«Було весело»

У межах песимізму

Дострокова коронація

Так охарактеризував
iнавгурацiю новообраного
Президента Голова
Верховної Ради України
Андрiй Парубiй

Експерти не вбачають
змоги для рвучкого
зростання темпів ВВП
в Україні: цьогоріч
економіка зростатиме
трохи гірше, ніж торік

Слідом за перемогою
в національному Кубку
донецький «Шахтар»
виграв і чемпіонат
країни
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Українська карта
на міжнародній мапі
У Батурині представляють видатного, але маловідомого нашому
загалу Григорія Орлика, який лобіював інтереси козацької нації
в Європі після захоплення її московитами
» стор. 10

❙ Герб Орликів.

❙ Батуринський палац — єдиний збережений гетьманський палац на теренах України, у якому тепер є іменна зала Григорія Орлика і постійна виставка про українського достойника часів Людовіка XV.

Підтримай Україну — передплати «Україну молоду»!

стор. 5
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ТРАВНЯ 2019

ІнФорУМ

«Російські офіцери обіцяють підвищення грошового забезпечення
військовослужбовцям, призваним iз числа місцевого населення, які оформлять
російське громадянство. Тим часом реальне грошове забезпечення бойовиків
постійно затримується та не виплачується у повному обсязі».

■ ПРОВОКАЦІЯ

■ НА ФРОНТІ

Немає
намету
— немає
проблеми?

Ворог сміливішає

У Харкові намагалися
спалити намет «Все
для перемоги», що став
символом спротиву
проросійському
реваншизму
Лариса САЛІМОНОВИЧ
У ніч із неділі на понеділок замалим не
згорів знаменитий волонтерський намет на харківському майдані Свободи, який уже більше
тижня намагається демонтувати мерія. «Підпалили приблизно о пів на п’яту, коли всі були
втомлені, тому що вже ранок, — повідомив активіст Борис Редін. — Слава Богу, з людей ніхто не постраждав. Загасили вогонь своїми силами разом із черговими поліцейськими. Згоріло приблизно 30 відсотків фасаду, частина даху
і частина напису «Все для перемоги». Але металеві конструкції вціліли, тому будемо відновлювати намет».
Наразі активісти вже подали заяву до
поліції та розпочали збір коштів на реставрацію пошкоджених фрагментів. Шукають через соціальні мережі також свідків підпалу або
водіїв, відеореєстратори яких могли зафіксувати момент злочину. За попередніми даними,
зловмисники кинули вогонь під двері. Тож якби
поліцейські вчасно не помітили полум’я, найвірогідніше, постраждали б вартові, які перебували всередині намету і, вочевидь, заснули
під ранок.
Як УМ уже повідомляла, війна за волонтерський намет почалася тиждень тому після
рішення мерії про його демонтаж. У відповідь
патріоти Харкова організували низку гучних
акцій протесту, але чиновники не здалися й у
звичній для себе манері пригнали на майдан комунальну техніку, пояснивши такий крок необхідністю відремонтувати у цьому місці підземні комунікації. Захисники намету одразу почали збір підписів серед громадян, які розцінили
дії мерії як повзучий проросійський реванш старої системи. Зрештою, Юридичний департамент
міськвиконкому подав позов до суду з проханням заборонити активістам проводити зібрання
«з використанням намету на майдані Свободи».
І це при тому, що в опонентів мерії вже є дозвіл на дану акцію, термін дії якої завершиться
лише наприкінці року.
У конфлікті розбирався Харківський окружний адміністративний суд. Рішення було
винесене пізно вночі 18 травня. «Перевіривши
юридичну і фактичну обґрунтованість доводів
сторін, суд дійшов висновку, що мотивація і докази, на які посилається позивач, не дають суду
підстав для встановлення висновків про обґрунтованість позову. Отже, в задоволенні позову
слід відмовити», — йдеться в рішенні, винесеному суддею Владиславом Єгупенком. З таким
вердиктом чиновники не погодилися і вже подали зустрічну апеляцію. Тобто намет підпалили ще до того, як справа про мітинг з його використанням пройде усі стадії розгляду на рівні судів.
Факт підпалу прокоментували в облдержадміністрації. «Обставини пожежі, що сталась сьогодні в центрі міста, мають бути з’ясовані в найкоротший термін, — сказала голова ХОДА Юлія
Світлична. — Розраховую, що харківські правоохоронці приділять пильну увагу цій ситуації».
У свою чергу, один iз лідерів харківського Євромайдану Володимир Чистілін не виключає, що у
такий спосіб «Геннадій Кернес навмисно дестабілізує ситуацію у Харкові». Таким коментарем
він відреагував на нічну пожежу в наметі. ■

Окупанти посилили тиск на лінії захисту
державних рубежів
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Активізацію воєнних дій напередодні зміни президентської влади в Україні засвідчують всі сторони. Це пов’язано як з погодними умовами, які сприяють проведенню воєнних операцій, так
і з політичною складовою. Загострення відбувається на тлі розмов про невідворотну зміну Мінського формату. Отже, ворогу
потрібні докази порушення нашою стороною домовленостей,
які він інколи відверто фальсифікує та намагається провокувати. Натомість, українська сторона стійко боронить рідну землю,
даючи адекватну відповідь противнику.

Бойові втрати
За даними прес-служби Операції Об’єднаних сил, російські
окупаційні війська та їхні посіпаки обстрілюють нашу територію, застосовуючи заборонені Мінськими угодами артилерійські системи 152, 122, 100
мм та міномети калібру 120 та
82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На жаль, чотирьох українських воїнів за вихідні було поранено. Це прапорщик Олександр Козин і солдати Петро Парсенович, Роман
Досяк та Сергій Савельєв.У
прес-центрі штабу Об’єднаних
сил розповіли про обставини бойових поранень, зазначивши,
що всіх воїнів представлять до
нагородження. На луганському напрямку група ворожої піхоти опівночі перемістилася в
смугу забезпечення, щоб оточити ротний опорний пункт
бригади ЗСУ, яка обороняє селище Кримське. «Для прикриття дій своєї піхоти ворог
розпочав інтенсивний обстріл
наших позицій iз гранатометів
різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Солдати Петро Парсенович та Роман Досяк у цей
час перебували на взводному
опорному пункті. Помітивши
переміщення ворога, вони з товаришами відкрили вогонь по
групі противника. Рішучі дії
наших захисників примусили
ворога відступити. Для прикриття відступу противник по-

силив обстріл взводного опорного пункту, внаслідок чого
Петро і Роман отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу та евакуювали. Загрози
для життя військовослужбовців немає», — розповів речник
прес-центру ООС Олексій Жуганов на брифінгу 19 травня.
На цьому ж напрямку вдень
противник намагався у межах
іншого батальйонного району оборони провести розвідку
боєм. Під прикриттям вогню
гранатометів ворожа піхота почала наближатись до наших позицій. Солдат Сергій Савельєв
після виявлення ворога разом
із товаришами зосередженим
вогнем примусив противника
відступити. Під час зміни позиції поблизу Сергія вибухнула одна з ворожих гранат, воїн
отримав поранення. Йому надали медичну допомогу та організували евакуацію. Загрози для
життя військовослужбовця немає.
Поблизу міста Авдіївка на
Донеччині противник намагався приховано переміститися, щоб покращити позиції.
Прапорщик Олександр Козин,
який у цей час перебував на
ВОПі, помітив рух противника
та відкрив разом iз товаришами по ворогу вогонь, примусивши відступити. «Прикриваючи
свій відступ, противник розпочав обстріл наших захисників з
автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок вибуху гранати Олександр отримав поранення. Військовослужбовцю
надано допомогу та евакуйовано. Загрози його життю немає»,

Олександр Мотузяник
речник прес-центру Міністерства
оборони України
— зазначив Жуганов. За даними розвідки Об’єднаних сил, в
зоні проведення операції того
дня двох окупантів було знищено, ще трьох — поранено».

Із чим наскочили, тим і
поплатилися
Питання адекватної відповіді наших сил на дії противника порушив недавно призначений командувач
Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський
під час огляду вогневих позицій підрозділів Збройних
сил України та Національної гвардії України у складі
Об’єднаних сил безпосередньо на передньому краї. Стали відомі деякі подобиці бойових зіткнень на луганському напрямку, поблизу Зайцевого. Нещодавно противник
відкрив вогонь із великокаліберного кулемета, створивши загрозу для життя наших
воїнів. Командир відділення, молодший сержант iз позивним «Процес», відповів
точним пуском iз протитанкового ракетного комплексу.
Пряме влучання ракети в бійницю укріпленої позиції незаконних збройних формувань припинило ворожий вогонь. Детонація боєприпасів,
пожежа та руйнування ворожих укріплень нейтралізували загрозу.
Дещо раніше на наших захисників намагався полювати
російський снайпер, але сам
став ціллю української контрснайперської групи.
Полк «Азов» виклав у мережу відео, на якому зафіль-

мовано знищення російської гаубиці забороненого 122мiлiметрового калібру. Як
ідеться в інформації, що супроводжує відео на сайті «Азова», «росіяни з гаубиці здійснили артилерійський наліт та
намагалися залишити позицію. Але «азовці» швидко направили безпілотник і миттєво, з коригуванням вогню в режимі реального часу, завдали
точного удару! Тепер Україна
та ОБСЄ мають на руках свідоцтва застосування ЗС РФ
важкого озброєння у прифронтовій зоні!»
На луганському напрямку, у зоні відповідальності 54ї механізованої бригади в ході
військової операції знищено
21 одиницю техніки противника. Щодо втрат живої сили
інформація уточнюється.
Фронтовий волонтер Юрій
Мисягін у себе на сторінці в соцмережі написав, що «зранку 17
травня, в момент, коли проходила ротація батальйонів 6го полку так званої «народної
міліції ЛНР», біля населеного
пункту Первомайськ противник був абсолютно розслаблений, а вся колісна та гусенична техніка стояла скопом в одному місці — саме в цей момент
зійшла небесна кара. Кара за
всі ті недавні обстріли мирних
містечок та тилів». За словами Мисягіна, «невідома третя сила» невідомим калібром,
упродовж 35 хвилин по черзі
працюючи з різних напрямків,
знищила, пошкодила та вивела
з ладу КамАЗ, Урал, дві МТЛБ,
дві МТЛБ iз зенітними установками та 15 авто. ■

■ ДО РЕЧІ
Прикордонники зі складу Об’єднаних сил врятували
пораненого утікача від окупаційного режиму
18 травня 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до
Маріуполя. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору «Новоазовськ—Покровськ—Талаківка—Маріуполь» бойовики під
час співбесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та
заявили, що передадуть його «працівникам МГБ». У якийсь момент залишившись сам у приміщенні, громадянин України втiк. Помітивши чоловіка,
що біг у бік контрольованої урядом території, проросійські найманці, незважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших цивільних осіб, які
очікували на перетин лінії розмежування, відкрили по ньому вогонь на ураження. Отримавши поранення, громадянин вийшов на автодорогу сполученням Октябрь — Гнутове, де його помiтив водій автомобіля «ШевролеАвео» i доставив пораненого на КПВВ «Гнутове». Тут прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил негайно надали йому домедичну
допомогу та поінформували медиків і поліцейських. У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставлено до лікувального закладу
Маріуполя.

■ У ПОЛОНІ

Моряків ізолювали
від адвокатів
Росіяни порушують права на захист
українських військовополонених
Наталя ТАТАРЧУК
Адвокат військовополонених українських моряків Микола Полозов повідомив, що
адміністрація СІЗО «Лефортово» перешкоджає захисту зустрітися з ними.
«Адміністрацією СІЗО «Лефортово» допущена ситуація,
за якої вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з

підзахисними. Щодо військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської
конвенції», — написав він у
себе в Twitter. Полозов опублікував пост адвоката Анастасії
Георгієвської, яка у п’ятницю
не змогла потрапити до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка, оскільки цього дня до
СІЗО пропускали тільки слід-

❙ Знущання над полоненими — звичний почерк російського
❙ тюремного ладу.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
чих. «Це не тільки порушення
прав адвокатів, а й кричуще порушення права на захист», —
зазначила Георгієвська.
«З урахуванням того, що
листи від мого підзахисного
Володимира Терещенка навіть до мене не надходять (і

слідство не бачить тут порушення, дивно, так?), телефонні дзвінки йому заборонені,
побачення теж — я вважаю,
що вже три тижні Володимир
Терещенко перебуває в стані
incommunicado», — написала
захисниця. ■

ІнфорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ПОДІЇ

Оксана СИДОРЕНКО
Голова представництва Євросоюзу в
Україні Х’юґ Мінгареллі офіційно відкрив у Києві заходи, приурочені до Дня
Європи. «Для мене велика честь сьогодні
брати участь у цьому заході в день відкритих дверей біля Консультативної місії ЄС.
Вважаю такий захід дуже корисним і важливим для того, щоб донести до людей, що
таке Євросоюз і яким чином ми підтримуємо цей перехідний період для України», —
сказав європейський дипломат.
Це свято відзначається в нашій країні
на державному рівні з 2003 року згідно з
указом Президента «Про День Європи»
кожної третьої суботи травня.
Прикметно, що Україна — єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається це свято. Цього
року його темою обрали 1000-річчя з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого. Його
доньки, королеви країн Європи, символізували експозиції європейських країн на
Михайлівській площі. Так, кияни та гості
столиці могли завітати на культурні острівці Північної Європи (Данія, Фінляндія,
Швеція, Латвія, Литва, Естонія), Західної
Європи (Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція), Східної та Південної
Європи (Польща, Україна, Чехія, Словаччина, Чорногорія, Угорщина, Кіпр,
Словенія, Хорватія), Північно-Західної Європи (Велика Британія). Посольства цих держав представляли інформацію про свої країни, а на головній сцені
виступали творчі колективи різних
країн.
Серед знакових заходів — просвітницький проект «Ренесанс Острозької академії в європейському контексті», який
демонстрував нерозривність європейсь-

■ ІНТЕРНЕТРІ

Нащадки Ярослава Мудрого Я знаю
пароль
Дні Європи в Києві відсвяткували об’єднавчими
дійствами

Експерти визначили
найнебезпечніші коди
доступу до приватних
сторінок користувачів
всесвітньої мережі
Олександра ТВЕРДА

❙ Вистава про онуку Ярослава, французьку принцесу, яка стала німецькою святою,
❙ «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха» зібрала аншлаг на площі між двома соборами.
❙ Фото з сайта vechirniy.kyiv.ua.
ких гуманітарних традицій з українськими.
А Moto Open Fest розпочався автопробігом від Хрещатика до острова Муромець
і продовжився рок-концертом. Хедлайнером цього року був британський рок-гурт
Nazareth. А на Контрактовій площі на Подолі 17 та 19 травня проходив Національ-

но-культурний фестиваль «Київ Клезмер
Фест», присвячений впливу жанрової музикм на європейські музичні сцени.
Оскільки День Європи в цьому році
проводився в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у 1944
році, то о 12-й годині на Михайлівській
площі пройшла хвилина мовчання. ■

■ ПОСТАТІ

Знищений катами
України
Черкащани пом’янули всесвітньо
відомого земляка Тодося Осьмачку
Людмила НІКІТЕНКО
У Куцівці Смілянського
району вшанували пам’ять відомого на весь світ поета Тодося Осьмачки, який народився
і жив в цьому селі.
«У рідному для геніального Тодося Осьмачки селі
зібралися шанувальники поета з околишніх районів, а також із Києва, Білої Церкви,
аби відзначити 124-ту річницю з дня його народження»,
— розповідає черкаська письменниця Валентина Коваленко.
За її словами, під час урочистостей було вручено літе-

ратурну премію імені Тодося
Осьмачки поету і науковцю з
Києва Миколі Слюсаревському. Також того дня отець Василь здійснив традиційну відправу в Куцівській церкві, де
вінчалися батьки поета і де
його хрестили.
Пані Валентина каже, що
учасники заходу обговорили
подальші дії щодо достойного
відзначення наступного року
ювілею — 125-річчя від дня
народження Осьмачки, зокрема й організацію створення його музею.
«Вдячна всім, хто долучається до популяризації
імені митця, якого знищила

