за життя композитора, у 1877 році, на сцені театру графа Станіслава Скарбека, «галицької «Ла Скали»
(нині у тому приміщенні працює Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької). Далі «Лоенгріна» ставили у Львові неодноразово, який
би лад у місті не панував — за
часів Австро-Угорщини, Тре-

тього рейху і навіть Радянського Союзу.
Останню, новітню постановку вдалось реалізувати лише з
другої спроби: колишнє керівництво Львівської опери чинило цьому спротив, і лише новий очільник Василь Вовкун
втілив її у життя в рамках програми «Український прорив».
Прем’єра відбулася 1 березня.
Відтоді у Львів їдуть і для того,
щоб подивитися Вагнера.
Постановка «Лоенгріна» —
дуже акцентований і чутливий
удар по репертуарній та сценічній архаїці, що довгі десятиліття панувала на вітчизняній
оперній сцені. Цю виставу мають якомога швидше побачити
інші українські міста. Також
цілком осяжних форм тепер
набувають сподівання на те, що
інші твори Вагнера теж можна
буде почути в Україні. Наступного року у Львові відбудеться
традиційний міжнародний фестиваль імені Соломії Крушельницької (велика українка, до
речі, була однією з найкращих виконавиць Вагнера свого
часу). Цей фестиваль буде присвячено 120-річчю Львівської
опери, і в планах його організаторів — проведення тематичного підфестивалю, спеціального
вагнерівського блоку за участі
кількох європейських театрів.
Вагнер повертається на нашу
сцену, а це означає, що оперне
життя в Україні нарешті стає
повноцінним.

■ ПРЯМА МОВА

«Вагнер дає хепі-енд»
Ідея першої репертуарної постановки опери німецького
генія «Лоенгрін» в незалежній Україні належить Мирону
Юсиповичу. Знаний диригент, який виступав із творами
Вагнера (інструментальні, вступи до опер, симфонічні
фрагменти з хором) у багатьох країнах світу, розповів
про актуальність «Лоенгріна» для українського глядача:
— Чим більше я рефлексував
під час творення цієї постановки,
тим більше розумів, що ця історія
— на всі часи, і вражався тому, наскілька ця тема актуальна для сьогодення. Для втілення в життя своєї
ідеї я запросив митців із Німеччини
та Австрії (режисер Михаель Штурм,
дизайнер-художник Маттіас Енгельман, хормейстер Йоганнес Кьолер),
які вже ставили «Лоенгріна» в Європі з тими акцентами, які їм зараз
близькі. Це їхнє бачення, їхня естетика, всі ті моменти, якими Європа
живе тепер. Тут є проблеми фемінізму, жінки, прав, пригноблення, прагнення знайти собі поводиря, царя,
який прийде і повирішує все за тебе
— так, як це є тепер у деяких країнах,
не будемо їх називати.
Для мене ж ця постановка — це
той Вагнер, який у партитурі, його філософія. Ідея «Лоенгріна», проблема «Лоенгріна» надзвичайно актуальна і для сучасної Європи, і для
сучасної України. І особливо в ці дні,
коли стикаються добро зі злом, віра
зі зневірою, коли з’являється невіра
в добрий вчинок, у сильний вчинок,
у добру справу. І часто — це безпідставні сумніви.
Власне, людина — таке створіння, яке сумнівається. Це складова інстинкту самозбереження: я дивлюсь
на каламутну воду і остерігаюсь ступити в неї. Але коли людина бачить

конкретний вчинок, конкретну справу, вона повинна повірити і підтримати цей позитивний процес, який слідує за цим вчинком.
Лоенгрін — посланець, напівбог, який звідкись прийшов у чудовий
спосіб, невідомо який. Усіх цікавить,
звідки він прийшов? Але важливішим
є не це питання. Він приходить на землю, де повний розбрат, анархія, біда,
проблеми — актуально дуже, правда
ж? І він робить конкретний вчинок —
перемагає зло. Тобто є всі підстави,
щоб йому повірити і за ним піти.
Фінал першої дії — всі кричать
«ура». Але людина — істота вкрай
недосконала, слабка, а зло завжди
поруч і робить свою справу. І тоді у
людини з’являється сумнів — а чому
він такий, а чи можна ще краще, а
може, ми цього відкинемо, а візьмемо іншого? Нині все це настільки актуальне для України, що я диригую і
думаю: «Боже, це ж наші дні»!
Я розумію, що досконалості немає серед простих смертних: і тут біда,
і той помилився, і цей наламав дров,
але все одно, серед усіх, хто мені щось
говорить, я обираю того, хто щось зробив, довів. І до тих пір, поки люди будуть сумніватися і не підтримувати позитивний процес, коли конкретна річ зроблена (я знову не називаю
ніяких імен), до тих пір буде біда. Людина зневірюється і стає слабкою від
зневіри. І це є власне те, що найбіль-

«Плануємо спеціальний
вагнерівський блок
за участі кількох
європейських театрів»

❙ Мирон Юсипович.

Композитор Михайло Швед нині у Львівській опері
— заступник генерального директора — художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих питань. Він поділився деталями підготовки вистави:

ше потрібно силам зла — саме в такий момент людину найлегше заскочити. Вона втрачає ґрунт під собою, а
після цього — катастрофа. Бо хтось
тільки обіцяє, говорить.
Конкретно в опері це Ортруда, яка
оббрехала, обкрутила і старається досягти своєї мети — влади. Вона нібито домоглася свого, а далі що? А далі
катастрофа, знову біда в землі Брабанта. А чому? Бо вона нічого не пропонує кращого замість. Водночас Ельза має повірити і піти за Лоенгріном,
але вона сумнівається, вона вимагає у
нього назвати своє ім’я і тим порушує
обітницю. Вона — уособлення всього
народу, суспільства, яке бачить хороший сильний вчинок, але сумнівається у перспективі й зраджує.
Очевидно, ця проблема є вічною
в цивілізованому світі. Це та сама новозавітна історія, коли Ісус Христос
прийшов, зробив чудеса, врятував,
допоміг, але все одно — обплювали, роздягнули, розп’яли… І ця історія повторюється постійно.
Утім, Вагнер дає хепі-енд. Коли
зло тріумфує, композитор усе ж залишає шанс: ви не достойні спасіння,
але спасіння можливе. ■

— Проект був надзвичайно складний, оскільки він міжнародний: режисер — німець,
сценограф — австрієць, диригент-постановник і музиканти —
українські. Ми стикнулися з багатьма проблемами, пов’язаними
з вагнерівскими голосами. Це
окрема специфіка підготовки: у
непідготовленого співака дуже
швидко сідають зв’язки, аж до
тимчасової втрати голосу. Серед
відібраних артистів були наші
львівські, які відповідають необхідним вимогам, також ми запрошували артистів із Дніпра і Києва, а одним із виконавців головної партії став тайванець, який
проживає в Австрії.
Лоенгрін був багато в чому
несподіваний для нас самих із
точки зору режисури і сценографії, але ми і мали це на меті,
адже поставили перед собою завдання зробити постановку, цікаву одразу в кількох аспектах.
Якщо ми візьмемо музичний аспект, то постановники намагалися максимально дотримуватись

вагнерівської традиції. Партитура виконується за Вагнером без
жодних купюр, і, до речі, це був
певний виклик для львівського
глядача, оскільки для нього не
дуже звично, коли чистої музики — три з половиною години,
а з антрактами — усі чотири.
З іншого боку, режисерське
вирішення притаманне для європейського театру. Такого театру, де домінує режисер і вирішує постановку в такому, дещо
постмодерному, напрямі. В Україні такого плану постановок
фактично ще не було, і ми усвідомлювали, що дискусій не
уникнути, хтось буде сприймати, хтось — ні. Але це спроба
продемонструвати вітчизняному глядачеві, що таке сучасний
театр, включивши в репертуар виставу, суголосну загальносвітовим тенденціям.
Ще один аспект — сценографічний, і він також реалізовувався надзвичайно непросто. Будувались конструкції, які
зовсім не пристосовані для на-

❙ Михайло Швед.
шої сцени в технічному плані.
Доводилось шукати складні рішення для досягнення сценографічних задач. Скажімо, ті переміщення, які відбуваються
на сцені під час вистави, надзвичайно складні для монтувальників з точки зору фізичних зусиль: коли 28 ліжок мають з’явитися на сцені за якихось десять хвилин — і все це
робиться фактично через два
маленькі входи. Втім, усі служби виконали поставлені задачі. І зараз ми розуміємо, що це
був дуже важливий іспит — на
те, чи стане театр на сходинку
вище, ніж був учора. Зосередженість і працездатність всіх
без винятку працівників дозволили досягнути результату. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Ден Браун —
як індикатор тероризму
Костянтин РОДИК

Так уже влаштовано сучасний інформаційний простір — суцільна гонитва за новим. У
будь-якій царині — від політики до літератури. Надто помітно це у суспільстві з низьким порогом медіа-грамотності — в Україні.
Ризикну припустити, що книжку молодого літерата, небезпідставно титулованого
критикою «новим Брауном», купуватимуть
жвавіше за новинку самого метра. І байдуже, що навіть «середня» книжка успішного
майстра апріорі дасть фору більшості дебютів. Подавай нові імена, і край!
Схоже, щось подібне трапилося з українським перекладом останнього роману Дена Брауна «Джерело» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2018). За неповний рік
по виході в Америці (осінь 2017-го) тиражі новинки сягнули 200 мільйонів копій
42 мовами; два роки книжка перебувала у
списку бестселерів NY Times. Проте, стартовий наклад в Україні становив лише 15
тисяч примірників. Чому така низька увага до світового ажіотажу?
Взагалі-то, 15 тисяч — це чимала тиражна цифра на вітчизняному ринку. Цілком можна припустити, що додатковий тираж становив іще стільки ж. Нехай навіть
випущено 35 тисяч копій — як це зіставити з 35 мільйонами виборців? Минулорічне дослідження читацького ринку, проведене Центром Разумкова, дає знати: за рік
понад половина наших громадян не прочитала жодної книжки, випущеної в Україні; ще чверть — від однієї до п’яти. З
решти 20% співвітчизників заледве половину можна вважати активними читачами
— тих, хто прочитує бодай книжку за місяць. Отже, 3,5 мільйони. Виходить, лише
один зі ста українських притомних читачів
звертає увагу на світовий бестселер. Інакше кажучи, орієнтація нашого суспільства
на західні цінності сильно перебільшена —
не можна хотіти того, чим ти не цікавишся. Саме тому голосування 21 квітня підозріло сильно нагадує «чорну раду», описану
ще Пантелеймоном Кулішем.
Отже, що ми втрачаємо, нехтуючи Брауном? Софія Філоненко, яка добре володіє
рецензійним серфінгом, перераховує Браунові фішки: «Колекція кодів, символів
та головоломок... сенсаційність, драйв і
впізнаваність» (ЛітАкцент, 28.08.2018).
Так, це інгредієнти всіх романів американця — і щоразу цікаво спостерігати, як він
їх комбінує, ефективно припасовуючи до
різних за своєю природою, фактурою і вектором футуристичних ідей. В цьому сенсі
кожна його новинка — апґрейдований
посібник з літературного письма. Ден Браун як високий зразок фаховості — перша
принада цього імені.
Будучи визнаним у всьому світі майстром екшн-стилістики, цей письменник є
водночас одним із найвідоміших популяризаторів науки. Його цікавлять ажіотажні ідеї, що перебувають у топі інтелектуального дискурсу. Але це не ретрансляція,
навіть не переклад гіпотез на мову поп-літератури — Браун здійснює функцію такого собі відділу технічного контролю: а що,
як воно направду так? Які ризики-загрози
приховує? Якби сто п’ятдесят років тому
хтось піддав подібній поп-літературній перевірці ідею Маркса-Енгельса про «диктатуру пролетаріату», — може, в іншому
світі жили б?
Власне, Брауна цікавить те саме, що і
Лєніна: як поводитиметься ідея, коли заволодіє масами? Російський політтехнолог шукав за спусковим гачком тероризму, американський письменник намацує
запобіжника супроти хаосу. Інакше кажучи, романіста незмінно вабить одне: якого
масштабу реальний тероризм здатен породити те чи те суто теоретичне припущення?
У своїй ранній «Цифровій фортеці» (1998)