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
До слідчого ізолятора СБУ колишній заступник
Департаменту молоді та спорту міськради Харкова
Семен Хмельницький потрапив кілька місяців тому.
Як «УМ» вже повідомляла, йому висунули підозру
щодо співпраці з агентами ФСБ. Подальше слідство з’ясувало нові докази причетності чиновника до
цього злочину. Зокрема стало відомо, що бєлгородські куратори передали йому комп’ютер зi спеціальною прихованою програмою, яка дозволяла відстежувати кожен крок завербованого фактично в режимі
онлайн. Фахівець із кібербезпеки Андрій Євгеньєв
в інтерв’ю ТСН запевнив, що куратор Хмельницького полковник ФСБ Ушаков мав змогу буквально підглядати за своїм агентом цілодобово.
Сам Хмельницький і далі спростовує висунуті
йому звинувачення. А відео, зняті співробітниками
СБУ у Бєлгороді та в одному з міст ЄС, де він зустрічається і веде переговори з російським офіцером,
коментує з певною часткою безпосередності. Мовляв, і гадки тоді не мав, що Ушаков є співробітником
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❙ З Осьмачками в Куцівці. Харитонів онук Володимир із дружиною
❙ Любою та онука Валентина приїхали на день народження поета
❙ Тодося Осьмачки, який був рідним братом їхніх діда і баби.
радянська влада за його глибинну українську поезію і відкриту позицію проти ворогів
України», — підсумовує Валентина Коваленко, яка презентувала перед земляками
поета свою книгу-дослідження про його родовід «Русалко
з куцівських ярів» та подарувала у музейний куточок,

присвячений Осьмачці, схему родового дерева ОсьмачокЛукіїв.
До речі, на урочистостях
були й нащадки Осьмачок:
онука рідної сестри Тодося
— Валентина, та Володимир
Осьмачка, онук рідного поетового брата Харитона, зі своєю
дружиною Любою Козир. ■

■ ЗРАДА

Три роки на службі у ворога?
Триває розслідування у справі чиновника мерії,
підозрюваного у співпраці з російською ФСБ
спецслужб країни-агресора. «Я займався громадською діяльністю, їздив у справах до Росії, а про те, що
знайомий виявився агентом ФСБ, дізнався лише під
час обшуку», — запевняє він, не шкодуючи метафор.
— Це немов ти зустрічаєшся з дівчиною, а потім тобі
кажуть, що це мужик, схоже, так».
Утiм у СБУ переконані, що Семен Хмельницький був не лише рядовим інформатором, а й фахівцем, якого росіяни готували до ролі агента впливу. Завербовані для такої роботи кадри наразі переслідують дві мети. З одного боку, вони сприяють
створенню молодіжних рухів, що палко симпати-

зують Росії. А з іншого — провокують різні ситуації, які візуально доводять європейцям факт розквіту в Україні нацизму. Тож не виключено, що історія з харківським волонтерським наметом, яка
вже розколола громаду на два ворожi табори, —
результат чітко спланованої провокації.
За останні півроку це вже другий чиновник
Харкова, якому висунули підозру у співпраці з
російськими спецслужбами. У вересні планувався
арешт голови Холодногірської райдержадміністрації і депутата міськради від партії «Відродження» Максима Мусєєва, але той втік за кордон. ■

Фахівці Британського центру кібербезпеки опублікували новий рейтинг
найбільш невдалих і небезпечних паролів, які використовують користувачі
для захисту своїх даних у 2019 році.
Рейтинг найбільш невдалих паролів
очолила комбінація цифр «123456» —
нею користуються 23,2 мільйона людей.
Друге місце зайняв пароль «123456789»
— його вподобали 7,7 мільйона людей.
Третім закріпився qwerty — фаворит у
3,8 мільйона користувачів. Далі йдуть
нехитре password — його використовують 3,6 мільйона та «1 111 111» — 3,1
мільйона осіб.
Особливу популярність у якості шифру до приватної інформації мають імена музикантів і вигадані персонажі. У
цих категоріях головними героями стали blink182 і superman — 285 тис. і 333
тис. акаунтів відповідно.Також до рейтингу потрапили імена, назви футбольних команд, назви рок-груп, супергерої. Серед популярних небезпечних паролів — liverpool, blicnk182, superman,
metallica, eminem та інші.
«Повторне використання пароля —
це серйозний ризик, якого можна уникнути. Ніхто не повинен захищати конфіденційні дані за допомогою таких слів,
як ім’я, місцева футбольна команда або
улюблена група», — відзначили в компанії.
У коментарі «УМ» програміст Павло Бєлоусов каже, що захист — комплексна річ. Треба мати надійний (довгий та унікальний) пароль, включити
де можливо двофакторну аутентифікацію, шифрувати свої дані та бути дуже
уважними. «Створити пароль можна за
допомогою генераторів паролів або самому. Головне, щоб пароль був довгий
та унікальний (на кожний сервіс / акаунт — свій окремий код доступу). Для
надійного зберігання паролів використовуйте менеджери паролів. Наприклад, KeePass. Адже при втраті доступу до акаунта всі ваші дані (фото, листування тощо) будуть доступні зловмисникам. Ви втрачаєте не лише інформацію,
а й свою репутацію (оскільки від вашого імені можуть писати що завгодно)»,
— застерігає Павло.
Експерти з Кембриджського університету провели глобальне дослідження:
проаналізувавши 70 млн. паролів, вони
з’ясували, які комбінації букв і цифр є
найгіршим захистом від хакерів. Середньостатистичний пароль складається з
шести знаків та підбирається досвідченим хакером за 10 хвилин. Китайці вважають за краще використовувати числа, а європейці — слова. У порівнянні
з іншими державами, найбільш захищеними виявилися німецькі і корейські користувачі. Дослідник Джозеф
Бонно упевнений, що причина — в самій німецькій мові, в якій багато довгих і складних для іноземців слів, разом з іменами і топонімами. Навіть нехитрі паролі на кшталт MarieLuise5 або
Annaberg-Buchholz # 1 підібрати куди
складніше, ніж Joey123 або Newyork01.
Що стосується корпоративних даних,
то улюбленим паролем світової економіки виявився password1. За ним ідуть
welcome, password01 і password2.
Нагадаємо, в 2018 році до п’ятірки
найпопулярніших увійшли: «123456»,
«password», «123456789», «12345678»,
«12345». ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ТРАВНЯ 2019

■ ІНАВГУРАЦІЯ

«Було весело»
Так охарактеризував iнавгурацiю новообраного
Президента Голова Верховної Ради України Андрiй
Парубiй
Катерина БАЧИНСЬКА

ріархату. Після офіційного слова спікера парламенту прозвучав Гімн України,
яким і розпочалося урочисте засідання
парламенту.

Портрети Зеленського та вигуки
«слава»
Закрита станція метро «Арсенальна», перекриті дороги, металошукачі
та посилені заходи безпеки. Від самого
ранку під стінами парламенту збиралися прибічники Володимира Зеленського. Кількасот людей чекали на новообраного Президента ще з 8-ї ранку. «Спеціально сьогодні рано встали, бо розуміємо, що така подія є історичною. Це
нова епоха для нашої країни, тому ми
сьогодні з чоловіком тут», — розповідає Марія Устименко, тримаючи в руках портрет Володимира Зеленського.
Напередодні у Маріїнському парку встановили 10 металошукачів, щоб
унеможливити будь-які провокації під
час церемонії. Під посиленими заходами безпеки до парламенту проходили і
народні депутати. Ближче до 9-ї години ранку під Верховною Радою масово
почали збиратися колеги та друзі Володимира Зеленського, серед них учасники студії «Квартал-95»: Євген Кошовий, Юрій Корявченков, Міка Фаталов, Ігор Ласточкін, Юрій Ткач, а
також Вадим Переверзєв — керівник
авторської групи «Кварталу». У розмові з журналістами Укрінформу Євген
Кошовий заявив, що не збирається йти
у політику в команді Зеленського, проте на питання, чи хтось із «кварталівців» таки допомагатиме новому Президенту, відповів коротко: «Чи пропонували комусь та чи буде хтось йти із наших — не знаю».

Дорога до влади
Вперше Президент прямував на інавгурацію пішки. Перед початком церемонії Володимир Зеленський вийшов до
людей у Маріїнському парку. Без автомобіля, проте із двома охоронцями. Зеленський пройшовся коридором своїх
прибічників, робив селфі, плескав у долоні. Йому аплодували та скандували:
«Зеленський Президент!». Так без офіціозу новообраний глава держави прямував
до Верховної Ради. Після вітання з людьми Зеленський увійшов до парламенту. У
залі засідань Верховної Ради нового главу держави зустріли всі попередні президенти України, окрім Віктора Януковича, нардепи, а також представники
міжнародних делегацій з Литви, США,
Канади, Великої Британії, Угорщини,
Азербайджану, Чехії, Румунії, Польщі,
Японії, Австрії та інших держав. Також
у залі були присутні всі президенти країн
Балтії та представник Вселенського патКатерина БАЧИНСЬКА
Попередньо Генеральний
прокурор Юрій Луценко та
міністр закордонних справ
Павло Клімкін заявили, що готові до співпраці з новообраним
Президентом Володимиром Зеленським (щоправда, Клімкін
уже подав у відставку. — Ред.).
У свою чергу, радник новообраного Президента Дмитро Разумков уже заявив, що міністр закордонних справ та міністр оборони не залишаться при своїх
посадах. «Я думаю, що на 99
відсотків цього не відбудеться»,
— відповів Розумков на питання щодо ймовірності залишення на посадах керівників ключових міністерств.
Також він додав, що допомогти і передати справи після

Володимир Зеленський — Президент
України
Перше слово під час урочистої церемонії надали голові Центральної виборчої
комісії Тетяні Сліпачук. Саме вона оголосила офіційні результати президентських
виборів. Після цього голова Конституційного Суду Наталія Шаптала вручила Зеленському текст присяги. Володимир Зеленський, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє, офіційно склав присягу
українському народу. «Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу
обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і
незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів
України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі». Після цього прозвучали вже офіційні слова голови Конституційного Суду про те, що Зеленський обраний Президентом на 5-річний термін.

Двері, військовий та посвідчення
Проте не обійшлося без конфузів. З
обережністю чекали моменту, коли Президент Зеленський заходив до парламенту. Адже у 2014 році в момент, коли Петро Порошенко заходив до Верховної Ради,
знепритомнів солдат, а коли заступав на
посаду Віктор Янукович, перед ним закрилися двері Верховної Ради. І цього разу
стався дивний момент, адже під час інавгурації Зеленського у вартового впало посвідчення Президента. Коли Зеленський
отримав із рук Тетяни Сліпачук посвідчення глави держави, то, за протоколом,
він поклав його на подушечку, яку тримав
солдат. Той, у свою чергу, мав відійти на
кілька кроків, однак під час цього посвідчення злетіло і впало. У мережі відразу почали згадувати погані прикмети попереднiх керiвникiв держави.
Проте це ніяк не збентежило Президента, і церемонія продовжилась. Із рук
голови ЦВК він отримав знак Президента, гербову печатку та булаву. Після підняття головних атрибутів президентства,
Зеленському надали слово для урочистої
промови. Почав він її словами про те, що
з цього моменту кожен українець є Президентом і бере на себе відповідальність
за процеси в країні. «Кожен з нас Президент. Не 73%, які за мене голосували. А

❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
всі 100%. Це не моя, це наша спільна перемога. Кожен з нас поклав руку на Конституцію і кожен з нас присягнув на вірність Україні. Кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо
своїм дітям. Європейська країна починається з кожного», — сказав він.
Згодом новообраний Президент звернувся до всіх українців у світі та зазначив, що готовий надавати громадянство
тим, хто хоче повернутися на Батьківщину та розбудовувати Україну. Зеленський підкреслив, що насправді українців
— 65 мільйонів. «Наше перше завдання
— припинення вогню на Донбасі. Я готовий втратити свою посаду, щоб тільки
настав мир, не втрачаючи наші території.
Ніколи. Не ми розпочали цю війну, але
нам цю війну закінчувати», — сказав він.
Президент звернувся до військових і заявив, що зробить усе, аби вони відчували
повагу та мали гідне фінансове забезпечення. Не оминув і питань комунальних
послуг, бідності, освіти та медицини. І зазначив, що закликає Кабмін «узяти папір і ручку і звільнити свої місця для тих,
хто буде думати про наступні покоління,
а не про наступні вибори». Попросив також, щоб у кабінетах чиновників не було
його портретів. «Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх портретів, бо
Президент — це не ікона, не ідол», — додав Зеленський. Згадав Президент і про
політичних в’язнів, які перебувають у
Кремлі, проте в цей момент продовжив
свою промову російською мовою. І тут не
змовчав народний депутат і голова «Радикальної партії» Олег Ляшко, вигукуючи: «Вони розуміють українську, говори
українською!». Ляшка підтримали інші
парламентарії і почалися вигуки: «Українською!». Проте Зеленський попросив
Ляшка «припинити розділяти людей».

На вибори у липні!
Кульмінацією промови став момент,
коли Зеленський закликав нардепів прийняти закони про зняття депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, затвердити Виборчий кодекс, зробити відкриті списки, а також звільнити з посад
голову СБУ, Генпрокурора та міністра
оборони. Після цих слів він зробив паузу
й офіційно заявив: «У вас на це є два місяці. Я розпускаю Верховну Раду восьмого
скликання. Слава Україні!». Оплески де-

■ ПРИСЛУЖУВАТИ ГОТОВІ?

Без МЗС, але з МВС
Хто з команди Порошенка готовий
працювати з новообраним Президентом
Володимиром Зеленським
звільнення з посад міністрів —
«це їх добра воля і обов’язок.
Вони повинні будуть передати
справи та проінформувати нових людей».
За інформацією ЗМІ, в команді Зеленського розглядають дві кандидатури на посаду очільника МЗС. І це не Олександр Данилюк, якому проро-

кували цю посаду. Серед двох
претендентів — посол України
в Австрії Олександр Щерба та
директор Дипломатичної академії Сергій Корсунський. Про
Олександра Щербу відомо, що
він є послом в Австрії з 17 листопада 2014 року, а Сергій Корсунський очолював посольство
України в Туреччині з 2008-го

яких депутатів, усмішки на обличчі фракції «Опозиційний блок»... «Дякую всім.
Було весело», — зазначив Парубій та закрив урочисте засідання парламенту.
Після офіційної частини у парламенті Президент Володимир Зеленський вийшов із будівлі Ради та взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України. На ній були присутні міністр оборони Степан Полторак, міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков, командувачі підрозділами Збройних сил і МВС. Відразу після зустрічі міністр оборони Степан Полторак подав у відставку. Згодом Володимир
Зеленський після урочистого засідання
Верховної Ради і вступу на посаду Президента приймав глав іноземних делегацій
у Маріїнському палаці.