він досліджує-викриває кібер-тероризм, у
попередньому романі «Інферно» (2013) «генетичний тероризм». Тепер-от, у «Джерелі», — тероризм світоглядний.
Ну, так, — на поверхні «Джерела» зовсім інша фабульна історія: новітні теорії
походження життя на Землі. Не Дарвін і не
Господь, а... закони фізики; «життя — це
лише те, що Всесвіт створює й відтворює,
аби розсіювати енергію... Життя справді
спонтанно виникло з неживої матерії...
просто в результаті законів фізики».
Залишаю читачеві самостійно втішатися
елегантною логікою доведень. До всього,
Д.Браун чесно згадує сучасні нонфікшнбестселери з цієї проблематики, майже
всі уже перекладені-видані в Україні. Але
не сила утриматися від цитування: «Ентропія» — це просто красиве слово на означення того, що все розпадається. Науково висловлюючись, «організована система
неуникно деградує... Ентропія розчиняє
структуру. Піскові замки у Всесвіті не
з’являються: вони тільки зникають...
Всесвіт постійно дезінтегрується в бік
безладу... Схоже, що життя — винятково ефективний засіб розсіювання енергії...
Якщо ви інструмент ентропії, то найкращий спосіб зробити більше — це розмножити себе».
Усе яскраво-красиво, шокуюче-переконливо, але ж який вислід? «Якщо закони
фізики такі потужні, що можуть створити життя, то хто ж створив ці закони?!».
Власне, це визнання фіаско: джерело — як
обіцяв був роман — лишилося не розкрите.
Але в автора не тремтить рука, коли виписує цю фразу-зізнання, — тут, якраз, і видно, що писалося йому про інше. Зауважте,
що топ-клірики, котрі перебувають в епіцентрі Браунової інтриги, стають на заваді
оприлюдненню теорії-доказу не тому, що
побоюються втратити «хлібне місце» проповідників «безпідставного культу» (вони
геть не схожі на ієрархів Московського патріархату з їхніми «котлами», мерседесами та беззастережним уляганням світській
владі) — іспанських кардиналів із «Джерела» жахає перспектива масового вивільнення тваринної агресії. Те саме грізне видіння,
що переслідує Брауна від початку його літературної кар’єри — у давньому романі «Янголи і демони» (2000) вичитуємо: «Якщо ми
як біологічний вид перестанемо вірити, що
існує сила, могутніша від нас, то водночас ми втратимо й почуття відповідальності».
Ну так, ми це знаємо іще з Достоєвского: Бога нема — отже, все дозволено. Для
російського класика то було побічним відкриттям у дослідженні «загадкової російської душі». «Біси» — не аналітика, а одкровення. Навіть «Злочин та покарання»
— справжнісінький трилер за тогочасними
мірками — ґрунтується на мікрорівневій
психології. Натомість Браун переймається
макросоціологією. Різниця між ними — окрім, ясна річ, незіставної «вагової категорії»

таланту — інструментальна: Достоєвскій
користується душевною емоцією, Браун
— формальною логікою. Та обидва виявляють-окреслюють червону лінію, за якою
— нестримне падіння. Росіянин — у темних закамарках людській свідомості, американець — у «психології натовпу». Тож,
за літературознавчою номенклатурою, усі
книжки Дена Брауна — романи-попередження; антиутопії, посеред яких «скриньку
Пандори відчинили, і замкнути її не вдасться» («Інферно»).
Уразливі для тероризму місця світових ідей Ден Браун шукає від сивих часів
— наприклад, у середньовічній концепції
хрестових походів («Код да Вінчі»). Та у
«Джерелі» зосереджений винятково на сучасності. Історію з оприлюдненням теорії,
що справжній Бог — фізика, він розглядає
як глобальний симулякр і розставляє на поверхні гігантської віртуальної бульбашки
застережні мітки: «Обережно, міни!». Тобто, поводиться як викладач медіаграмотності.
Приміром, феномен обвального розгону
інформації в інтернеті: 3 мільйони глядачів на початок презентації; 80 мільйонів —
після вбивства доповідача; 200 мільйонів
на ранок після нічного онлайн-стеження за
пригодами професора Ленґдона — як на фіналі чемпіонату світу з футболу. Авжеж,
тотальна залежність публіки від ґаджетів
(як каже один із персонажів про свій телефон: «Тут усе моє життя...»). Власне, роман «Джерело» можна трактувати як кіберпанк, владу перебирають машини — і
«людей у тому вигляді, якими ми їх знаємо, не стане вже через п’ятдесят років».
Наступне застереження супроти журналістики, яка чим далі більше відбігає
від своєї соціальної функції, — «розповідати новини, а не поширювати злостиві
чутки у вигляді запитань». Усе це автоматично відгукується на сьогоднішніх українських враженнях. Як і детективний
сюжет. Ви помітили, що топовий світовий
детектив нині — це не так пошук вбивці,
як замовника? Бо, означує Д.Браун, у
світі симулякрів головне взнати не «хто»,
а «навіщо» — «вбили, аби приховати інформацію». Тут уже і напружуватися не
треба, аби зрозуміти, чому досі не розкрита наша «справа Гонгадзе» (та й чи направду наша, а не феесбешна?), і російська «справа Нємцова».
А ще у «Джерелі» знаходимо збентеження американського автора по зіткненню з колективними провалами у пам’яті
іспанців про франкістську диктатуру
(певний адекват нашої радянської): «Вразило, як швидко народ забув один з найпохмуріших періодів своєї історії... У вищих ешелонах іспанського уряду й досі є
таємна громада франкістів». Так званий «опозиційний блок» в українському