Що відбувалося поза парламентом?
Президент Росії Володимир Путін не
буде відправляти привітання або дзвонити Володимиру Зеленському після його
інавгурації. «Президент Путін буде вітати Президента Зеленського із першими
успіхами в справі врегулювання конфлікту на південному сході України, а також з
першими успіхами у справі нормалізації
російсько-українських відносин», — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у бесіді з журналістами. І відразу додав, що Крим — це російський регіон
і про його повернення не може бути і мови
: «Що стосується приналежності Криму,
то тут, як ми неодноразово говорили, взагалі такого питання не існує та існувати не
може: це один із регіонів РФ».
Генеральний секретар ООН Антоніу
Гутерреш написав листа новообраному
Президенту Володимиру Зеленському. У
ньому він висловив підтримку мирного
врегулювання на сході України та запевнив у підтримці України з боку ООН. Про
це йдеться в копії листа від 13 травня, яка
опинилася в розпорядженні українських
журналістів, акредитованих при ООН.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Президента Володимира Зеленського з інавгурацією. Як заявила представник німецького кабінету
міністрів Мартіна Фіц, він вступає на посаду згідно з демократичним мандатом.
Вона підкреслила, що відносини Німеччини та України «залишаються тісними», а ФРН і далі продовжить надавати
Україні підтримку в розвитку та реформуванні. ■

до 2016-го, до призначення директором Дипломатичної академії. Утім офіційної інформації про кандидатури на посади
від самого Зеленського поки немає.
Незважаючи на готовність
Луценка залишитися при посаді, новообраний Президент
заявив, що Генеральний прокурор належить до старої команди, з якою люди Зеленського
не планують працювати. Тому
вже очевидно, що мало хто залишиться при посаді після вчорашньої інавгурації Зеленського. Але якщо про більшість
міністрів уже відомо, що посади зберегти не вдасться, то найменше варто переживати міністру внутрішніх справ Арсену
Авакову. Адже сам Зеленський зазначав, що його влашто-

вує робота МВС. У своєму зверненні після другого туру президентських виборів вiн подякував керiвнику МВС. А в
інтерв’ю виданню TheBabel засновник «Кварталу 95» i кращий друг Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив, що
команді сподобалося те, що відбувалося з поліцією під час виборів: «Коли ми зустрілися з головою МВС Арсеном Борисовичем, він нам прямо сказав: «Я
взагалі не за вас, але робитиму
все, щоб вибори пройшли чесно та відкрито». Так. Він сказав жорстко, проте відверто. З
того часу він завжди говорив,
що його завдання зберегти законність».
Швидше
за
все, тих, кого призначають за
квотою Президента, вже в червні замінять. ■
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■ ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ

■ САНКЦІЇ

«Другий етап» революції

Рикошетом по
користувачах

Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян закликав
громадян блокувати корумповані суди
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Google заблокує всі оновлення для Huawei

Ігор ВІТОВИЧ
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав
громадян зранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці. «Завтра з 08:30 (за місцевим
часом. — Авт.) блокуємо всі входи і виходи всіх без винятку судів у республіці, щоб ніхто не міг увійти туди. З
12:00 мій виступ буде транслюватися в
прямому ефірі», — написав Пашинян
на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».
За його словами, 20 травня він має
намір оголосити «другий, найважливіший, етап вірменської революції».
«Очікую всенародної підтримки», —
зазначив Пашинян. Цій заяві передувало рішення суду 18 травня про звільнення з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна, обвинуваченого в поваленні конституційного ладу.
Невдовзі після рішення суду Кочарян
вийшов з будівлі Служби національної
безпеки (СНБ) Вірменії, де його утримували в кримінально-виконавчій установі «Кентрон».
Слухання у справі екс-президента
Вірменії почалися в Єревані 13 травня з розгляду питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді
арешту. Кочарян був повторно заарештований 7 грудня 2018 року і з того часу
перебував у СІЗО. Вперше політика заарештували в липні минулого року, але
вже в серпні суд скасував арешт.
30 квітня Генпрокуратура Вірменії
опублікувала обвинувальний висновок у справі, фігурантами якої є Кочарян і кілька колишніх високопоставлених чиновників країни. Раніше
Спеціальна слідча служба Вірменії
повідомила, що завершила досудове розслідування кримінальної справи, порушеної у зв’язку з березневими
подіями 2008 року, в рамках якої Кочаряну було пред’явлено звинувачення в поваленні конституційного ладу
країни. Як повідомлялося, екс-президента в рамках цієї справи також звинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Справу з об-

❙ Роберта Кочаряна, обвинуваченого
❙ в поваленні конституційного ладу,
❙ суд двічі звільняв з-під арешту.
винувальним висновком направлено
до суду. Фігурантами кримінальної
справи є також екс-міністр оборони
Сейран Оганян, колишній заступник
міністра оборони і колишній генсек
ОДКБ Юрій Хачатуров, а також колишній керівник апарату президента, колишній віце-прем’єр Армен Геворкян.
Ця кримінальна справа стосується
подій 2008 року, коли Кочарян залишав президентську посаду і готувався
передати повноваження Сержу Саргсяну, який переміг на виборах. Незгодні з
результатами голосування прихильники кандидата в президенти Левона ТерПетросяна організували акції протесту. 1 березня 2008 року влада Вірменії
розігнала учасників багатотисячної акції. Під час заворушень загинуло 10 людей, понад 250 дістали поранення.
Додамо, що раніше прес-секретар
прем’єра Володимир Карапетян заявив, що у Вірменії всі гілки влади розділені і країна є правовою державою.
«Судова влада користується повною
свободою. Влада рішуче гарантувала
законний хід усіх процесів. Інша справа, що після демократичних змін, які
відбулись в країні, у Вірменії діє стара
судова система, щодо рішень якої рівень довіри суспільства не змінився»,
— написав Карапетян на своїй сторінці в «Фейсбуці». Мабуть, кращого способу змінити стару систему, ніж революційний, у Вірменії не знайшли... ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Дональд Трамп погрожує Ірану
повним знищенням
На тлі зростання напруги в Перській затоці
президент США Дональд Трамп застеріг Іран від
військових дій і пригрозив йому тяжкими наслідками. «Якщо Іран хоче воювати, то Ірану офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам», — написав він у «Твіттері» в неділю, 19 травня. Як повідомлялося, у
відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем «Авраам
Лінкольн» і групу бомбардувальників B-52. Також США наказали державним службовцям, які
не виконують надзвичайних завдань, залишити
Ірак, а американські війська в Іраку та Сирії були
приведені у стан підвищеної боєготовності. У відповідь на такі дії в Корпусі вартових ісламської
революції заявили про готовність дати відсіч Вашингтону. Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов’язань у рамках
ядерної угоди.

«Ібіца-гейт» спричинив дострокові
парламентські вибори в Австрії
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен після консультацій у неділю, 19 травня, з
канцлером Себастьяном Курцом оголосив про
проведення у вересні дострокових парламентських виборів. Чергові мали відбутися 2022
року. Проведення парламентських виборів на
три роки раніше викликане політико-фінансовим скандалом, внаслідок якого 18 травня був
змушений піти у відставку віце-канцлер Хайнц-

Крістіан Штрахе. На Штрахе впала підозра у
проведенні переговорів про отримання грошей від жінки, яка називала себе «племінницею російського олігарха», близького до російського президента Володимира Путіна. Переговори були записані на відео, і це відео, зроблене на іспанському острові Ібіца (звідси і назва
скандалу «Ібіца-гейт») за три місяці до загальних виборів в Австрії, у жовтні 2017 року, потрапило в руки ЗМІ. Штрахе обіцяв в обмін на фінансову допомогу багатої росіянки його крайньо
правій Партії свободи після приходу до влади
сприяти укладанню вигідних державних контрактів з австрійським бізнесом. Партія свободи пройшла до парламенту і увійшла до урядової коаліції, але після оприлюднення відео репутація самої партії та коаліції опинились під
знаком запитання.

Вибух біля туристичного автобуса
в Єгипті
Щонайменше 17 осіб зазнали поранень
внаслідок вибуху, який пролунав 19 травня
біля автобуса, що привіз туристів до пірамід
у єгипетській Гізі. Про це повідомляють агенції «Асошиейтед Пресс» та «Франс Пресс» iз
посиланням на свої джерела. Серед поранених
— 10 громадян Єгипту та семеро громадян Південно-Африканської Республіки. Це вже другий
напад на іноземних туристів у Єгипті за останні шість місяців. У грудні 2018 року три туристи з В’єтнаму та їхній єгипетський гід загинули
та ще 10 осіб зазнали поранень унаслідок вибуху придорожньої міни за чотири кілометри від
великих пірамід.

❙ Події довкола Huawei є елементом торговельної війни між США і Китаєм.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Смартфони Huawei не отримуватимуть оновлення Android, оскільки корпорація Google перериває співпрацю з
китайською компанією після того, як
міністерство торгівлі США внесло її в
«чорний» список. Це означає, що Huawei
не зможе використовувати сервіси та
програми Google, в тому числі магазин
додатків Google play і електронну пошту Gmail, повідомила в неділю, 19 травня, агенція «Рейтер» iз посиланням на
власні джерела.
У Huawei залишиться доступ до
Android, але тільки в тій версії, яка є
у відкритих джерелах. Китайська компанія позбудеться доступу до технологій і програмного забезпечення Google,
а також не зможе розраховувати на технічну підтримку. В Google триває обговорення варіантів співпраці з Huawei
на нових умовах, уточнює агенція. Адвокати Huawei, у свою чергу, вивчають
вплив на компанію внесення її в «чорний» список, повідомили у компанії минулого тижня.
США підозрюють Huawei у шпигунстві, зазначає «Німецька хвиля». Міністерство торгівлі США внесло Huawei та ще 70 пов’язаних з китайським концерном підприємств до
списку організацій та осіб, стосовно
яких діють заборони чи обмеження
за «діяльність, яка суперечить національній безпеці» країни. Цей крок ускладнить Huawei придбання виробленого американськими компаніями технологічного обладнання.
Раніше у США неодноразово заявляли, що Huawei надто сильно пов’язаний
з урядом КНР, й адміністрація Трампа
наполягала на відстороненні китайсько-

го концерну від робіт із запровадження
мереж 5G.
У січні міністерство юстиції США висунуло Huawei, двом її дочірнім підприємствам і фінансовій директорці Мен
Ваньчжоу звинувачення у скоєнні низки злочинів. Їх обвинувачують у банківському шахрайстві, порушенні санкцій, перешкоджанні правосуддю, а також промисловому шпигунстві. Крім
того, Huawei звинувачують у викраданні комерційної таємниці у його американських партнерів. Ідеться насамперед про розробки компанії T-Mobile в галузі роботизованих телефонів. Такі дії
китайського технологічного концерну
не лише завдали шкоди американським
компаніям i фінансовим інституціям, а й
«становили загрозу вільній i чесній світовій торгівлі», наголошують у ФБР.
Санкції США вдарять не лише по самій компанії Huawei, а й по користувачах її продукції. У 2018 році концерн
обійшов американську компанію Apple
і став другим найбільшим виробником
смартфонів у світі після корейської компанії Samsung. Зокрема, з червня минулого року Huawei є лідером продажів смартфонів на російському ринку.
Мобільні пристрої Huawei стають дедалі популярніші і в Україні. Обсяги їхніх продажів стрімко зростають: від 30
мільйонів доларів у 2016 році до понад
100 мільйонів торік, повідомляє «Укрінформ». Також обладнання Huawei використовується СП ВАТ ІТК (торгова марка
«CDMA ua»). А ще китайська компанія
поставляє в Україну 3G модеми CDMAстандарту для оператора Інтертелеком.
Відтак далека війна двох країн-гігантів
за технологічне лідерство може зачепити пересічного користувача і в Україні,
і в будь-якій іншій державі. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на липень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса
поштою», так і за друкованим Каталогом видань
України «Преса поштою».
Оформити передплату на друге півріччя
можна до 18 червня у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
до кінця року — 375 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
до кінця року — 495 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
до кінця року — 138 грн. 66 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ТРАВНЯ 2019

■ ГРА У ЦИФРИ

У межах песимізму
Експерти не вбачають змоги для рвучкого зростання
темпів ВВП в Україні: цьогоріч економіка зростатиме
трохи гірше, ніж торік, — а ризиків для неї буде
суттєво більше
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Українська економіка, максимально розігнавшись упродовж минулого року, раптом
різко уповільнила темпи зростання. Нинішній рік, як виглядає, буде для нас критичним. І трохи гіршим, ніж передбачалося раніше. Втiм до масштабної кризи ситуація
не дійде. Якщо, звичайно, у справу не втрутиться політичний фактор або якийсь із
«чорних лебедів» на кшталт світової економічної кризи.

Від 2,2 до 3,5...
За даними Державної служби статистики, зростання валового внутрішнього продукту України у першому кварталі сповільнилося до 2,2%. Тобто, реальний ВВП України в I кварталі 2019
року щодо аналогічного періоду минулого року зріс на 2,2%, щодо IV кварталу
2018 року — на 0,2%.
За оцінками НБУ, зростання реального ВВП України в I кварталі 2019
року сповільнилося до 2,4% рік до року
в порівнянні з 3,5% в IV кварталі 2018
року. Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання реального
валового внутрішнього продукту України за січень-березень 2019 року в 2,2%.
Як відомо, реальний валовий внутрішній продукт торік зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком, встановивши таким
чином семирічний рекорд.
Надалі ж, на думку міжнародних
експертів, ситуація виглядатиме не
набагато краще — міжнародні фінансові організації прогнозують подальше
уповільнення зростання економіки України в 2019 році. Наприклад, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання нашого ВВП на 2,7%, Світовий
банк — на 2,7%, ЄБРР — на 2,5%.
Утiм у Національному банку переконані: попри все це наша економіка продовжить вихід iз кризи. Як зазначив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб,
зростання економіки сповільниться до
2,5% замість 3,3%, однак Україна зможе вийти з найжорстокішої кризи 2014
року. На думку Сологуба, передумовами
нашого розвитку є детінізація і структурні реформи. Втім украй малоймовірно, що вони дадуть стрибок iз 3% відразу до 10%. «Якщо вести мову про сьогоднішню економічну модель, то 3,5% зростання — наш максимум», — наголосив
заступник голови НБУ.
Як пояснили у звіті НБУ, уповільнення зростання ВВП спричинене, з одного
боку, тим, що суттєво ослабли показники промисловості. Падіння в енергетичному секторі трапилося через теплу погоду цього року в порівнянні з попереднім, — поряд з цим маємо падіння і в окремих видах переробної промисловості.
«Попри певне уповільнення, основним
фактором економічного зростання залишився внутрішній попит, насамперед,
споживання домогосподарств і інвестиційна діяльність підприємств. Про подальше стійке нарощування споживчого попиту свідчило прискорення зростання роздрібного товарообігу і пасажирообороту, які підтримувалися стійким
зростанням реальних заробітних плат і
пенсійних виплат», — сформулювали
автори звіту, зазначивши прискорення
зростання в будівництві. З одного боку,
цей фактор обумовлений сприятливішими погодними умовами цього року в
порівнянні з попереднім, а також може
свідчити про стійкий інвестиційний попит.

Або інфляція, або економіка
Експерти також визначили низку
внутрішніх причин, які впливають на
динаміку вітчизняної економіки. За
оцінками НБУ, основними стримуючими факторами зростання ВВП є жорстка
монетарна політика. Регулятор, як відо-

мо, дотримується такої політики через
своє головне завдання: таргетування
інфляції. Іншими словами, Нацбанк
не відповідає за курс національної валюти, але мусить утримувати динаміку зростання споживчих цін на визначеному рівні. У нашому випадку йдеться про стримування інфляції на рівні
5%.
Ще один стримуючий фактор —
зважена фіскальна політика, на яку
впливають рекордні в 2019-2020 роках виплати за державним боргом. На
думку аналітиків, заходи жорсткої
фіскальної і монетарної політик НБУ,
з одного боку, виправдані, але з іншого — знижують інвестиційну привабливість країни, стимулюють зростання облікової ставки, знижують вартість цінних паперів і збільшують податковий тиск на бізнес.
Виграш для державної казни за такого сценарію — облігації внутрішньої державної позики. Адже ставки на них, як і на депозитні сертифікати НБУ, зростають при збільшенні облікової ставки. Втiм мінус такого
сценарію залучення інвестицій — зворотний процес, коли інвестори-власники ОВДП захочуть їх продати. У такому випадку дохід для українського
бюджету може обернутися витратами,
особливо якщо рішення про продажі
облігацій знайдуть масовий характер.
Ну і, звичайно, чи не головний фактор, який не дає економіці розвиватися, — встановлення на високому рівні
облікової ставки. НБУ, щоправда, трохи знизив її, із 18 до 17,5%, але при цьому вона не дозволяє зробити доступним
кредитування, що, у свою чергу, заважає розвиткові економіки. Таким чином, наприклад, кредити для бізнесу
є вищими за 22% і подекуди сягають
50%, що автоматично робить їх менш
конкурентоздатними у порівнянні з
виробниками з інших держав. Стримується також розвиток дрібного і середнього бізнесу.
Деякі експерти вже давно зауважують, що зараз в Україні інфляційні ризики стали суттєво меншими, а отже,
економічні реалії вже мають дозволити НБУ поступово почати знижувати
ключову облікову ставку і дати сигнал
фінансовому ринку для нижчих кредитних ставок.

Статистика знає все?
Особливості України, на відміну від
багатьох розвинених держав, полягають у тому, що головним драйвером
економічного зростання є не розвиток
виробництва, а прискорення обсягів
торгівлі. У нинішньому році, як прогнозується, вплив цього фактора буде
не таким сильним, а темпи зростання
купівельної спроможності населення
сповільняться.
Імовірно, уповільниться зростання в будівельній галузі через зниження динаміки попиту з боку населення. Також продовжиться відтік робочої сили в інші країни. А цей фактор
може вдарити по святая святих — по
внутрішньому споживанню. Яке, як відомо, давало нам найбільший плюс упродовж минулого року.
Ще одна зона турбулентності —

❙ Через падіння економіки Китаю та його конфлікт з Америкою українські металурги почали
❙ заробляти вже суттєво менше.
❙ Фото з сайта bankruptcy-ua.com.
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Хто не працює, тих менше...
Кількість безробітних в Україні скоротилася ще на 30 тисяч осіб. У квітні 2019 року в нашій державі було офіційно зареєстровано 311,4 тисячi безробітних, у березні нинішнього ж року таких було
340,7 тисячi. За даними статистичного відомства, кількість вакансій становила 90,8 тисячi (у березні
— 100 тисяч).
За методологією Міжнародної організації праці, кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018
становить 1,7 млн. осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років у
IV кварталі 2018 року в порівнянні з IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 відсоткового пункту і
становить 9,3%.
ситуація на зовнішніх товарних і фінансових ринках. Наша залежність
від зовнішніх факторів не стала меншою, тиск Заходу і Сходу на економічні процеси є чи не найбільшою зоною
нестабільності для нашого ВВП: зокрема через вартість запозичень і чистий
експорт. Сьогодні ж деякі економісти стверджують, що Захід перебуває
на межі масштабної економічної кризи, не меншої, ніж та, що була у 2008
році.
У Європі та Центральній Азії, наприклад, за прогнозами Світового банку, зростання в 2019 році складе в середньому 2,1% проти 3,1% в 2018.
Рейтингова агенція «Фітч» знизила
прогноз зростання світової економіки
на найближчі два роки. У нинішньому році — з 3,1 до 2,8% і в 2020-му —
з 2,9 до 2,8%. Аналітики відзначають
погіршення перспектив для економіки
країн єврозони й уповільнення економічного зростання в Китаї. Піднебесна
почала пригальмовувати вже давно, а
її напружені стосунки зі США позитиву не додають. Процес уже призвів до
зниження цін на продукцію металургів
— а це, як відомо, чи не головна стаття
нашого експорту і надходження валюти до України.
«Чорним лебедем», тобто непрогнозованим сюрпризом, став російсько-білоруський нафтовий конфлікт. У який
уже втягнуті й інші держави, експерти
прогнозують, що ситуація вплине і на
розвиток нашої економіки.
Ще один фактор, який негативно
впливатиме на економічні показники
2019 року, суто технічний. Тобто ефект
бази порівняння: аби показувати однакове зростання у відносних показниках, в абсолютних він повинен бути
більшим за дані попереднього періоду.
А ефект низької бази 2014—2015 років
уже не відчувається.
Якщо, наприклад, зростання ВВП
у минулому році значною мірою пояснюється рекордним врожаєм зернових,
на рівні 70 млн. тонн, то цьогоріч такого факту вже не буде. Навіть якщо урожай виявиться не гіршим. Щоправда,
якщо ми продаватимемо не тільки сировину, в тому числі й сільськогосподарську, а займатимемося її поглибленою переробкою, то таким чином вплив
агросектору на загальну статистику виявиться напрочуд великим.

Інавгурація і економіка...
Оскільки 2019 рік в Україні — період не просто політичний, а й знаменуватиме собою зміну політичних еліт,
цей фактор не може не мати впливу на

економічні процеси. Тим паче у країні
зі слабкою та заполітизованою економікою.
Наприкінці нинішнього року,
ймовірно, формуватиметься новий
уряд, змінюватимуться фіскальні, галузеві підходи, що, зокрема, змусить
підприємців утриматися від розвитку
нових видів бізнесу.
Оскільки гроші, як відомо, люблять тишу, а в період «перезмінки»
бізнес, як правило, не планує великих інвестицій у нестабільний регіон,
то очікувати найближчим часом якихось великих спільних проектів, що
могли би сприяти розвитку економіки, не доводиться. Втiм економісти зазначають: події не вплинуть на збільшення зарплат і фінансування поточних витрат, а також короткострокових
інвестиційних програм. Натомість інвестори-стратеги, які й раніше не надто поспішали до України, тепер візьмуть тривалішу паузу.
Ще одна зона політичного ризику
— перемовини нової влади з Міжнародним валютним фондом. Низка вимог Фонду до нашої держави є малопопулярною у народі, що погано корелюється з популістськими заявами
деяких членів команди нового Президента України Володимира Зеленського. Знову ж таки, депутати у період
міжвладдя, можливо, будуть не надто
мотивованими займатися ухваленням
економічних законів, а урядові перестановки тільки додатково гальмуватимуть процес... Зрив же роботи з МВФ
може надати негативний вплив на курс
гривні, тобто на умови ведення бізнесу
в Україні.
І такий умовно дієздатний український уряд має вирішувати гарячі
проблеми: так званий газовий борг iз
Росією, «борг Януковича», отриманий
у 2013 році, який Україна не поспішає
визнавати. Також актуальними залишаються газові перемовини з РФ, ризики, які несе спорудження «Газового потоку-2», численні обмеження РФ
щодо двосторонньої торгівлі та транзиту наших вантажів територією країни-агресора. У період слабкої влади деякі сили можуть спробувати розхитувати валютний курс, грати у монопольні змови тощо...
Утiм, як зазначають економісти,
певний резерв міцності наша економіка має. А тому негативні зміни можливі восени. Найгірший сценарій —
це відкрите політичне протистояння у
країні.
Але це вже питання поза економічною площиною... ■

ЕКОЛОГІЯ
Оксана СОВА

За даними Організації Об’єднаних Націй, до 2050 року у
Світовому океані пластику
буде більше, ніж риби, якщо
людство не відмовиться від
товарів з нього. Головним
борцем з пластиком виступає сьогодні ЄС. За підрахунками експертів, щорічно
європейці викидають 25
млн. тонн пластикових відходів, з яких менше 30% йде
на переробку. Саме тому не
лише світовий океан (де 80%
усього сміття — це пластик)
задихається, уся земля стогне від пластикових відходів.

Європа шукає
альтернативи
Європарламент днями
ухвалив постанову про заборону на продаж пластикового одноразового посуду
та інших дрібниць з пластику, які можливо виготовляти з альтернативних матеріалів.
«В Україні таких масштабних заборон на законодавчому рівні немає. Але
ми маємо унікальний шанс
впроваджувати кращі європейські практики у боротьбі
за чисте довкілля, — вважає
голова ГО «Всеукраїнська
організація «Зелений Фонд.
Подолання гуманітарних
та екологічних катастроф»
Олег Бондаренко.
Заборона пластику в Євросоюзі набуде чинності у
2021 році. Після публікації
в офіційних ЗМІ країни ЄС
матимуть два роки для зміни правил. Тим часом проводять інформаційну кампанію для населення.
Пластиковий одноразовий посуд маркуватимуть
спеціальними написами
про його шкоду для довкілОксана СИДОРЕНКО
У Новограді-Волинському на Житомирщині відбулося велелюдне віче з приводу забруднення місцевих річок. Верховна Рада
має невідкладно включити до порядку денного та
ухвалити постанову «Про
подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та
Житомирської областей».
Викиди небезпечних
відходів із місцевих підприємств у водяні артерії регіону продовжуються не один
рік. У підсумку масово гине
все живе в цьому басейні.
Проте у відповідях компетентних інстанцій на скарги, які приходять останнім
часом, усе нормально, у межах санітарних норм.
Ще на початку весни
місцеві мешканці зібрали 25 тисяч підписів із вимогою ухвалити постанову Верховної Ради, яка б
зобов’язала уряд і Президента оголосити тут територію надзвичайної екологічної ситуації. «Минуло півтора місяця від часу
реєстрації документа, але
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, на жаль, так і не
розглянув це питання», —
зауважує уродженець цих
місць, парламентарій Володимир Литвин, якого жи-
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Пластиковий світ зруйнують? Завод на
фотосинтезі
Європарламент ухвалив постанову про заборону
на продаж виробів із пластику, що мають альтернативу
ля. Також поступово замінять сировину у виробництві пластикових пляшок на
перероблений пластик та
матеріали, що швидше розкладаються. Загалом європейська стратегія відмови
від пластику, розрахована
до 2030 року, має за мету
зменшити
засміченість
морів та океанів і кількість
викидів СО2 в атмосферу,
а також допомогти людям
перейти до більш сприятливого для довкілля способу
життя.
Тим часом у Грузії з першого квітня набула чинності заборона на виробництво, імпорт та продаж поліетиленових пакетів. Тепер в
країні дозволено виробляти, імпортувати та реалізовувати тільки ті пакети, які
розкладаються у природі.
Компанії, які проігнорують
заборону, буде оштрафовано на 500 ларі, а це 185 доларів. За повторне порушення штраф сягне 1000 ларі,
що дорівнює 371 долару.
Від поліетиленових пакетів нещодавно відмовилися також Австралія та
Чилі.

Корисне наслідування
Українські міста теж
не стоять осторонь фундаментальних екологічних
питань. Найбільш активно поки що відгукнулись
мешканці Західної Украї-

ни. Скажімо, 9 квітня влада Львова провела День без
пластику. Усі свідомі мешканці міста Лева в цей день
приходили по покупки у супермаркети зі своїми багаторазовими або паперовими
торбами для продуктів. Активісти агітують львів’ян
та гостей міста відмовлятися від пластикового посуду
й надалі. Ініціатива є частиною програми зі скорочення кількості непереробного
сміття «Нуль відходів». Нею
влада міста демонструє компаніям, інститутам, стартапам, які готові пропонувати торговим мережам якісні паперові замінники, що
ринок відкритий. У продовження екоініціатив у місті
Лева стартувала тримісячна кампанія «Без поліетилену». Вона триватиме до
третього липня, Всесвітнього дня відмови від поліетиленових пакетів.
В курортному Славському теж заборонили використовувати поліетилен. Таке
рішення депутати Славської селищної ОТГ прийняли
на черговому засіданні сесії.
Поліетиленові пакети планують замінити на паперові
та тканинні торбинки багаторазового використання.
Відмову від поліетилену запроваджуватимуть поступово, пропонуючи покупцям
альтернативні варіанти:
біологічні полімерні, папе-

рові пакети чи тканинні багаторазові торби. У Славському планують провести інформаційну кампанію серед
населення, у школах, а для
господарств запропонують
програму матеріального заохочення.
В Україні ж загалом для
належної реалізації Національної стратегії управління відходами до 2030 року і
для імплементації директив
ЄС у сфері відходів та налагодження ефективної системи поводження з відходами необхідно оновити законодавство в цій сфері до
європейських вимог. Бо реалії поводження з побутовими, небезпечними відходами, десятками тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ
вимагають системних нормативних змін. На жаль,
досі поводження з пластиком, одноразовим пластиковим посудом, поліетиленовими пакетами обмежуються місцевими ініціативами. Рамковий законопроект
про відходи так і не був поданий до Верховної Ради. А
він закладає правові основи поводження з відходами
в Україні, які потім можна
деталізувати в інших законодавчих актах щодо специфічних видів відходів. У
тому числі й обмеження використання пластикових
пакетів та дрібних виробів
із пластику. ■

■ КАТАСТРОФИ

Раки втікають з отруєних рік
Екологічна ситуація в басейні річок Хомора та Случ
потребує негайного втручання законодавців
томиряни попросили вплинути на ситуацію. Щоб підкреслити ступінь забруднення Хомори і Случі, він
наводить за приклад масову втечу з них на сушу річкових раків, змушених, аби
вижити, шукати нові місця
для проживання.
Винуватцями забруднення органи виконавчої
влади, місцевого самоврядування та місцеві мешканці вважають у першу
чергу ТОВ «Понінківська
картонно-паперова фабрика — Україна» та КП «Полонне тепловодопостачання», розташовані в Хмельницькій області.
Депутати Новоград-Волинської районної ради не
раз надсилали звернення
до Президента, Прем’єрміністра,
Генерального
прокурора, Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я
щодо екологічної ситуації у вказаних регіонах.
Зрештою, Державна екологічна інспекція України за результатами перевірок та на підставі здійсненого інструментальнолабораторного контролю

Перше у світі підприємство
без викидів СО2 запустили
у травні в Німеччині
Олена ЯРОШЕНКО
Шведсько-швейцарська компанія ABB Ltd повідомила, що її підприємство в Люденшайді, Німеччина, у травні стало першим у світі заводом, який
узагалі не викидає в повітря вуглекислого газу. Він
може стати моделлю наслідування для майбутніх
промислових проектів, оскільки Німеччина прагне
скоротити свої викидів СО2 на 40% до 2020 року
порівняно з 2013-м. Про це пише MarketWatch. Інженерний гігант ABB встановив власну сонячну
ферму, енергії якої вистачило б на 3 тисячі 360 домашніх господарств. Установка вироблятиме близько 1100 МВт/год сонячної електоенергії на рік, що
на 14% перевищує потреби самого підприємства.
Сьогодні працівники унікального заводу виробляють електророзетки і вимикачі. Сонячна енергія
стовідсотково забезпечує енергопотреби заводу в
сонячні дні, а надлишкова надходить в державну
енергомережу для споживання всього регіону. Щоб
покрити піки споживання в похмурі дні, ABB підписала угоду з MVV Energie AG про додаткову закупівлю екологічно чистої енергії. «Така інтелектуальна екосистема дозволить підвищити енергоефективність, стійкість та економію ресурсів і зробить реальним майбутнє з нульовим рівнем викидів
для промисловості», — сказав Тарак Мехта, президент підрозділу електрифікації ABB. Нещодавно
японська компанія Konica Minolta перевела завод
повністю на відновлювану енергію. Тажож виробник пива Bud та Stella Artois — компанія AB InBev
— до 2025 року перейде на відновлювані джерела
енергії. ■

■ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХІД

Тиждень поза
вугіллям
Уперше з 1882 року
Великобританія прожила цілих
сім днів без використання
вугільної енергії
Оксана СОВА

❙ Навіть раки кинулися врозтіч з отруєних «вінцем творіння»
❙ Случі та Хомори.
❙ Фото з сайта tvernews.ru.
відібраних проб води таки
виявила порушення вимог
природоохоронного законодавства. Не раз виносилися приписи департаменту екології та природних
ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації про анулювання дозволу на спеціальне водокористування, виданого ТОВ
«Понінківська картоннопаперова фабрика — Україна», а також Держводагентству України.
Триста тисяч місцевих
мешканців вважають, що 15
тисяч квадратних кілометрів, прилеглих до отруєних

річкових басейнів, потрібно оголошувати зоною надзвичайної екологічної ситуації. Імітація розслідування
продовжується, але фактично протягом трьох років нічого не зроблено. Тому природозахисники закликають включити до порядку
денного засідання ВР давно
подану постанову і розглянути її в сесійній залі. Це можливо навіть без висновку комітету. Адже, згідно з регламентом, якщо комітет протягом
місяця не розглянув постанову, Верховна Рада має
право самостійно визначитися з цього питання. ■

Уряд цієї країни обіцяв до 2025 року припинити виробництво
електроенергії на вугіллі. І ось уперше, відколи королева Вікторія
зійшла на трон, тут справді обійшлися без використання вугілля для
виробництва електроенергії. Останній генератор вугілля вийшов із
системи 1 травня о 13: 34. Великобританія протрималася без вугілля
до 8 травня, згідно з інформацією Національного оператора енергосистеми, що управляє мережею в Англії, Шотландії та Уельсі. Електростанції, які працюють на вугіллі, як і раніше, відіграють важливу
роль в енергосистемі Великобританії як резервні джерела при високому попиті, але зростаюче використання поновлюваних джерел
енергії, таких як енергія вітру і сонця, означає, що потреба в них постійно скорочується. Високі світові ціни на вугілля також зробили це
паливо менш привабливим.
До речі, всесвітньо відома британська автомобілебудівна компанія Bentley вирішила стати ще більш екологічною. Вона недавно завершила установку 10 тисяч сонячних панелей на найбільшому гаражі у Великобританії. Модернова крита парковка розрахована на 1
тисячу 378 місць для паркування і тепер виробляє 2,7 мегават електроенергії. Цього достатньо, аби гарантувати, щоб уся електроенергія, яку використовує фабрика Bentley в Крю, надходила з поновлюваних джерел.
«Важливо дивитися в майбутнє і готувати бізнес на наступні 100
років, вкладаючи значні кошти в наші продукти, наших співробітників та інфраструктуру. Це включає в себе нові ініціативи, які підсилюють нашу прихильність навколишньому середовищу», — заявив
член ради директорів Bentley Пітер Бош.
Це не перший випадок використання Bentley сонячної енергії.
Компанія заявила, що встановила близько 21 тисячі сонячних батарей на даху свого заводу ще в 2013 році, і тепер, разом із системою
навісів, завод виробляє 7,7 мегават сонячної електрики. Непогано
для компанії з виробництва автомобілів класу люкс, що базується в
країні, відомій своєю похмурою погодою. ■
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РЕГІОНИ
■ Є ПРОБЛЕМА

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Сказати, що борщовий набір
подорожчав у кілька разів, означає нічого не сказати. Таких
захмарних цін на овочі полтавці не пригадують: кілограм
картоплі в магазині коштує 20
гривень, моркви — 25, цибулі
— 28, столового буряка — 29,
капусти — 40! І це в області,
яка пишається своїм аграрним
сектором. Доходить до того,
що люди купують по дві цибулини, одній морквині, четвертині капустини. Ми спробували
розібратися, чим же зумовлена
овочева вакханалія.