парламенті — геть не таємна громада, а
значна частина електорату ще й робить
на нього ставку. Ідея «руского міра» —
не менш руйнівна за всі ті теорії, котрі
Д.Браун тестував у своїх творах. Хтозна,
можливо в наступному романі літерат-барометр Ден Браун сценарізує ідеї Дуґіна і
технології Суркова?
На жаль, у сьогоднішній українській
літературі поки немає рівноцінних фахівців динамічної інтриги й тестової популяризації ідей — та ще й в одному флаконі.
Тому на наших теренах «прийнято» поснобістському пхекати у бік потенційних
навчителів. Як-от у згаданій на початку
статті С.Філоненко, де утикаємося у подиву гідний абзац: «Браун — слабенький
оповідач і дуже добрий комунікатор», —
пише Джейк Керрідж у The Telegraph. Цей
блискучий кон’юнктурник знає, як привабити аудиторію і втримати увагу на 500
сторінках. Стилістика, може, й кульгава, але яка динаміка, скільки сюрпризів і
лобових зіткнень між ідеями! Наука чи
релігія? Біблія чи Дарвін? — і ось читача
мимоволі затягло у вир філософії, теології, фізики і теорії штучного інтелекту
— тільки п’ятки майнули».
Який статус у згаданого британського рецензента — не знаю; гадаю, що і там
є інтелектуальні «трійошники» та навкололітературні наперсточники. Бо проголошене ним — безґлузда красивість; комунікатор, що не володіє даром оповідача,
— неуявна субстанція.
Наводячи без коментарів цей імпортний «тіпа» афоризм, п.Філоненко, очевидно, солідаризується з ним. І потрапляє
у пастку: затягнути читача до свого тексту, щоб «тільки п’ятки майнули», — не під
силу «слабенькому оповідачеві». А тут ще
й прихована родзинка: наша філологиня
ніби погоджується з англійським колегою
і водночас у своїх чисельних попередніх
промо-месиджах про А.Кокотюху звеличує того, як супероповідача. Виходить,
що наш всеїдний автор ліпший за Брауна?
Нема питань: Андрій Кокотюха — добрий
оповідач. Але Філоненкову гіперболу лишимо на її професійній совісті.
Що ж до вживання слова «кон’юнктурник», то тут взагалі німієш: письменник та амбіції — то близнюки-браття. Що
серйозніший автор, то більш обговорювані
проблеми він обирає. А за логікою нашої рецензентки, можна і Ґьоте звинуватити, що
паразитував на легенді про Фауста.
Відтак, замість критики — «розмивання смислів до повної абсурдизації»,
як сказала би Оксана Забужко (І знову я
влізаю в танк... — К.: Комора, 2016). Й
вона ж там само дає рецепт протиотрути:
«Читаймо книжки, панове». Включно
з Деном Брауном: цікаво, поживно, корисно. ■

■ ЛІДЕРИ-2018: зарубіжна проза
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сильвія ПЛАТ. Під скляним ковпаком. – Л.: Видавництво Старого Лева,
360 с.(п)
Хуліо КОРТАСАР. Усі вогні – вогонь. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко,
160 с.(п)
Філіп РОТ. Американська пастораль. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 432
с.(п)
Курт ВОННЕГУТ. Буфонада. – Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека,
184 с.(п)
Стівен КІНГ, Овен КІНГ. Сплячі красуні; Кладовище домашніх тварин.
– Х.: Клуб сімейного дозвілля, 880+400 с.(п)
Маргарет ЕТВУД. Сліпий убивця. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 512
с.(п)
Мілан КУНДЕРА. Вальс на прощання. – Л.: Видавництво Старого Лева,
240 с.(п)
Хорхе Луїс БОРХЕС. Книга Піску. Пам’ять Шекспіра. – Л.: Видавництво
Старого Лева, 160 с.(п)
Чеслав МІЛОШ. Долина Ісси. Сер. «Лавреати Нобелівської премії». – К.:
Юніверс, 232 с.(с)
Кадзуо ІШІҐУРО. Похований велетень. – Л.: Видавництво Старого Лева,
376 с.(п)
Ден БРАУН. Джерело. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 528 с.(п)
ЛЮ Цисінь. Проблема трьох тіл. – К.: BookChef, 432 с.(п)
Мілорад ПАВИЧ. Еротичні історії. Сер. «Карта світу». – Х.: Фоліо, 224
с.(п)
Гаррі ПАРКЕР. Анатомія солдата. – Х.: Фабула, 368 с.(п)
*номінувалося 98 видань

51,53
29,00
27,53
24,82
21,41
18,82
18,29
18,00
16,94
15,53
13,29
11,29
10,00
9,41
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Кадровий дефіцит
«Гірники» ще на крок стали ближчими до свого 12-го за ліком чемпіонства після чергової
осічки «Динамо»
Григорій ХАТА
Кілька років тому розділивши чемпіонат країни на дві змагальні фази, у ФФУ таким чином прагнули підвищити глядацьку цікавість до матчів
найсильнішої ліги бодай наприкінці сезону, коли найбільше
загострюється турнірна боротьба. Водночас уболівальники й
надалі продовжують ігнорувати
поєдинки прем’єр-ліги, не бачачи особливої привабливості навіть у протистояннях лідерів.
Приміром, гру між другою та
третьою командою чемпіонату — «Динамо» та «Олександрією» — на 70-тисячному НСК
«Олімпійський» відвідали трохи більше 14 тисяч глядачів.
Утім низький інтерес столичних шанувальників футболу до матчів місцевого гранда зрозуміти не складно. Команда Олександра Хацкевича переживає глибоку кризу,
пов’язану з пошуком своєї гри.
Проте творчий пошук у динамівському колективі відверто затягнувся. Після чергового
проколу, котрим можна вважати втрату «біло-синіми» очок у
домашній грі проти олександрійців, у столиці активно заговорили про можливу зміну динамівського очільника. Подейкують, що місце Хацкевича, з
котрим у клубі не поспішають
продовжувати контракт, може
посісти спортивний директор
«біло-синіх» Олексій Михай-

❙ Ослаблене кадровими втратами «Динамо» не змогло вдома переграти «Олександрію».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
личенко.
І хоча президент «Динамо» Ігор Суркіс, здається, вже
давно змирився з програшем
своєї команди у «золотій» гонці, кожна нова невдача, через яку зростатиме відставання динамівців від «гірників»,
думається, сприйматиметься
клубним власником, як додат-

кова порція солі на рану, та, без
сумніву, гратиме не на користь
Хацкевича.
У будь-якому разі, наприкінці поточного сезону «Динамо» перебуває в не найкращих
ігрових кондиціях. Загалом,
вийшло так, що проти «Олександрії» динамівці грали напівосновним (чи то напівре-

зервним) складом. Окрім цілої низки травмованих виконавців «основи», у грі проти
потенційного володаря «бронзи» білоруський наставник
«біло-синіх» не зміг задіяти
трьох дискваліфікованих футболістів (Гармаша, Бурду, Кендзьору), які опинилися поза
футбольним полем через вилу-

пуль» — 2:3 (Атсу, 20; Рондон, 54 — Ван
Дейк, 13; Салах, 28; Орігі, 86), «Хаддерсфілд» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1
(Мбенза, 60 — МакТоміней, 8), «Челсі» —
«Уотфорд» — 3:0 (Лофтус-Чік,49; Д. Луїс,
51; Ігуаїн, 75), «Арсенал» — «Брайтон» —
1:1.
Лідери: «Ліверпуль» — 94, «Манчестер Сіті» (36 матчів) — 92, «Челсі» —
71, «Тоттенхем» — 70, «Арсенал» — 67,
«Манчестер Юнайтед» — 66.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») —
22.