Цибуля, буряк, морква й
капуста дорожчі за апельсини
Із рекордними цінами на торішні овочі український борщ стає делікатесом

Через низькі закупівельні ціни
у фермерів опускаються руки
— Річ у тiм, що в нашій області 99 відсотків овочів вирощують приватні домогосподарства. Сільгоспвиробники ж засівають площі кукурудзою, соняшником, соєю, які
більше підходять для нашої
зони, і практично не займаються овочівництвом. Окрім усього, минулої осені закупівельні ціни на овочі були настільки
низькими, що фермерам легше
було залишити їх у полі, аніж
збирати собі у збиток, — пояснює директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації
Сергій Фролов. — Відповідно,
тепер овочі завозять із південних областей, що й призводить
до їх подорожчання. Звичайно,
і наші фермери охоче займалися б овочівництвом, якби мали
збут вирощеної продукції, зокрема, в освітніх, лікувальних
закладах. Але це нині пов’язано
з тендерами, які далеко не завжди виграють ті, хто сіє й вирощує. Таким чином, у нас формується ринок за рахунок привозних овочів. До того ж і торговельні мережі встановлюють
свою націнку, от і маємо в підсумку ціни, що кусаються.
Засновник кількох сільськогосподарських підприємств
із Зіньківського району Сергій Карпенко вважає, що овочі
й надалі дорожчатимуть (причому такою буде світова тенденція), бо в їх вирощуванні
— велика складова ручної праці. А нинішній стрибок цін він
пов’язує із глобалізацією світу: оскільки, мовляв, минулий
рік у Західній Європі був неврожайним через засуху, наша
картопля й інші овочі «перетекли» туди: були вивезені спершу
в Молдову (чоловік навіть знає
посередників, які їх закуповували), а звідти в Румунію, де
одержали сертифікат відповідності ЄС і в результаті потрапили на столи європейців.
— Наш покупець бачить у
Світлана МИЧКО
На річці Серет під
Тернополем виходить
на фінішну пряму будівництво першої черги
масштабного спортивнорозважального проекту, аналогів якого поки
що немає в Україні. На
базі веслувального каналу, що був місцем проведення представницьких
змагань ще за радянських часів, споруджують «Водну арену Тернопіль». Вона має стати
унікальним центром розвитку водних видів спорту європейського зразка.
Об’єкт займе площу
в 25 гектарів, там бу-

❙ Ціни на минулорічні овочі щовесни підіймаються вище й вище.
магазині роздрібну ціну, і вона
його шокує. Але між роздрібною й оптовою ціною — величезна різниця. Восени закупівельні ціни на овочі настільки
низькі, що просто опускаються руки, — скаржиться Сергій Григорович. — Тож овочівництвом у нашому регіоні займаються лише справжні фанати цієї справи. В одному з моїх
фермерських господарств працює син Артем (вирощує, до
речі, і полуницю, і кращі сорти винограду). Так от, за потреби він міг би «завалити» всю
Полтаву овочами. Тільки цибулю син вирощує на площі приблизно 5 гектарів, минулорічної осені продав її понад 100
тонн по 4 гривні за кілограм (а
зараз у магазині вона всемеро
дорожча). Картоплі ми реалізували десь тисячу тонн. При цьому закупівельна ціна на неї була
зовсім смішною — менше трьох
гривень за кілограм (по суті, це
її собівартість). Ми примудрилися продати її по 3,8 гривні, то
це вважалося великою удачею.

Урожай картоплі збирати
не став — порахував, що
вигідніше лишити його в полі
Заступник голови Асоціації фермерів та приватних землевласників
«Відродження
Полтавщини», очільник фермерського господарства «Господар» Віктор Галич називає себе
останнім овочівником у Миргородському районі. На його
овочевій ділянці в селі Деркачі
вже зійшли морква, цибуля. Самих тільки кавунів Віктор Анатолійович висіває на десяти гектарах. Фермер зізнається, що
через низьку закупівельну ціну
минулоріч картоплю збирати не
став — порахував, що вигідніше лишити її в полі.
— Були роки, коли й по
кілька гектарів картоплі, моркви ми дискували, не збираючи
врожаю. Бо просто не було сенсу
його збирати, — розповідає він.
— Повторюю, я останній овочівник у районі, і при цьому Держгеокадастр забирає в мене землю, на якій вирощую овочі (а їх
не скрізь можна вирощувати —

■ НОВОБУДОВИ

Арена води
У Тернополі споруджують
спортивно-розважальний об’єкт,
подібних якому в Україні немає
дуть, зокрема, трибуни
на мінімум 1 тисячу глядачів, спостережні вишки, інфраструктура для
спортсменів та все необхідне для проведення
змагань міжнародного
рівня. За словами директора Тернопільської комплексної дитячо-юнаць-

кої школи з водних видів
спорту Богдана Балабана, на 2022-й рік уже заплановано проведення на
новому об’єкті чемпіонату світу з веслування
на драгонботах (човнах«драконах»).
Як повідомляє пресслужба Тернопільської

тільки в низині). Не те що забирає, а виставляє на аукціон, де,
звісно ж, виграє агрохолдинг. У
підсумку, на моєму полі, де росла цибуля, посіють кукурудзу.
Що образливо? Якщо за «попередників» нас, фермерів, навіть
змушували вирощувати овочі,
то зараз владі все «фіолетово»
— нехай ціна за кілограм тієї ж
цибулі зросте й до 50 чи ста гривень. За останні роки не було
жодних державних програм,
які б заохочували фермерів займатися овочівництвом. Скажімо, я можу виростити овочі на
півобласті, але як їх потім збути? Пробую виходити на тендери, проте не можу виграти жодного (хоч у мене ціна в 1,5-2 раза
нижча), бо не плачу «відкатів».
Ми зверталися з проханням, аби
фермерам хоча б виділили землю без аукціонів, однак узяти її
сьогодні під овочі практично нереально. Тому й не хочемо їх вирощувати, бо не відчуваємо ніякого стимулу. Хоч маємо величезний потенціал. Якби ж нам
хоч трохи допомагали або при-

облдержадміністрації,
реалізація проекту розпочалася
наприкінці
2017-го. Впродовж минулого року на будівництво було витрачено 17,6
мільйона гривень (10,5
мільйона — з Державного фонду регіонального
розвитку та 7,1 — співфінансування з бюджету Тернопільської міськради). Ці гроші пішли в
основному на поглиблення русла, укріплення берегової лінії, прокладання дороги вздовж каналу
та зведення трибун. Цьогоріч заплановано освоїти приблизно стільки ж
коштів. А загальна вартість проекту перевищує
68 мільйонів гривень. ■

наймні не заважали, — висловлює побажання Віктор Галич.
Голова Асоціації фермерів
та приватних землевласників
«Відродження Полтавщини»
Василь Бурлака вважає, що до
ось такої ситуації з суттєвим
зростанням цін на овочі навесні потрібно звикати. Фермерам,
мовляв, невигідно вирощувати
овочі, бо вони не мають доступу до їх реалізації в тих же державних установах, оскільки
тендерів їм ніколи не виграти.
— Відчуваю, що як цукровий буряк перестали сіяти, так
само відмовляться й від овочів
із борщового набору. Я порушував це питання роками, але
воно нікого з влади не цікавить,
— нарікає Василь Михайлович.
— Пропонував зібрати дані про
те, яка потреба в овочах у школах, дитсадках, лікарнях тощо,
— ми з фермерами могли б їх заготовити. А в директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктора Лисака прямо запитував: чому для
лікувальних установ за тендером закуповують такі дорогі продукти? Ви можете перевірити за своїми каналами, що
оті тендери виграли люди, котрі
уявлення не мають, як ті овочі
сіють або як вони ростуть. Відсутня розумна державна політика, ніхто з чиновників не переймається тим, що ми відкидаємо розвиток овочівництва на
багато років назад. Область не
має справжнього господаря. От
і стимулюємо економіку інших
областей та держав, із яких завозять овочі. І вже кілограм капусти коштує значно дорожче
за кілограм бананів. Тільки вдумайтеся: недоступними стають
навіть овочі, що завжди виручали незаможних українців. А
міська бабуся, яка живе на саму
пенсію, не в змозі купити навіть
той же бурячок чи морквину —
от такі невтішні речі. Якщо дивитися в корінь цієї проблеми,
то, аби запобігти ось таким сезонним стрибкам цін на овочі,
варто подумати про підтримку
фермерських господарств, які
їх вирощують. Звичайно, я збиратиму фермерів і розмовлятиму з ними на цю тему. Але якби
був іще й діалог із владою. ■

❙ Майбутня «Водна арена Тернопіль».
❙ Фото прес-служби Тернопільської обласної
❙ державної адміністрації.

ОСВІТА
Тетяна УРИСЬ
Упродовж минулого тижня у Національному педагогічному університеті імені М. П.
Драгоманова відбувалися події,
приурочені Тижню філософії
та Дням науки в Україні. Відомі науковці, ректори провідних
країн Європи з’їхались до столичного вишу, аби обговорити
концептуальні питання майбутнього філософської освіти в
Європі, виклики, які постають
перед суспільством і сучасною
системою освіти та перспективи філософії у цьому контексті,
у формуванні духовного єднання Європи.
Розпочався тиждень з презентації книги ректора університету Віктора Андрущенка
«Проста розмова про вічне»,
сторінки якої пронизані філософією дружби, яку вибудовував автор протягом свого життєвого шляху, характеризуючи
своїх друзів і колег, поряд і у
взаємодії з якими він був від народження і до ректорства в університеті. Від філософії дружби до філософії єднання народів
і націй — таким переходом розпочався «круглий стіл» «Філософія у формуванні духовної єдності Європи», який відкрили
доповіді доктора економічних
наук, віце-президента НАН України Сергія Пирожкова та доктора філософських наук, президента НАПН України Василя Кременя.
У своєму виступі «Сучасний
світ: виклики та філософські
відповіді» Сергій Іванович закцентував увагу на цивілізаційному виборі, який стоїть перед
кожною країною, тобто виборі
способу життя і цінностей, які
є продуктивними для розвитку країни та її громадян. Саме
на його основі мають обиратися
зовнішньополітичні партнери,
союзи та блоки. «Іншими словами, цивілізаційний вибір —
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■ ДНІ НАУКИ

Розмови про вічне
Філософські відповіді на виклики сучасного світу:
в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова
відбувся Тиждень філософії

❙ Ректор НПУ Віктор Андрущенко: «Студент є основою будь-якого університету».
це не вибір місця у світі, а вибір парадигми і стратегії реалізації власного курсу країни у
світі. Але він не повинен вступати у суперечність з архетипами та особливостями ментальності населення країни», — зауважив науковець.
Президент НАПН України
Василь Кремень, проаналізувавши філософські засади розвитку освіти України в епоху

інноваційного типу прогресу,
виділив кілька основних, зокрема: дитиноцентризм; формування людини з інноваційним
типом мислення; формування
суспільства знань, «знаннєвої»
людини, для якої знання є методологією життя, поведінки
й діяльності; формування людини цифрового суспільства і у
зв’язку з цим підвищення ролі
математики і природничих дис-

циплін у навчанні; саморозвиток студентів на основі їхніх
здібностей і життєвих планів
тощо.
До дискусії долучилися директор Інституту філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України Анатолій Єрмоленко,
який відзначив просвітництво
як одну з основних функцій філософії сьогодні, а також декан філософського факультету
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анатолій Конверський
та професор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України і НПУ імені М. П. Драгоманова Назіп Хамітов.
Свої думки щодо майбутнього філософії у Європі висловили й іноземні колеги. Зокрема,
Анатолій Зеленков, професор
та завідувач кафедри Білоруського державного університету,
висловив ідею, що університет
нині має виконувати важливу
просвітницьку функцію, втілення якої полягає у вираженні глибинної основи національної культури і виховання, формування особистості студента
як справжнього патріота і громадянина своєї країни, підкресливши особливо глибинну роль
у цьому просвітницькому завданні саме філософії, розглядаючи її з погляду функціонального навантаження у суспільному просторі, необхідності її як
раціонально-критичної форми
рефлексії у соціальному діалозі народу і влади. А ректор Білоруського державного університету імені Максима Танка
Олександр Жук представив реалізацію філософії освіти у закладі, який він очолює. До дискусії приєдналися і представники Німеччини, Греції, Польщі
Молдови та Румунії.
Ректор НПУ імені М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко
наголосив, що студент є основою будь-якого університету,
а тому розвиток філософії у напрямку духовного єднання народів залежить від того, як ми
сформуємо його особистість,
проте хоч де б він навчався, філософія його освіти і філософія
його життя має ґрунтуватися
на тих принципах і засадах, які
спонукатимуть до продуктивного розвитку країн європейського, а зрештою, і всього світового простору. ■

■ МОТИВАЦІЯ

Знання, які не вивітряться
Школярі пробують власні сили в бізнес-проектах
Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ
«Ну як же його змусити вчитися? Цілими днями тільки в
комп’ютері своєму сидить. Ні,
щоб книгу почитати. А ось я у
свій час…» — такий монолог виконував, напевно, чи не кожен iз
батьків.
Сьогодні багато хто ламає голову, як прищепити своїй дитині
тягу до навчання. Дітям не хочеться йти в школу, вони не розуміють, для чого потрібно знати
теорему Вієта або навіщо їм вісім
уроків на день. Від цього — повна апатія до отримання знань і
конфлікти через це з батьками.
У бізнес-школі Youth Flow
Academy цю проблему вирішили: навчальний заклад спеціалізується на тому, щоб учити юнь
мислити, знайти свій шлях і слідувати йому.
— Дітям потрібно розуміти, де і як вони можуть застосувати отримані знання, інакше вони вивітряться, тільки-но
учні вийдуть iз класу. В Youth
Flow Academy ми будуємо програму так, щоб наші вихованці змогли використовувати отримані знання в повсякденному
житті, — каже засновниця YFA
Ірина Мельниченко.
Звичайно, спершу цей процес проходить складно. Влас-

них цілей і самомотивації ще недостатньо, і дуже цінна підтримка сім’ї. Підтримка дитини саме
у віці, максимально відкритому
для нового, готовому для креативності, розвитку і розширення
своїх здібностей. Поруч iз професіоналами — власниками бізнесу і практиками — підлітки захоплено вигадують, сперечаються і шукають вирішення своїх завдань. Підтримка батьків, коли
дитина намагається викроїти
час на переговори з партнерами
або зробити розрахунок собівартості, — пряма можливість рости разом, знаходити спільні інтереси і теми для розвитку ваших
позитивних відносин. Включіться в процес, якщо дитина просить вашої підтримки. І результат вас вразить!
Щоб закріпити отримані за
рік знання, учні створюють власні стартап-проекти та презентують їх перед відомими бізнесменами України на «Форумі стартапів: інвестиції в дітей» Youth
Flow Academy. Роботи діляться
на два види — соціальні й бізнеспроекти, а їхні автори — за віковими категоріями (8-10 і 11-15
років). Як кажуть самі педагоги, за дітей вони принципово нічого не роблять! Важливо дати
зрозуміти: незалежно від віку,
ти повинен нести відповідаль-

ність за свої дії.
У цьому році на форумі було
представлено більше 10 проектів, абсолютно різних за наповненням і глибиною опрацювання. Один з яких — Ozero
авторства Діми Давиденка —
всеукраїнського
масштабу,
спрямований на механічну очистку води в річках з подальшою
обробкою її до питної та реалізацією в комунальному секторі
Києва та інших міст.
Переможцем став бізнес-проект Eko-Land Марини Мельниченко, Ані Переходько і Жасмин
Казарян: кафе, що для приготування десертів і салатів використовує еко-продукцію, вирощену без хімічних добрив, ГМО та
барвників. Студентки провели
аналіз ринку, соціологічне опитування і з’ясували, що в Києві
є багато людей, які відчувають
потребу в такій продукції, а на
окупність проект виходить уже
через чотири місяці.
2-ге місце у IT-sole дісталося
бізнес-проекту, орієнтованому
на людей, які хочуть поліпшити
своє здоров’я шляхом оптимізації навантаження на стопу: устілка у взутті, яка підлаштовується під стопу через додаток.
Устілка коригує ходу і водночас
правильно розподіляє навантаження на ноги і спину. Також

❙ Марина Мельниченко, Аня Переходько і Жасмин Казарян здобули
❙ перемогу за свій бізнес-проект еко-кафе.
вона синхронізується з телефоном через додаток і показує
варіанти вирішення проблеми.
Незважаючи на те, що технічне рішення роботи такої новинки ще не знайдено, а весь проект
існує поки тільки у вигляді концепції, журі високо оцінило неординарність мислення його автора Кирила Скрипника.
3-тє місце розділили два проекти. Перший — Self-School
Аріни Солов’ян і Ані Мудрик
— об’єднує проекти за інтересами підлітків і молоді. На сьогодні в межах Self-School уже реалізовано два майстер-класи — з
макіяжу, стилю та етикету і виготовлення слаймiв, що проводять у Youth Flow Academy. 5%
iз виручки за кожен проведений
iз них iде на благодійність. Це

обов’язкова умова проекту.
І другий — Dog & Cat
дев’ятирічних Даші Базилевської і Бетті Сапожникової, які
придумали власні аксесуари для
домашніх тварин, придбали прикраси і адаптували їх під своїх
домашніх улюбленців. Учасниці зробили навіть кілька прототипів, щоб продемонструвати
серйозність своїх намірів.
— Моя дочка чекає кожної суботи, що б прийти до цієї
бізнес-школи на заняття, —
ділиться своїми враженнями
мама однієї з учениць Руслана
Мудрик. — А на форумі відчувалася гордість за всіх його учасників і те, що вони не просиджують дитинство в гаджетах, а вже
пробують сили у власних проектах. ■
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■ ПОСТАТЬ

Українська карта на міжнародній мапі
У Батурині представляють видатного, але маловідомого нашому загалу Григорія Орлика, який лобіював інтереси
козацької нації в Європі після захоплення її московитами
Валентина САМЧЕНКО
«Україна завжди прагнула бути вільною. Але оточенiй
Росією, володіннями великого султана та Польщею, їй потрібно було шукати захисника.
Вона спочатку подалася під захист Польщі, яка поводилася
з нею, як зі служницею. Відтоді вона віддалася московиту, який перетворив її на рабиню…» Ця коротка, але дуже
об’ємна характеристика французького історика і філософа
Вольтера з «Історії Карла ХІІ»
1730 року є однією з ключових
для розуміння нової виставки у Національному історико-культурному заповіднику
в Батурині «Григорій Орлик:
видатний син видатного батька України. Повернення на
Батьківщину», яку презентували у Батурині 19 травня. Екскурс в історію і міждержавні
стосунки ХVІІІ століття дає
можливість глибше дослідити
долю української нації для усвідомлення того, що є правдою
нині.
Від ідеї про виставку до її
відкриття минуло близько
двох років. Виник задум під
час спілкування директорки
НІКЗ «Гетьманська столиця»
Наталії Ребрової і дослідниці
Ірини Дмитришин, яка останнім часом мешкає у Франції,
на влаштованому Юрієм Савчуком виставковому проекті
в Українському музеї в НьюЙорку. Тоді пані Ірина представила історичний документ,
що засвідчував народження
Григорія Орлика в Батурині 5
листопада 1702 року, з приватного архіву родини, яка є спадкоємицею замку у Франції, де
свого часу мешкав син усім
відомого Пилипа Орлика —
довіреної особи Івана Мазепи,
гетьмана Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742), одного з упорядників «Договорів
і постанов» — конституційного акту, який зазвичай називають «першою у світі Конституцією».
Григорій Орлик, який з
родиною 6-річним вимушено
виїхав з України, згодом упродовж 30 років служив французькому королю Людовіку
XV у дипломатичних і військових місіях, постійно нагадуючи про прагнення українців
до волі. Наприклад, у Меморандумі до голови Французької дипломатії кардинала Андре де Флері від 24 грудня 1737
року Григорій Орлик писав:
«Ваша Екселенція знає, що
від нещасної Полтавської битви козацька нація стогне під
тиранічним ярмом російського домінування. Вона пригнічена як ніколи, і можна передбачити, що прибічниця своєї
свободи, вона тільки і чекає на
сприятливий момент, щоб скинути нестерпне ярмо російського домінування».
На початку 1755 року
в листi до державного секретаря закордонних справ
Д’Аржансона Григорій Орлик
висловлював таке переконання: «Козацька нація, поважаючи пам’ять мого батька, який
iз такою відданістю працював

❙ Директорка НІКЗ «Гетьманська столиця» Наталія Реброва з послом
❙ України у Франції Олегом Шамшуром.

❙ Меценат Євген Сур (у центрі) підтримує багато історико-культурних
❙ проектів у Батурині і Конотопі.

❙ Співавтор виставки про Григорія Орлика Наталя Дробязко
❙ з гостями музею.

❙ На відкриття виставки завітали співак Тарас Компаніченко
❙ і мер Глухова Мішель Терещенко.

над поновленням її свободи,
стогнучи під тиранічним ярмом російського домінування, тільки і чекає на слушну
нагоду, щоб скинути його, і
якщо мене призначать послом
великого монарха, потужного захисника вільних націй
при країні, від якої вони чекають визволення, звернеться до
мене з довірою через своїх секретних емісарів, щоб підготувати шляхи для революції в
Україні в належний час».
«Дипломатична діяльність
Григорія Орлика для України
як вільної держави є дуже цінною і повчальною на сьогодні,
— констатує співавтор виставки Наталія Дробязко, старший
науковий співробітник відділу
«Садиба Кочубеїв» Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». — Саме він забезпечив присутність «української
карти» у комбінаціях французької закордонної політики XVIII століття. У тогочасному ієрархізованому суспільстві емігрант Григорій Орлик
спілкувався з міністрами та
королями, долучався до великої політики й безперестанку в своїх численних меморандумах нагадував про ярмо,
під яким стогне «козацька нація».
Відкриття виставки «Григорій Орлик: видатний син видатного батька України. Повернення на Батьківщину»
стало можливим завдяки тому,
що до реалізації проекту долучилися посол України у Фран-

ції Олег Шамшур та Євген Сур
— меценат багатьох історикокультурних і освітніх проектів
у Батурині й Конотопі.
Батуринський палац —
єдиний збережений гетьманський палац на теренах України.
У ньому відтепер з’явилася
третя іменна зала: до відкритих раніше, які носять імена славетних Івана Мазепи і
Кирила Розумовського, додалася і зала Григорія Орлика. До слова, у Батурині одній
зі шкіл ще кілька років тому
присвоєно ім’я уродженця міста. Її учні разом із учителями
стали учасниками презентації виставки 19 травня. І всіх
зворушив виступ 11-річної Софійки Цап, яка щиро розповідала про гордість народитися
на славній іменами достойників землі.
У Батурині презентували
20-хвилинний документальний фільм «Григорій Орлик».
Уже розпочалася робота над
4-серійною документальною
стрічкою з історичними реконструкціями «Орлик» для
українських глядачів: планується, що восени повністю
затвердять сценарій. Також
у планах — скорочена версія
французькою мовою.
Одне з українських видавництв готує до друку монографію Ірини Дмитришин «Григорій Орлик: український козак на службі у Людовика
XV». А художній твір Тимура
Литовченка про видатного українця став переможцем літературного конкурсу «Корона-

❙ Дослідниця Ірина Дмитришин із літератором Тимуром Литовченком.
❙ Фото В’ячеслава ГАЛАЙБИ.
ції слова — 2010».
До речі, популяризатор старовинної української пісенної творчості народний артист
України Тарас Компаніченко

у стінах Батуринського палацу співав твір на слова і музику Івана Мазепи, а також розповідав, що Григорій Орлик
грав на бароковій лютні. ■
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ІСТОРІЯ
Олена ЗАЙЧЕНКО

Між Києвом і сусідніми Броварами стоять біля траси чорні хрести. Нагадують
про тих, кого вже не повернеш. Кого до
60-х років поминали в молитві лише биківнянські сосни. Серед них — художник
і реставратор європейського рівня Микола Касперович.
Як відомо поціновувачам сучасного мистецтва, багато його вражаючих
стилів та напрямів народилися у Франції
на початку ХХ століття, коли Париж став
столицею мистецького новаторства.
Скажи про «Салон Незалежних» — і
бачиш полотна Марка Шагала, Жоржа
Брака, Вінсента ван Гога, Анрі Матісса…
Від 1884-го цей захід відкривався щороку та поступово набув статусності. Там
народжувалися різноманітні «-ізми» у
мистецтві, коли митець виявлявся «охрещеним та ініційованим» у творчий
шлях. Українські художники теж отримували там благословіння досвічених персон від мистецтва й визнання паризької
публіки.

■ ПОСТАТЬ

Від Монпарнасу до Лук’янівської тюрми
У травні 1938 року сталінська влада знищила Миколу Касперовича —
художника-«бойчукіста» і реставратора

Пікассо — про «візантиністів»
У квітні 1910 року парижани споглядали виставку Renovation Bizantine.
Її оригінальність привернула увагу самого Гійома Аполінера — поета й публіциста, який також формував думку глядачаів на сучасне мистецтво. І
це після «Авіньонських дівчат» Пікассо — першого на світі втілення кубізму,
фовістів, ревізіоністів… Ба, «метр Пабло» з великою повагою відгукувався про
«візантиністів», яких ми знаємо як бойчукістів.
Унікальною була сама ідея відродити візантійський та давньоруський напрям у мистецтві, оголити за його допомогою духовність світу й людини,
споріднити з творчими експериментами ХХ століття. Без внутрішнього наповнення, потужної світоглядної ідеї
створення нового національного стилю своєї країни в ХХ столітті та беззаперечної геніальності митців усе б залишилося тимчасовим експериментом, яких Париж бачив безліч. Фактично, духовну культуру України було
продемонстровано через елементи іконопису, середньовічного живопису та
народного мистецтва вкрай сучасними
творчими засобами. Навички авангардної та модерністичної класики (як-от
самих кубізму із фовізмом) було зручно
використати для показу духовного світу, багатих метафор і введення певного символічного алфавіту бойчукістів.
До того ж подібна стилістика надала
безліч ресурсних можливостей для переосмислення національного мистецтва без зверхньості «опереточно-сільських» стереотипів про українське. Більше того, бойчукізм — це знакова глибина навіть у буденних сценах. Що стало
«фірмовою» рисою стилю.

Шлях до Парижа через Польщу
Художники, арт-критики та відвідувачі «Салону Незалежних» поруч із Михайлом Бойчуком могли бачити «гарного, дуже пристойного і вихованого
хлопця» з приємним голосом. (Так описав у своїх спогадах Є. В. Бачинський).
Це — Микола Касперович, найближчий
друг Бойчука та перший, хто розділив
з ним творчі задуми разом із народженням нового стилю. Шляхетського роду,
з козелецьких поміщиків, народжений
у 1885-му.
Як Михайло Бойчук, Микола Касперович ішов мистецьким шляхом до
Парижа через Польщу. Чотири роки
(1901—1905) перед тим провчився в
Імператорському строганівському центральному художньо-промисловому
училищі (нині Московська державна
художньо-промислова академія ім. С.Г.
Строганова). Заклад заклав професійну
точність бачення «натури як конструкції». Випускники «Строганівки» були
сильними в декоративно-ужитковому
мистецтві й тому, що зараз назвали би
дизайном. Проте живописний підхід до
світу залишався для викладачів непріоритетним. Можливо, тому Касперович
прагнув виходу за ці межі.
Микола вступив до Краківської академії мистецтв, директором якої певний
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час був славнозвісний історичний живописець Ян Матейко. Наступні чотири роки навчається в Юліана Панькевича, який був ментором також і в Михайла Бойчука. Талановитий глибокий Простен Добромисл (таким було його творче
псевдо) передав майбутнім бойчукістам
хист до внесення народного колориту в
релігійний живопис, особисто знав Івана Франка і Тараса Шевченка та писав їх
портрети.
Напевно, кожен художник кінця
ХІХ — початку ХХ століття мріяв поїхати в Париж. Здійснює свій «хадж»
до художньої Мекки і Микола Касперович. А далі відбувається «зустріч
двох побратимів у мистецтві» і створення самого себе. Від вступу в «Українську громаду в Парижі» 8 жовтня
1909 року до майстерні Бойчука проходить гранично мало часу. На момент виставки їх семеро, не враховуючи «майстра»: Софія й Тадеуш Налепинські, Софія Сегно, Олена Шрамм,
Софія Бодуен де Куртене, Яніна Леваківська, Микола Касперович. І ось
вже про Renovation Bizantine пишуть
газети, про виставку схвально відгукуються арт-критики.

Зодчі Всесвіту
На момент першої тріумфальної
виставки Миколі Касперовичу — 25
років. Для ХХ століття було дещо екстравагантним те, що бойчукісти організаційно були своєрідним поєднанням між художньою комуною та середньовічним братством. Наприклад,
працювали винятково колективно, в
усьому слухалися Бойчука, як у давні часи майстри дослухались до голови
гільдії.
Виїздили до Кракова й Парижа молоді талановиті художники, а повернулись амбітні «Зодчі Всесвіту» (так вони
себе називали) із мріями про виховання суспільства своїм монументальним
мистецтвом.
У 30-х твори бойчукістів знищували й замовчували. Мало що вціліло і з
творчості Миколи Касперовича. Збереглися ескізи фрески «Христос-Архітектор», «Портрет», «Ангел», «Качки»,
«Голова дівчинки», «Портрет дружини». Три перші роботи створені в 1910х роках. У них відчувається по-візантійськи точне змалювання зовнішніх
рис через упевнені точні лінії. Однак
тип образів нагадує й українські барокові ікони. Та й лінії, що окреслюють
риси, більш заокруглені, ніж це б дозволило собі візантійське мистецтво. Глибина образів сполучається з майже античною гідністю. Асоціації з античністю посилюються через те, що туго закручені кучері персонажів виглядають
дбайливо вкладеною пещеною грекоримською зачіскою.

Для «Христа-Архітектора» Микола Касперович обрав канон безбородого
Ісуса-Емануїла. Зазвичай середньовічний Бог-Архітектор із фресок та мініатюр має в руках інструменти й вимірює
світ. Для Касперовича він дбайливо руками будує Храм, стоячи на колінах. А
над церковною будівлею піднімаєтьсязвивається дивовижна квітка. Може,
створюючи його, Микола Касперович
замислювався над тим, що означає бути
«зодчим Всесвіту».
«Ангел» майже іконографічно ідентичний «Христу-Архітектору». Тому
припускаємо можливість, що він є авторським начерком до «Зодчого Всесвіту». «Портрет» зображує тонконосого
юнака із сувоєм у руках на червонястому тлі. Праворуч від нього — клавіші
фортепіано. Тому слід припустити, що
це композитор. Його темне волосся так
само наче вкладене у пещені греко-римські кучері. Риси обличчя влучно окреслює тверда впевнена лінія. Герой
виглядає самозаглиблено та дещо відсторонено. Як і святі з візантійських
фресок, він неначе стоїть перед вічністю.
Інші збережені роботи Касперовича датуються 20-ми роками. У «Качках» він вдається до граничної декоративної стилізації. Річку зображено суцільними ламаними лініями,
береги також окреслюються лаконічною лінією. Над птахами у воді нависає гілка. Тут декоративна графічність запанувала в його творах. Митець наче прагне до знаковості. Особливо це відчутно в «Голові дівчинки».
Настільки, що подекуди виникає враження зумисної ляльковості. Одночасно можна помітити, що посилення
ролі узагальненої декоративності позбавляє його роботи деталізації. Твори
художника були представлені на виставці сучасної української графіки
АНУМ у Львові в1932 році.