Італія

Чемпіонат України. Прем’єрліга. Другий етап. 27-й тур. «Зоря»
— «Маріуполь» — 0:1, «Динамо» —
«Олександрія» — 1:1, «Шахтар» —
«Львів» — 5:0, «Олімпік» — «Ворскла» — 1:1, «Карпати» — «АрсеналКиїв» — 1:2, «Десна» — «Чорноморець» — 2:4.
Турнірне становище в першiй
шістці: «Шахтар» — 70, «Динамо»
— 61, «Олександрія» — 48, «Зоря»
— 38, «Маріуполь» — 36, «Львів» —
30.
Друга шістка: «Десна» — 35,
«Ворскла» — 34, «Олімпік» — 28,
«Карпати» — 25, «Арсенал-Київ» —
24, «Чорноморець» — 21.
Бомбардири: Мораес («Шахтар»)
— 17, Циганков («Динамо»), Швед
(«Карпати») — 14.
чення в попередніх поєдинках.
«Хацкевичу потрібно посилити
в колективі дисципліну», — наголосив колишній динамівець
Олег Саленко.
Загалом, причин, які сьогодні не дозволяють «Динамо»
на рівних змагатися за національні трофеї зі своїм основним
конкурентом, можна віднайти
чимало. Однак, як загальний
приклад хворобливого стану
команди можна взяти історію з
багатомісячною відсутністю на
вістрі «біло-синіх» номінального форварда, що, на думку Саленка, не личить такому клубу,
як «Динамо». Вочевидь виправляти ситуацію динамівцям доведеться вже у наступному сезоні. Натомість «Шахтар» упевнено рухається до свого третього поспіль «золотого» «дубля».
До формальної і дострокової перемоги в чемпіонаті «гірникам»
потрібно зробити ще пару кроків; у національному ж Кубку
в донецького клубу залишилася лише одна гра: фінал iз представником першої ліги — «Інгульцем». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

Іспанія

❙ АПЛ поза конкуренцією: одразу чотири її представники дісталися
❙ в нинішньому сезоні єврокубкових півфіналів.
❙ Фото з сайта sport.ua.
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Після перших півфінальних матчів фаворитами на боротьбу за трофей є англійські клуби — «Арсенал» iз різницею в два
м’ячі обіграв вдома «Валенсію», а «Челсі»
має превагу над «Айнтрахтом» після виїзної результативної нічиєї.
1/2 фіналу. Перші матчі. «Арсенал» (Англія) — «Валенсія» (Іспанія)
— 3:1 (Ляказетт, 18, 26; Обамейянг, 90 —
Діакабі, 11), «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) — «Челсі» (Англія) — 1:1 (Л.
Йовіч, 23 — Педро, 45).

Англія
Розв’язка в боротьбі за медалі АПЛ
усе ближче — минулого уїк-енду остаточ-

но втратив шанси на місце в ЛЧ «Манчестер Юнайтед». Примарні надії на «топ-4»
залишаються у «Арсенала», але в лондонців є ще один варіант — перемога в Лізі
Європи.
Третю і четверту сходинку в заочній
боротьбі розіграють півфіналісти нинішнього єврокубкового сезону — «Челсі»
і «Тоттенхем», котрий, нагадаємо, вдома несподівано програв «Аяксу» перший
півфінальний матч ЛЧ (0:1). А «Ман. Сіті»
спробує втримати перевагу над «Ліверпулем» у золотій гонці.
Прем’єр-ліга. 37-й тур. «Евертон»
— «Бернлі» — 2:0, «Борнмут» — «Тоттенхем» — 1:0, «Вулверхемптон» —
«Фулхем» — 1:0, «Вест Хем» — «Саутшемптон» — 3:0, «Кардіфф» — «Крістал Пелас» — 2:3, «Ньюкасл» — «Лівер-

Після звитяги над «Ліверпулем» у півфіналі ЛЧ (3:0) «Барселона» резервним
складом програла у Прімері «Сельті», яка
бореться за виживання. Зазнало поразки
і «Атлетико», яке розгромно поступилось
«Еспаньйолу». Але на позиції каталонців
і мадридців це не вплинуло: каталонці —
перші, підопічні Сімеоне — другі.
Третім iде мадридський «Реал», який
здобув важку перемогу над «Вільярреалом».
Ла Ліга. 36-й тур. «Севілья» — «Леганес» — 0:3, «Леванте» — «Райо Вальєкано» — 4:1, «Еспаньйол» — «Атлетико»
— 3:0 (Годін, 45 (у свої ворота); Іглесіас,
52, 89 (пен.)), «Алавес» — «Реал Сосьєдад» — 0:1, «Сельта» — «Барселона»
— 2:0 (Максі Гомес, 67; Аспас, 88 (пен.)),
«Хетафе» — «Жирона» — 2:0, «Ейбар» —
«Бетіс» — 1:0, «Реал Мадрид» — «Вільярреал» — 3:2 (Маріано Діас, 2, 49; Вальєхо, 41 — Ж. Морено, 11; Х. Коста, 90+4),
«Вальядолід» — «Атлетік» — 1:0, «Уеска» — «Валенсія» — 2:6.
Лідери: «Барселона» — 83, «Атлетико» — 74, «Реал Мадрид» — 68, «Хетафе» — 58, «Севілья», «Валенсія» — 55.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 34.

Після дострокового завоювання восьмого поспіль «скудетто» та вильоту з Ліги
Чемпіонів туринський «Ювентус» відверто
дограє сезон: від поразки у дербі з «Торіно» «стару синьйору» врятував Кріштіану
Роналду.
Натомість важку перемогу здобув «Наполі», тим самим забезпечивши собі «срібло» Серії А. За «бронзу» та четверте місце, яке також дає можливість грати в ЛЧ,
ведуть боротьбу 5 команд, фаворитами є
«Інтер» і «Аталанта».
Серія А. 35-й тур. «Ювентус» —
«Торіно» — 1:1 (Роналду, 84 — Лукіч, 18),
«К’єво» — «СПАЛ» — 0:4, «Удінезе» —
«Інтер» — 0:0, «Емполі» — «Фіорентина»
— 1:0, «Лаціо» — «Аталанта» — 1:3 (Пароло, 3 — Д. Сапата, 22; Кастань, 58; Уоллес, 76 (у свої ворота)), «Парма» — «Сампдорія» — 3:3, «Сассуоло» — «Фрозіноне» — 2:2, «Дженоа» — «Рома» — 1:1,
«Наполі» — «Кальярі» — 2:1 (Д. Мертенс, 85; Л. Інсіньє, 90+7 (пен.) — Паволетті, 63).
Лідери: «Ювентус» — 89, «Наполі»
— 73, «Інтер» — 63, «Аталанта» — 62,
«Рома» — 59, «Торіно» — 57.
Бомбардир: Квальярелла («Сампдорія») — 25.