Шляхетні дороги реставрації
Парадокс, але перший учень і близький друг Михайла Бойчука стояв дещо
осторонь основного напряму розвитку
школи бойчукістів. Не настільки заглиблювався в ідею мистецької реалізації українського національного архетипу. Значно більше він реалізував себе
як реставратор. Власне кажучи, в його
візантинізмі було значно більше історичної реконструкції, ніж у всіх його
колег. Тому це можливо було передбачити. Від вересня 1910 року він займався реставрацією іконопису та фрески у
Львівському Національному музеї під
керівництвом І. Свенціцького. У 1913
році реставрує іконостас церкви в селі
Лемеші на Чернігівщині. У 1917-му
Касперович викладає «Ікони та фрески» в майстерні Бойчука, веде «Малюнок» та спеціальні дисципліни у Миргородському художньо-керамічному
технікумі. Від 1921-го отримав звання
професора УАМ та вченого-реставратора Академії наук України. Микола Касперович викладав майстерність «Ікони та фрески» в Академії мистецтва у
Києві. Фактично, він є одним із тих, хто
закладав основи наукової реставрації в
Україні у складі Всеукраїнського археологічного комітету та наглядав за станом збереженості давніх пам’яток Києва.
Остання велика робота Миколи Касперовича — це відновлення Врубелівського іконостаса Кирилівської церкви у
Києві. На момент арешту художник був
реставратором Київського музею західного і східного мистецтва (нині Національный музей мистецтв імені Богдана
і Варвари Ханенків).
Його домом стало «Всеукраїнське музейне містечко» у Києві. Зберігся будинок 39-го корпусу «Цитаделі» №14 на

території Київо-Печерської лаври, де з
1932-го по 1938 рік мешкав Микола Касперович. В його анкеті заарештованого
ця будівля відзначена як основне житло.
Нині там розміщено відділи УПЦ. Із порогу музейного містечка художник ступить на Голгофу всіх бойчукістів…

Скорботний травень
Те, що починалося в паризькій майстерні Поля Серюзьє, яку вони з Михайлом Бойчуком відвідували, закінчилось
у Лук’янівській в’язниці та вкрито коренями биківнянських сосен. Листування Миколи Івановича забрали при
трусі. Є підстави припустити, що всі
листи було знищено.
Під час обшуку 3 травня 1938 року
вилучили три фотоапарати, фотокасети до них, восьмикратний бінокль та
дві підзорні труби. Для службістів —
речові докази «шпигунства» реставратора. А насправді — засоби для скрупульозного проведення реставраційних
робіт. Перед їх початком треба фіксувати стан збереження пам’ятки. А бачити й аналізувати розпис на склепінні церков, якщо ти стоїш не на риштуванні, зручно в бінокль із гарними оптичними характеристиками.
Начальник 2-го відділу НКВС
УРСР, щоправда, в короткі строки повертає Іванові Касперовичу — сину заарештованого — фотоапарати разом із
касетами. А підзорні труби з біноклем
обіцяють «додатково дослати».
На момент арешту Касперовича 3
березня 1938 року за звинуваченням в
участі у «петлюрівсько-повстанській та
контрреволюційній націонал-фашистській організації» більшість його побратимів та посестер серед «Зодчих Всесвіту» уже страчено. Чи міг Касперович
усвідомлювати, що одного разу прийдуть і по нього? Вочевидь так. Окремий
момент, що заарештовано реставратора у зв’язку зі справою викладачів Миргородської художньо-промислової школи імені Гоголя. Організатор уманської
художньої школи Костянтин Іполітович Кржемінський був майже сусідом
Касперовича — також мешкав у «Цитаделі» (№ 9, корп. 7, кім. 10). У справі №
49969 із архівним номером 50701 підшито протокол допиту Кржемінського
від 17 жовтня 1937 року у справі організації при ній «націоналістичного конттреволюційного угруповання». В числі
спільників Костянтин Іполітович називає Миколу Касперовича.
Вражає те, наскільки короткою є
його справа. Оскільки вона «шита білими нитками», то й розслідування як
такого не потребувала. Бо лише формально «прикрила» знищення людини
без суду й слідства. Допити вів сержант
Максютенко. Навіть не дуже приховувалося, що страта Касперовича є вирішеною справою. Із Касперовича також викрутили імена «співучасників».
Всі обвинувачення художник підозріло швидко підписав. Проте «виказав»
лише тих, кого вже страчено НКВС або
хто вже приречений (протокол допиту
від 8 березня 1938 р).
«Працюючи в музеї, я в першу чергу реставрував українські пам’ятки,
оскільки мої переконання зводились
до того, що більшовики знищують українські пам’ятки та культуру», — це
зухвале свідчення з протоколу допиту
від 25 березня 1938 року. Уже 7 травня одного з останніх «Зодчих Всесвіту»
стратили. І глупої ночі в травні по дорозі до Биківні виїхала крита брезентом вантажівка. Місцеві мешканці знали, що їде такий транспорт, за яким можуть лишатися сліди крові, до лісового
секретного об’єкта за зеленим парканом...
Реабілітували Миколу Касперовича
18 травня 1989 року. ■

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВІТОРОК, 21 ТРАВНЯ 2019

■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Станіслав ГОЦУЛЯК

Ночами у музеях, після культового вже більше десяти років фільму Шона Леві, здавалося б, нікого уже не здивуєш. (Хоча первинна ідея не кінематографічна: міжнародна музейна акція започаткована в Берліні 1997 року). Національний музей історії України
до Міжнародного дня музеїв 18 травня спеціальне дійство навіть
називає «Традиційно: Ніч в НМІУ», бо до цього було уже чотири.
Утім усталеність відкривати двері для відвідувачів у час, коли зазвичай експонати і люди сплять, наповнилася досить несподіваним для нічного формату, а отже — оригінальним змістом.
«Цьогорічна Ніч в музеї збіглася з 75-ю річницею депортації кримськотатарського народу. Тож ми присвятили її збереженню культури і традицій корінних народів та історичним зв’язкам українців
і кримських татар», — констатує Наталя Кляшторна, методист
музею. Етнограф і громадська діячка, що присвятила себе історії
депортацій в Україні, сама з родини депортованих бойків, додає:
«Крім наших традиційних екскурсій із каганцями, присвячених
певним історичним періодам української історії, відвідувачі дізнаються про традиції кримських татар безпосередньо від носіїв цієї
культури».

Поряд із Марусею Чурай
і Симоном Петлюрою
У НМІУ вирішили: ніч —
так ніч в музеї! Для відвідувачів відкрили двері, коли
вже стемніло, о 22.00. Публіка прийшла найрізноманітніша за віком та статусом: одинокі, пари і компанії друзів,
бізнесмени, студенти, активісти, програмісти і веб-дизайнери. Усіх близько сотні. Кожен
отримав браслет певного кольору, що визначає приналежність до однієї з екскурсійних
груп, та номер, за яким під ранок зможе отримати свій особистий приз у безпрограшній
лотереї. Вже з 23.00 почалися екскурсії, забави і майстеркласи. Між різними подіями
— відпочинок у лаунж-зоні, де
можна спілкуватись, переглядати документальні фільми,
слухати автентичну музику,
грати у стародавні ігри, куштувати гарячі напої і вино.
Одна з найпопулярніших
екскурсій НМІУ — «В боротьбі за незалежність». Оскільки
вона відбувається без світла,
присутні отримують каганці.
Кожен сам собі підсвічує дорогу залами з експонатами,
що розповідають про українську історію ХХ століття. Раз по
раз у розповідь екскурсовода
з суцільної темряви виринає
той чи інший історичний персонаж — більшовицький полковник Муравйов чи Отаман
Симон Петлюра, а після переходу в наступну залу відвідувачі опиняються просто на допиті в НКВС. По закінченні
екскурсії вмикається світло, і
глядачі роблять спільне фото
з акторами-учасниками цього
театралізованого дійства, які
у денний час є науковими співробітниками музею та активістами-реконструкторами.
Ще одна екскурсія з каганцями «Велике кохання видатТетяна МІЩЕНКО
У
столичній
галереї
Spivakovska Art:Ego gallery 21
травня відкривається колективна виставка «Герілья» Валентини Засуцької, Сергія Кадуліна та VarrIng. Це спецпроект у рамках четвертого Kyiv
Art Week 2019. Митці вступають у діалог із глядачами в рамках теми міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Це
не змагання», яку задали куратори Євген Березницький і
Марія Вторушина.
Об’єднані у «вогняну групу» фотохудожники Сергій Кадулін і VarrIng та живописець
Валентина Засуцька розмірковують. Як створювати революції без революцій? Яким чином
поліпшити життя, не вдаючись
до експропріацій символічних
цінностей, не грабуючи і не вби-

Світанкова Хайтарма
75-ті роковини депортації
кримськотатарського народу
Національний музей історії України
вписав в оригінальний формат

них українців», також з елементами перформансу — починається зі сцени страти Марусі Чурай. Героїнями цього
івенту є українські жінки, що
були пристрастю правителів
XVI—XVIII століть. Це Роксолана, три дружини Богдана
Хмельницького — Ганна Сомко, Гелена (Мотрона) Чаплинська і Ганна Золотаренко, 13річна похресниця Мазепи Мотря Кочубей.

❙ Майстер-клас зі створення
❙ орнаменту Орьнек провела
❙ 16-річна Еміне Аджієва.
❙ Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

Колорит орнаменту і кави
А о другій ночі всі присутні зібралися у холі музею, де
вже чекав фольклорний гурт
«Ковалівна» (Юлія Герштун,
Анастасія Колодюк, Ольга
Гвяздовська та Роман Шушвар
). Вони не давали спати гостям
виконаними а капела традиційними гучними веснянками. Встановивши зі слухачами емоційний контакт за допомогою жартівливої волинської
пісні «Ой у полі криниченька»
та популярної «Ой чорна я си,
чорна», артисти запросили
всіх долучитися до традиційних українських розваг та забав. Немов діти, всі присутні
танцювали і співали, водили
хороводи. Аби зловити і «потрусити» у традиційних весняних забавляннях «Кривий танець», «Подоляночка», «Куйкуй, ковалі», «Грушка», «А
ми просо сіяли» — навіть бігали одне за одним.
Далі — орнамент Орьнек,
який наприкінці 2018-го внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. «Це гогюн — глечик
із традиційним кримськотатарським орнаментом. Якщо
прочитати його, то тут основа
— чоловік, якого символізує
кипарис. Троянда — це жінка, і ми бачимо їх поєднання», — розповідає культуро-

❙ «Хайтарма» у виконанні Ельнари Абдуллаєвої.

❙ Спільне фото після екскурсії з каганцями «В боротьбі за незалежність».
лог Ленура Халілова на майстер-класі зі створення Орьнек. Вона роздавада планшети
з аркушами паперу і листівками з орнаментом. А після невеличкої лекції, яку провела
16-річна Еміне Аджієва, присутні створили свій варіант
орнаменту за допомогою спе-

ціальних штампів, фарб і фломастерів.
На майстер-класі з джезвою пригощали кавою, змеленою за допомогою дегирмену
та звареною на піску. «Серед
кримських татар не прийнято чекати на запрошення, аби
когось відвідати, ми самі вирі-

шуємо, коли приходити в гості
одне до одного. Тому після
анексії і вимушеного переселення нам важче зберігати цю
традицію далеко від дому», —
розповіла кримськотатарська
переселенка, радник міністра
культури Есма Аджієва.
Під час пригощання кавою
з традиційними національними солодощами відвідувачі
дізналися про секрети кримськотатарської кухні. Чий
берек — це смажений пиріжок з м’ясом, а янтик — печений. Кримськотатарські пельмені називаються татараш.
Подають з грецьким горіхом
або в супі, у столовій ложці їх
вміщається щонайменше тринадцять.
Музейне дійство тривало до
шостої ранку. За панорамними
вікнами музею сходило сонце.
На цьому фоні — щемливий
для кримськотатарського народу танець «Хайтарма», який
символізує повернення. Чарувала рухами Ельнара Абдуллаєва — засновниця і хореограф першого в Києві ансамблю кримськотатарського танцю «Бадем».
А наостанок незвичайної
ночі у Національному музеї історії України кожен учасник
отримав ще й сертифікати на
відвідування та сувеніри. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Не буває безпритульних дронів
«Вогняна група» митців розмірковує про революції
ваючи, як «політичні» революціонери? Упевнені: спосіб перевірено всією історією людства.
Тільки за допомогою символічної, а не залізної, зброї, «твердої криці». Митці в якості зброї
обрали візуальне мистецтво.
«Тільки після Революції гідності ідеї комунізму в Україні
остаточно відходять у минуле. Але ж події, що почались в
Україні з Майдану у 2013 році,
вплинули на світ та стали каталізатором нових змагань у
суспільстві. Це демонструє глибоку кризу соціально-економіч-

ного устрою, як в Україні, так і
в світі. А що нас чекає в майбутньому? Тільки розуміння причин змагання та унеможливлення їх повторення змінить
майбутнє на краще», — говорить VarrIng.
«З чого все почалось? З бажання людини перемагати іншу
людину? Це змагання людей зі
своїм бажаннями? Не буває самотніх, безпритульних дронів: у
кожного є господар. Ми хочемо,
аби вони були нашим зором? Нашою зброєю? Чи нашою мрією
літати і дивитися з висоти пта-

шиного польоту?.. Це змагання
з самим собою або ж людини з іншою людиною? Хто швидший,
хто вищий, хто сильніший, завдяки їм, дронам?..» — розмірковує Валентина Засуцька.
«Природа, що нас оточує, —
це приклад для людей, адже ми
нерозривно з нею пов’язані, і
всі вийшли з цього джерела, —
впевнений Сергій Кадулін. — У
неї, революції (глобальні катаклізми), трапляються дуже рідко, а більшість змін — малі за
масштабом. Але це не заважає
природі успішно саморегулюва-

❙ «Заплутався у волоссі»
❙ Валентини Засуцької.
❙ Надано організаторами.
тися, знаходити баланс і можливості для розвитку, нехай не
без елементів боротьби». ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Нащадки «графа»
Сідалковського
у нинішніх «Фіндіпошах»
Костянтин РОДИК

Відплив соцреалізму змив з літературного дна не тільки старий ідеологічний намул, а й цілі
жанри, тією системою дискредитовані. Приміром, виробничий
роман. А надто твори, дія котрих
розгортається в управлінському
середовищі. Авжеж, підрадянському читачеві впоперек горла
стояли інтриги навколо проблеми
перевиконання плану, що розгорталися в парткомівських декораціях. Тож у новому українському
письменстві зрідка з’являлися
хіба пародії, як-от збірка Володимира Діброви «Довкола столу»
(К.: Факт, 2005).
Проте література не могла байдуже-довго спостерігати
за карколомною кар’єрою журналістики, здійсненою завдяки
підгляданням у шпарини високих кабінетів. Чи не першим на
цей виклик відповів Юрій Щербак у романі «Час смертохристів» (К.: Ярославів Вал, 2011).
Так, урядовці там зображені
здебільшого у жанрі карикатури, але на реалістичні описові
деталі варто звернути увагу —
пан Щербак, колишній топ-дипломат і повсякчасний топ-аналітик, добре на них знається.
Першим, і донедавна єдиним, хто взявся за тему кабінетів, де ухвалюють рішення,
став Віктор Андрусів із книжкою «Змінити майбутнє» (К.:
Наш формат, 2014). Звісно,
«УМ» не могла проминути цієї
події — дивіться рецензію від
06.08.2014. Власне, пан Андрусів не претендував на письменницькі лаври — це, радше,
інерційний зразок радянської
форми «альтернативної соціології»: якби директором був я?
За суттю той текст — сценарій розвитку України з рішучим і некорупційним Президентом. Вельми імовірно, що творці
пізнішого серіалу «Слуга народу» певною мірою взорували на
ту книжку. Можна навіть сказати, вдосконалили її, позбавлену
гумору, карнавальним антуражем. Під формальним оглядом,
то був успішний шоу-проект, і
мало хто тоді догледів закладену
в ньому небезпечну ресентиментну основу.
Суттю ресентименту є «мститися за своє розчарування», —
пише знавець цього феномену
голландський філософ Сібе Шаап
і оприявнює його родовід: «Ресентимент є спонукальною силою
марксистської теорії... тотальною справою, — такою, де на кону
нічого або все... Пристрасне ніщо
та утопічне все». І далі — про
«велику силу мистецтва», одне
з чільних радянських гасел: «Естетична брехня звеличує. Ось
чому Ніцше вважає мистецтво
більш вартісним ніж істину»
(Мстива отрута: Ріст невдоволення. — К.: Видавництво Жупанського, 2015). Таке враження, ніби
українські виборці — суцільні
ніцшеанці, бо проголосували нещодавно саме за мистецтво усупереч істині.