Німеччина
Втративши перемогу над «Вердером»,
дортмундська «Боруссія» фактично подарувала чемпіонство «Баварії». Мюнхенці
«на класі» розібралися із «Ганновером»
та відірвались на 4 пункти за 2 тури до
фінішу.
«Шальке» Євгена Коноплянки, розписавши «суху» мирову з «Аугсбургом»,
гарантувало собі збереження прописки в
еліті на наступний сезон — український
півзахисник знову опинився поза заявкою
на матч.

Перша Бундесліга. 32-й тур.
«Майнц» — «РБ Лейпциг» — 3:3 (Онісіво,
43; Ньяхате, 67; Матета, 83 — Клостерман,
20, 32; Вернер, 49), «Баварія» — «Ганновер» — 3:1 (Р. Левандовський, 27; Горецка,
40; Рібері, 84 — Жонатас, 51 (пен.)), «Боруссія» (М) — «Хоффенхайм» — 2:2,
«Герта» — «Штутгарт» — 3:1, «Вольфсбург» — «Нюрнберг» — 2:0, «Вердер»
— «Боруссія» (Д) — 2:2 (Мевальд, 71;
Пісарро, 75 — Пулішич, 6; Алькасер, 41),
«Шальке» — «Аугсбург» — 0:0, «Фрайбург» — «Фортуна» — 1:1, «Байєр» —
«Айнтрахт Франкфурт» — 6:1.
Лідери: «Баварія» — 74, «Боруссія»
(Д) — 70, «РБ Лейпциг» — 65, «Айнтрахт
Франкфурт», «Байєр» — 54, «Боруссія»
(М) — 52.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 22.

Франція
«ПСЖ» уже у ранзі чемпіона не зумів
обіграти середняка Ліги 1 «Ніццу». Після
нічиєї в очному поєдинку з «Ліоном» майже гарантував собі срібні медалі «Лілль»,
а от «ткачі» за третє місце будуть боротися
із «Сент-Етьєном».
Ліга 1. 35-й тур. «Страсбур» —
«Марсель» — 1:1 (К. Лала, 66 — Жермен, 48), «ПСЖ» — «Ніцца» — 1:1 (Неймар, 59 (пен.) — Ганаго, 46), «Бордо» —
«Анже» — 0:1, «Генгам» — «Кан» — 0:0,
«Реймс» — «Нім» — 0:3, «Монпельє» —
«Ам’єн» — 1:1, «Нант» — «Діжон» — 3:0,
«Тулуза» — «Ренн» — 2:2, «Монако» —
«Сент-Етьєн» — 2:3, «Ліон» — «Лілль»
— 2:2 (Тер’є, 11; Дюбуа, 75 — Ремі, 50; Сумар, 69).
Лідери: «ПСЖ» — 85, «Лілль» — 69,
«Ліон» — 63, «Сент-Етьєн» — 62, «Монпельє», «Марсель» — 55.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») —
30. ■
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«Я дуже здивована тим, що перемогла на етапі «Діамантової ліги», адже я
була наймолодшою учасницею. Але неймовірно щаслива, що зробила це і
встановила особистий рекорд».

■ ХОКЕЙ

Вимагати від себе більшого
Українські хокеїсти виявилися не готовими до боротьби за високі місця на чемпіонаті світу в третьому за силою
дивізіоні планети
■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. Дивізіон ІВ.
Японія — Україна — 3:2, Польща —
Україна — 7:3, Голландія — Україна — 1:8, Румунія — Україна — 5:1,
Естонія — Україна — 4:3 ОТ.
Підсумкове становище: Румунія,
Польща — 13, Японія, Естонія — 6,
Україна — 4, Голландія — 3.

Григорій ХАТА
На чемпіонат світу в
дивізіоні ІВ національна збірна
України з хокею їхала з прагненням поборотися за медалі,
проте турнір у Таллінні команда Андрія Срюбка завершила
на скромному п’ятому місці,
набравши, в підсумку, на одне
очко більше за голландців, які
стали найгіршою командою естонського «мундіалю» й вилетіли до нижчої за рейтингом
ліги. Залишитися ж у третьому за силою дивізіоні світового хокею «синьо-жовтим» вдалося завдяки перемозі над тими
ж таки голландцями (8:1), яка
стала єдиним позитивним епізодом їхнього перебування на
ЧС. «Хлопці повинні значно
вимогливіше до себе ставитися, незалежно від того, де вони
грають», — заявив після турніру головний транер української
збірної Андрій Срюбко.
Відзначимо, що для головного тренера «синьо-жовтих»
це був перший офіційний турнір і він навряд чи може назвати його успішним. Однак, зважаючи на те, що в підготовчий
період підопічні Срюбка не виграли жодного поєдинку, збереження прописки в дивізіоні ІВ
можна записати до їхнього активу.
Коли взимку на товариському турнірі в Броварах «синьо-жовті» вперше в своїй історії поступилися збірній Румунії, їхню невдачу списали на

❙ Українські хокеїсти скромно виступили на чемпіонаті світу в Таллінні.
❙ Фото з сайта www.iihf.com.
відсутність зіграності в команді, котру по-новій взявся будувати Срюбко. Водночас у Таллінні збірна України знову програла румунам, засвідчивши таким чином наявність серйозних
проблем в українському хокеї.
При цьому румунські хокеїсти, вигравши естонський «мун-

діаль», а разом iз ним і єдину
перепустку до дивізіону ІА, засвідчили, що перейшли на якісно інший рівень розвитку. Цікаво, що досягти тріумфального результату в Естонії румунам
допомагали кілька наших колишніх співвітчизників, які не
так давно прийняли румунсь-

ке громадянство, — Павло Борисенко, Євген Ємельяненко та
Антон Буточнов.
Ну а команда Андрія Срюбка більшою мірою була збудована на основі молодих вітчизняних виконавців, підсилених
кількома досвідченими хокеїстами. Одним iз таких ветеранів

був капітан «синьо-жовтих»
Олексій Міхнов. Перед стартом
ЧС він заявив, що українській
збірній до снаги перемогти на
турнірі будь-якого суперника.
Однак у суперництві з поляками, румунами, японцями, естонцями та голландцями підопічним Срюбка лише одного
разу вдалося взяти гору.
У теорії, переможно для українських збірників міг завершитися заключний поєдинок на
«мундіалі» — проти його господарів. Однак, упевнено вигравши перший період iз перевагою
в три шайби, втримати переможний рахунок «синьо-жовті», в підсумку, не змогли. «У
хлопців є хороший потенціал.
Але, коли ти не надто вимогливий до себе, у моменти підвищеної відповідальності та накопиченої втоми, не вистачає функціональної готовності», — резюмував Срюбко.
У наступному році «синьожовті» знову спробують повернутися до другої за силою
хокейної ліги світу. За це право
збірна України змагатиметься
з Литвою, Японією, Польщею,
Естонією та Сербією. ■

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Високий злет
Вітчизняна стрибунка у висоту стала наймолодшою
в історії переможницею етапу «Діамантової ліги»
Григорій ХАТА
На першому в сезоні етапі «Діамантової ліги», котра вважається головним комерційним стартом у легкоатлетичному світі, одразу троє вітчизняних спорстменів потрапили до числа
його призерів. Для 17-річної стрибунки у висоту Ярослави Магучих турнір
у Досі взагалі став історичним. Окрім
золотої нагороди, котру їй приніс стрибок на 1,96 м, юна українка здобула титул наймолодшої переможниці етапу
«Діамантової ліги». «Я дуже здивована тим, що перемогла, адже я була наймолодшою учасницею. Але неймовірно
щаслива, що зробила це і встановила
особистий рекорд. Сподіваюсь, у мене
тепер ще будуть запрошення на «Діамантову лігу», через кілька тижнів я
виступлю на етапі у Стокгольмі й зможу там знову стрибати у такій же хорошій формі, якою вона була сьогодні»,
— сказала в коментарі організаторам
змагань Магучих.
До того ж Ярославі вдалося виконати олімпійський кваліфікаційний

норматив, тож зі спокійною душею
вона вже може підводити себе до літніх Ігор у Токіо-2020. Так само олімпійську кваліфікацію в Досі вдалося
перевершити й нашій бігунці Анні Рижиковій. Показавши на дистанції 400
метрів з бар’єрами результат 54,82
секунди, що на шість десятих краще
нормативних вимог, вона, окрім перепустки в Токіо, здобула й «діамантову» «бронзу».
Іще однією призеркою «Ліги» від
України в столиці Катару стала Марина Бех-Романчук. Змагання у секторі
для стрибків у довжину наша співвітчизниця завершила без олімпійської
ліцензії, проте зі срібним результатом.
У протистоянні з олімпійською чемпіонкою зі стрибків потрійним — колумбійкою Катеріною Ібаргуен, Марина програла іменитій опонентці лише
два сантиметри, стрибнувши у п’ятій
спробі на 6,74 м.
Четвертий український повпред на
стартовому етапі «діамантових» перегонів — Ольга Ляхова — свої змагання
завершила доволі скромно, показавши

❙ На етапі «Діамантової ліги» в Досі Ярослава Магучих здивувала не тільки себе,
❙ а й увесь легкоатлетичний світ.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
в бігу на 800 м лише 11-й результат. А
головною героїнею цього фіналу була
олімпійська чемпіонка з ПАР Кастер
Семеня. У Досі вона знову підтвердила свої надприродні можливості, легко випередивши всіх своїх суперниць. При цьому південноафриканка заявила, що «ніхто не завадить їй бігати», реагуючи таким чином на рішення
Спортивного арбітражного суду в Ло-

занні, згідно з яким Семеня, аби брати
участь у міжнародних змаганнях, повинна буде медикаментозним чином
понижувати свій від природи високий
рівень так званого чоловічого гормону
— тестостерону. «Я розумію, що було
багато суперечливостей. Але це нічого не змінює. Я продовжу виходити на
старти», — заявила Кастер Семеня. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Реформи на межі...
Створення об’єднаних територіальних громад в Україні натикається на спротив місцевих еліт,
«дірки» у законодавстві й небажання районної влади віддавати свої повноваження

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІТОРОК, 7 ТРАВНЯ 2019

■ МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

«Папа Римський» одружився
Джуд Лоу вдруге став під вінець
Дара ГАВАРРА

❙ Джуд Лоу.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №50

кістки і в тон йому — капелюшку
з вуалеткою. Ну і, звісно ж, Філліпа тримала в руках скромний
букетик, як і належить до такого
ж скромного весільного вбрання, — можна сказати, польових
квітів. Та хіба щастя залежить
від пишного убранства чи дорогого весілля?!
Хочеться сподіватися, що
32-річна пані Коен, яка за про-

Варка ВОНСОВИЧ
Останнім часом у світі постала проблема
з дитячим ожирінням, яке в майбутньому загрожує серйозними проблемами зі здоров’ям
людству в цілому. Так, за даними ВОЗ 2016 р.,
серед дітей до 5 років від ожиріння страждає
більше 40 мільйонів у світі, а от у дітей від 5
до 16 років ця проблема є вже у 340 мільйонів.
На жаль, ці цифри рік у рік зростають. Тож медики б’ють на сполох, щоб звернути увагу суспільства на неправильне харчування дітей, які
з кожним роком усе більше й більше споживають фастфуд, газовані солодкі напої, висококалорійні продукти.
Але, виявляється, не лише медики стоять на сторожі здорового харчування. Так, нещодавно в Австралії вчителі відправили додому учня, оскільки мама спорядила його до
школи, поклавши у ланчбокс (коробочку з
обідом) некорисну, на їхню думку, їжу. Яке ж
було обурення матусі, дитина якої повернула-

фесією психолог, зуміє створити
в сім’ї таку атмосферу, щоб їхній
шлюб був тривалим і щасливим.
Адже, нагадаємо, за плечима її
чоловіка чимало стосунків, які
завершувалися крахом. Уперше Джуд Лоу одружився з актрисою Седі Фрост, з якою вони
народили трійко дітей. Сьогодні старшим дітям актора, відповідно: сину Рафферті — 22

роки, доньці Ірис — 18, а молодшому сину Руді — 16. В актора є ще двоє дітей: 9-річна Софія від моделі Саманти Берк та
4-річна Ада від співачки Кетрін
Хардінг. Тож Філліпі є над чим
працювати, аби красунчик Лоу
тримався сімейного коминка, а
не стрибав у гречку. Та й роль
Папи Римського, що не кажіть,
якось зобов’язує. ■

■ ФАСТФУД

Ми те, що ми їмо
Може, пора покращувати себе?
ся завчасно додому та ще й пояснила причину цього. Вона ж то була впевнена, що шкільний перекус був смачним і корисним: фрукти, овочі і... рулетики власного приготування.
Саме вони й стали причиною відсторонення
школяра від уроків, бо були надто жирними і
калорійними.
В Австралії є така страва, яку часто готують у домашніх умовах: подрібнені сосиски чи ковбасу запікають у тісті — роблять такий рулетик. На думку матусі школяра, цей
витвір кулінарного мистецтва зовсім не був
шкідливим для дитячого організму, адже,

крім м’ясних виробів, вона додала туди ще
й овочеву начинку. Проте шкільна адміністрація мала інший погляд на це, тож прислала записку, в якій ішлося про те, щоб дитині
більше не давали таку нездорову їжу. Та що
за проблема, подумки вирішила жінка, адже
ці рулетики її син зможе і вдома з’їсти, але
вона обурена, що вчителі мають право втручатися в її домашнє господарство. Це обурення розділили з нею і користувачі соцмереж,
у яких матуся поділилася своїми враженнями. А шкода, краще б подумали про здоров’я
власних дітей... ■

■ ПОГОДА

Інспектор ДПС зупиняє маши-

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, короткочаснi невеликi дощi,
мiсцями грози. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень +15...+17.
Миргород: короткочаснi невеликi дощi. Уночi +9...+11,
удень +16...+18.
Вiнниця: короткочаснi невеликi дощi. Уночi +5...+7, удень
+14...+16.
Одеса: короткочаснi невеликi дощi. Уночi +6...+8, удень
+14...+16.

мінлива
хмарність

Захід

+4…+9
+13…+18

+1…+6
+11…+16
Схід

хмарно

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Трускавець: уночi +3...+5, удень +14...+16.
Моршин: уночi +3...+5, удень +14...+16.

Центр

+5…+10
+13…+18

+8…+13
+19…+24

дощ
сніг

Південь +5…+10
+14…+19
дощ,
гроза
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означає «королева». 5. Пташка, яка
вміє копіювати спів інших птахів. 6.
Лікар, фахівець із хвороб очей. 7.
Частина постільної білизни, яку раніше використовували як екран для
перегляду кінофільмів. 8. Героїня
давньогрецького міфу, яка напророчила падіння Трої, але якій ніхто
не повірив. 9. Італійське місто-побратим Києва. 12. Ім’я няні Олександра Пушкіна. 13. Інертний газ, прозваний «лінивим». 17. Гірська квітка. 18. Дерев’яний молоток. 21. Радянський музичний фільм із Софією
Ротару в головній ролі. 22. «За лісом, за пралісом золота ... сходить».
(Загадка). ■
Кросворд №47
від 27 квітня
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По горизонталі:
1. Герой-богатир з української
народної казки. 8. Фахівець зі створення карт. 10. Давня назва майстра,
що займається спилюванням чи розпилюванням дерева. 11. Муза історії
в давньогрецькій міфології. 12. Нігерійський футболіст, екс-гравець
Київського «Динамо». 14. Великий
світильник у кімнаті. 15. Гора на Кавказі, до якої, за легендою, причалив
Ноїв ковчег після сорока днів Великого потопу. 16. Поширене грузинське жіноче ім’я. 18. Англійська назва
кутового удару в футболі. 19. Застаріла міра довжини. 20. Дворянський титул Великої Британії. 22. Електронний прилад із двома електродами, що пропускає електричний струм
лише в одному напрямі. 23. Офіційний прийом у президента, папи чи іншої офіційної особи, що займає високий пост. 24. Друге за населенням
місто Мексики.
По вертикалі:
2. «В’ється, наче змійка, неспокійна річка,тулиться близенько
до підніжжя гір. А на тому боці, там
живе Марічка, в хаті, що сховалась
у зелений бір». (Автор слів). 3. Освічена незаміжня жінка у Стародавній Греції, яка вела вільний незалежний спосіб життя. 4. Жіноче ім’я, що

— Водію, ви п’яний.
— Та ви що, я непитущий.
— Тодi дихайте в трубку... Нуль.
Невже зіпсувався?
Дихає в трубку сам.
— Та ні, працює.
***
Через 30 років подружнього
життя Наум Йосипович у графі «Сімейний стан» написав: «Безвихідний».
***
— Знаєте, до нас щоліта приїжджає теща. Міжнародного масштабу
в цій події, звичайно, немає, але елементи тероризму присутні.

***
Прийшов iз маленькою донькою
в поліклініку на прийом до дитячого лікаря, щоб перевірити слух дитини.
Лiкар пошепки:
— Цукерка.
Дитина, теж пошепки:
— Де?
***
Через рік після весілля до
шлюбного агентства приходить колишній наречений, а нині чоловік:
— Слухайте, я такий щасливий,
що саме ви вибрали мені дружину.
— Чому?
— Я б помер від однієї лише
думки, що я її сам вибрав.
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Англо-американський актор,
відомий серцеїд та красунчик,
що зіграв чимало зіркових ролей, у тому числі Папу Римського в чудовому серіалі «Молодий
Папа», 46-річний Джуд Лоу нарешті днями офіційно одружився. Нарешті, тому що зі своєю
новоспеченою дружиною Філліпою Коен вони зустрічалися
чотири роки, перш ніж скромно
зареєструвати свій шлюб у Лондонській ратуші Мерілебон. Папараці зазнімкували їх на виході
з «казенного дому»: наречений
був вбраний досить незвично
— у вельветовому піджаку поверх світлої футболки, таких же
брюках, у фетровому капелюсі в
колір костюма, а також василькового кольору замшевих туфлях. Довершували образ нареченого стильні окуляри. Мабуть,
пара вирішила, що оскільки не
буде вінчання і всякого такого, то доречним буде вінтажний
стиль, тож наречена була в короткому платті кольору слонової