Але це принагідний розмисел, бо нам ідеться про літературу, а наступний після Андрусіва
твір «про владу» вийшов за три
роки: Сергій Фарр, «Держслужбовець» (К.: Темпора, 2017) —
такий собі інсайдерський роман
від Колобка, що котиться адміністративною «маліною».
Сюжет обертається винятково в держустановах, серед наділених владою персонажів та їхніх
підлеглих, котрим «бракувало
багато чого, в тому числі мозку».
І це не так сарказм, як кар’єрна
формула, бо «ступінь вірності
був обернено пропорційним до
рівня інтелекту», а «майже кожен мріяв працювати на підприємстві до кінця життя, оскільки навіть поховання оплачував
роботодавець, і намагався влаштувати туди родичів». Й не
слід вважати, що усе це безталанні люди — вони добре вміють «переконливо верзти дурниці», серед них водяться справжні «гуру
створення звітів». Єдина спільна вада — «ні професіоналізму, ні
сорому».
Утім, «захищений від інтелектуальних травм мозок» мають не лише управлінці середньої ланки, а й керівники. Ось
статистично-упізнаваний портрет: «Після Майдану раптом
згадала, що любить нашу державу, і приїхала влаштовуватися
до бюджетних потоків... Ірен не
вміла розмовляти українською,
вважалася людиною з бізнесу,
знала слово «зрада» і «win-win»,
знала англійську і всі свої корисливі наміри приховувала словом
«реформа». Вона була держслужбовцем нової формації».
Автор завершує епізод із «новим обличчям влади» вартим
уваги спостереженням: «Усі обміни кадровим потенціалом за
схемою «бізнес — органи державної влади» мені нагадували обмін дегенеративними генами».
А це вже, як видно, з царини
медіаграмотності. Як і така заувага: «Коли ви дізнаєтеся, що
десь звільнили якогось корупціонера, не поспішайте радіти,
адже, скоріш за все, звільнили його з порушенням усіх можливих процедур, і він поновиться на посаді, ще й за вимушений
прогул здере».
Отже, головний персонаж
«Держслужбовця» стає чиновником із наміром щось змінити у цій системі. Попервах його
дивує, що так легко — через відкритий конкурс — посідає добре
оплачувану посаду. Згодом усвідомлює, що то не випадковість
посеред тотального протекціонізму, а прихований механізм самозбереження — хтось же ж мусить
бодай щось уміти у тих бюрократичних нірках. Наприклад, переписати за начальника довідку
або промову — «прибрати орфографічні помилки, додати трохи
сенсу».
А мрія про зміни скоро всихає через убивчий клімат для
ініціатив знизу. Виявилося, що
замість аналізувати процеси та
прокладати маршрути до всіляких соціальних покращень наш

новобранець змушений відпрацьовувати роль стрілочника у
зіткненні різнобічних владних
амбіцій. І, зрештою, доходить
гіркого висновку, що єдиний досвід, якого набув за кілька років
на державній службі, — давати
«майстер-клас підмінювання
реальності імітацією».
Попри те, що «Держслужбовець» майнув поза увагою
серйозних літературних критиків, це доволі вправний текст,
автор якого знається не лише
на «предметі», а й на його найвідоміших інтерпретаціях у світовому письменстві. Приміром,
тут чимало аналогій з відомим
сатиричним бестселером американця Крістофера Баклі «Гармидер у Білому домі» (1986).
Заокеанський автор так само
пірнув був у владні глибини, де
«витрачають стільки ж часу
на інтриги і змови один проти
одного, скільки на керування
країною» (хіба що для України
таке фіфті-фіфті-співвідношення можна було би вважати за досягнення). Коли Сергій Фарр
пише про хитромудрі способи
проникнення до «тіла» першої
особи, то це відбувається так
само, як і в Вашинґтоні: «За
будь-якого президента штат
співробітників Білого дому ділиться на два класи: тих, хто
допущений до президента, і
тих, хто не допущений. Допуск — грошова одиниця двору...
Не мати доступу до президента — все одно, що перебувати
у пустелі без води». Окрім мемуарної природи, обидва твори
— веселі посібники з медіаграмотності за темою «Публічна
політика» (теорія чуток).
К. Баклі розповідає, що багато чиновників держапарату
розглядають свою каденцію як
«непоганий матеріал для їхніх
майбутніх книжок». Припускаю, С. Фарр зупинився на цій
ремарці — і майже певен, що
тримав у голові Чорногузового
«Аристократа» з Вапнярки». У
«Держслужбовці» сюжетна ло-

кація описана так: «Державне
підприємство було заповідником. Там законсервувалася радянська модель соціальної держави... економічно недоцільні
та необґрунтовані пільги, які
досі збуджують адептів фрази «За Союзу було краще». Директори департаментів отримували шалені гроші просто за
свій почесний статус. Працю
вони вважали заняттям, яке
цьому статусу вже не відповідає, чимось на кшталт строкової служби в армії». Це самісінько та декорація, що і «Фіндіпош»
(«філіал науково-дослідного інституту пошиття шапок») Олега
Чорногуза. «Центральним відділом «Фіндіпошу» була бухгалтерія, що вона об’єднувала колектив у єдине ціле», — якби не
запровадили платіжних карток,
осердя нинішніх департаментів
було би таким же.
Мало змінилися за сорок
років від публікації «Аристократа» й персонажі та їхні типові реакції: «Носій коридорних
ідей та власної ініціативи... Лицар фрази та ідей... Неприязнь
до людей, які говорили більше за
нього... Людина мовчазна, але до
першої випитої чарки... Дивлячись на Стратона Стратоновича, як на барометр, завмирав
перед ним, як статуя в райскверику». Ну, а Чорногузова фраза
«об’єктивна, як суддя, котрий
на щось надіється» засвідчує, що
той роман — з вічно молодих.
І не один Сергій Фарр перебуває у зоні тяжіння «Аристократа» з Вапнярки». 2016-го Дмитро
Корчинський випустив повість
«Сяючий шлях» (К.: СаммітКнига) — дивовижну політичну криптоісторію у яскравий парадоксальний рубчик; детектив
смислів, метафор, сценаріїв, креативів. Суцільний глум a la Чорногуз — пригоди «графа» Сідалковського після шалених 90-х.
Зрештою, це навіть не припущення: головний персонаж Корчинського відверто «зізнається»
під час знайомства: «Граф. Це
моє революційне псевдо».

«Сяючий шлях» пролягає,
вважай, через ті самі «Фіндіпоші» — Верховну Раду, адміністрацію Президента, міністерства.
Обіч шляху — як у Чорногуза,
Баклі, Фарра — схожі краєвиди
та звичаї: «Політика — торгівля повітрям... Захищати ближнього від вигаданих страхів — у
цьому найвищий прибуток... Сварити політика за брехню — все
одно, що сварити його за політику». І чи не єдине, що приступне героям усіх згаданих творів
— «займатися медитативною
конспірологією».
В усіх оглянутих творах
використовується блазенська оптика: у Фарра і Баклі —
довгофокусна, у Чорногуза й
Корчинського — ширококутна. Остання — аж до ефекту
«риб’ячого ока» — застосована
і в сатиричному романі Єлизавети Мельниченко «І засяє сонце» (К.: Український пріоритет,
2018). Такий прийом дозволяє
не лише побачити крихти правди у щоденному інформаційному намулі, а й, часом, прозирнути в майбутнє. Як-от в останній
книжці персонаж-олігарх Бен
Ізраїлевич Крік раптом каже:
«Я вже все придумав. Підніму народні протести, скинемо
олігархів і перетворимо Україну на республіку. Оберемо президента, відберемо у всіх власність і все переділимо. У мене
вже і кандидат у президенти є
— це мій скоморох, Ізя Зельонкін... Він гравець, до того ж відморожений на всю голову».
І хоч писала це пані Мельниченко задовго до виборчої кампанії, оповідана нею історія
точно змалювала подальший
перебіг подій. Від яскраво-переконливої агітації одного кандидата («Я навіть сам почав його
більше поважати після цих передачок», — зізнається той, що
збирався «одноосібно правити
в Україні руками Ізі»), до грубої недооцінки супротивника іншим кандидатом («Котяра жодним чином не зважає на
балаканину Зельонкіна, бо Ізя
— скоморох, і йому дозволено
бовкати що завгодно, навіть
правду. Тим більше, що до правди Моні ніякого діла немає»).
Внаслідок сталося те, що сталося: втілення реваншистського зойку «Ви ще побачите Україну без Бена Ізраїлевича!».
До речі, докладно аналізуючи тексти Є. Мельниченко
(«УМ» від 23.04.2019), я припустився прикрої помилки.
Згадуючи рядок з анотації, де
роман «І засяє сонце» схарактеризовано, яко «продовження відомого твору Івана Франка «Захар Беркут», — піддався
шоковій емоції від такого маніпулювання класичним іменем;
мовляв, там «і не пахне Франком». Направду одна з пригод
у книжці така: троє захисників
Савур-могили потрапляють під
артобстріл і опритомнюють після контузії... в давньому таборі
Захара Беркута. Таке ось «продовження». Але ж це ніби вважати, що анекдоти про Штірліца є «продовженням» роману
Сємьонова, ні? Хай там як, та
коли авторка вважає інакше, —
щиро перепрошую.
...Іван Малкович перевидав «Аристократа» з Вапнярки»
присмеркового 2013-го. Мабуть,
не лише задля розради співвітчизників, а і для нагадування, як
іще небезпечно близько знаходимося біля чорної діри «радянсько-руського міра».■
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Григорій ХАТА
Нехай не так легко, як у фіналі національного Кубка, однак
після розгромної кубкової перемоги над «Інгульцем» минулого тижня футболістам «Шахтаря» також вдався й переможний
акорд і в чемпіонаті країни. Мінімально здолавши в Запоріжжі
луганську «Зорю», «гірники»
достроково виграли 12-й за ліком чемпіонський титул.
Тепер, як і афішували в донецькому клубі, на матч 30-го
туру ЧУ проти «Динамо» «помаранчево-чорні» вийдуть у
статусі найтитулованішої команди незалежної України, на
рахунку котрої стало на один
трофей більше, ніж має київське «Динамо».
Звісно, що всі протокольні формальності щодо виграшу
«гірниками» свого 34-го тріумфу за часів української незалежності будуть узгоджені вже після закінчення ЧУ-2018/2019,
коли вітчизняні футбольні функціонери проведуть урочисту
церемонію вручення чемпіонам золотих нагород, проте перші привітання підопічні Паулу
Фонсеки вже отримали.
«Донецький «Шахтар» утретє поспіль завойовує «золото» й Кубок України впродовж
одного сезону, роблячи це в умовах, коли всі свої домашні матчі
доводиться проводити поза рідною «Донбас-ареною». Вітаю
клуб із заслуженим тріумфом
і 12-м чемпіонським титулом.
Символічно, що вирішальний
чемпіонський м’яч «Шахтаря» забив гравець національної
збірної України Мораес», — заявив керівник вітчизняного
футбольного господарства Андрій Павелко.
Варто відзначити, що минулого тижня в Запоріжжі сталася ще одна знакова подія в українському футболі. У перерві
між фіналом Кубка країни та
чемпіонським для «гірників»
туром ЧУ відбулося перейме-

■ ФУТБОЛ

Дострокова коронація
Слідом за перемогою в національному Кубку донецький «Шахтар» виграв і чемпіонат країни
■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єрліга. Другий етап. 29-й тур. «Ворскла» — «Арсенал-Київ» — 2:0, «Динамо» — «Маріуполь» — 2:1, «Карпати» — «Десна» — 2:0, «Олімпік»
— «Чорноморець» — 2:1, «Олександрія» — «Львів» — 0:1, «Зоря»
— «Шахтар» — 0:1.
Турнірне становище в І-й шістці: «Шахтар» — 76, «Динамо» — 65,
«Олександрія» — 48, «Маріуполь»,
«Зоря» — 39, «Львів» — 33.
2-га шістка: «Ворскла», «Десна»
— 38, «Олімпік» — 31, «Карпати»
— 29, «Арсенал-Київ» — 25, «Чорноморець» — 22.
Бомбардири: Мораес («Шахтар»)
— 19, Циганков («Динамо»), Швед
(«Карпати») — 14.

До слова, іще однією новацією в українському футболі
має стати запровадження системи ВАР. Як наголосив президент УАФ, з 1 липня вітчизняні
футбольні рефері в тестовому
режимі розпочнуть знайомитися з роботою свого майбутнього відеоасистента. Натомість

офіційний старт ВАР в Україні
обіцяють провести в лютому
2020 року. У національній футбольній асоціації пообіцяли за
власний кошт повністю профінансувати витрати, пов’язані з
впровадженням в українському
футболі системи ВАР.
Передбачається, що на перших порах суддівську новацію
застосовуватимуть лише в двох
матчах туру, котрі визначатиме УПЛ. При цьому, з огляду на
не надто захопливий характер
перебігу кінцівки нинішнього
чемпіонату, для початку більшої квоти, напевно, й не потрібно. За три тури до фінішу змагань без відповіді залишаються
не так уже й багато турнірних
питань, пов’язаних переважно з місцями на дні «табеля про
ранги». ■

«Парма» — «Фіорентина» — 1:0,
«Емполі» — «Торіно» — 4:1, «Мілан»
— «Фрозіноне» — 2:0 (Пйонтек, 57;
Сусо, 66), «Наполі» — «Інтер» — 4:1
(Зелінскі, 16; Д. Мертенс, 61; Фабіан,
71, 79 — Ікарді, 81 (пен.)), «Ювентус»
— «Аталанта» — 1:1 (Манджукіч, 80
— Ілічіч, 34).
Лідери: «Ювенус» — 90, «Наполі» — 79, «Аталанта», «Інтер» —
66, «Мілан» — 65, «Рома» — 63.
Бомбардир: Квальярелла («Сампдорія») — 26.

— 8:1, «Фортуна» — «Ганновер» —
2:1, «Баварія» — «Айнтрахт Франкфурт» — 5:1 (К. Коман, 4; Алаба, 53;
Р. Санчеш, 58; Рібері, 72; Роббен, 78 —
Алле, 50).
Підсумкове турнірне становище: «Баварія» — 78, «Боруссія» (Д)
— 76, «РБ Лейпциг» — 66, «Байєр»
— 58, «Боруссія» (М), «Вольфсбург»
— 55, «Айнтрахт Франкфурт» — 54.
Бомбардири: Р. Левандовський
(«Баварія») — 22, Алькасер — 18,
Ройс (обидва — Боруссія» (Д)) — 17.

Німеччина

Франція

Чемпіоном Німеччини знову стала «Баварія»: в останньому турі підопічні Ковача розгромили «Айнтрахт»
з Франкфурта. У прощальному матчі за мюнхенців голами відзначились
Франк Рібері та Ар’єн Роббен.
Минулого тижня вийшов на поле
український легіонер «Шальке» Євген Коноплянка — 29-річний півзахисник відбігав 10 хвилин у поєдинку
з «Штутгартом». «Кобальтові» провалили сезон, фінішуваши лише 14-ми
в Бундеслізі. Екс-гравець «Дніпра»
зіграв 21 матч в усіх турнірах, забив
один гол та віддав дві результативні
передачі.
Перша Бундесліга. 34-й тур.
«Шальке» — «Штутгарт» — 0:0 (Коноплянка («Ш») — із 80 хв.), «Боруссія» (М) — «Боруссія» (Д) —
0:2 (Санчо, 45; Ройс, 55), «Герта»
— «Байєр» — 1:5 (Лацаро, 34 — Хавец, 28; Аларіо, 39, 72, 88; Брандт,
55), «Вердер» — «РБ Лейпциг» —
2:1, «Фрайбург» — «Нюрнберг» —
5:1, «Майнц» — «Хоффенхайм» —
4:2, «Вольфсбург» — «Аугсбург»

Трійка лідерів — «ПСЖ», «Лілль»
та «Ліон» — синхронно розгромила суперників. Лідер атак парижан Кіліан
Мбаппе продовжує збирати ідивідуальні нагороди: 20-річний форвард став
найкращим гравцем та найкращим молодим гравцем чемпіонату. Крім того,
він — головний претендент на «золоту
бутсу» кращого бомбардира Ліги 1.
Ліга 1. 37-й тур. «Бордо» —
«Реймс» — 0:1, «Генгам» — «Нім»
— 2:2, «Лілль» — «Анже» — 4:0 (Ю.
Коне, 2; Н. Пепе, 14, 75 (пен.); Ж. Бамба, 69; Луїс Араужо, 89), «Ліон» —
«Кан» — 4:0 (Депай, 50, 74; Корне, 54;
Дембеле, 64), «Монако» — «Ам’єн»
— 2:0, «Монпельє» — «Нант» — 1:1,
«ПСЖ» — «Діжон» — 4:0 (Ді Марія,
3; Кавані, 5; Мбаппе, 36, 56), «СентЕтьєн» — «Ніцца» — 3:0, «Страсбур»
— «Ренн» — 0:2, «Тулуза» — «Марсель» — 2:5.
Лідери: «ПСЖ» — 91, «Лілль» —
75, «Ліон» — 69, «Сент-Етьєн» — 65,
«Монпельє» — 59, «Марсель» — 58.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») —
32. ■

❙ Футболісти «Шахтаря» знову виграли чемпіонський забіг в українському футболі.
❙ Фото zarya-lugansk.com.
нування Федерації футболу України в Асоціацію.
«Таке рішення є логічним
продовження реалізації стратегії
розвитку нашого футболу, в основу котрого покладені ключові інновації та управлінські реформи,
що реалізовані УЄФА», — відзначив президент тепер уже Ук-

раїнської асоціації футболу Андрій Павелко. За його словами, наявність у новій абревіатурі трьох
англійських літер — UAF, з добре відомим скороченням «UA
— Україна», значно спростить
позиціонування популяризації
бренду українського футболу в
Європі та світі.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
«Манчестер Сіті» зробив своєрідний «требл», вигравши третій внутрішній трофей: до Кубка ліги та чемпіонства АПЛ підопічні Гвардіоли додали перемогу і в Кубку Англії, розгромивши
«Уотфорд».
Українець Олександр Зінченко закінчував сезон у статусі основного лівого захисника «городян». Загалом же
в його активі 29 матчів у всіх турнірах,
1 гол та 5 асистів.
Кубок. Фінал. «Манчестер Сіті»
— «Уотфорд» — 6:0 (Д. Сілва, 26;
Габріел Жезус, 38, 68; Де Брюйне, 61;
Р. Стерлінг, 81, 87; Зінченко («МС») —
90 хв.).

Іспанія
В останньому турі Прімери ігрову
практику отримали два українські легіонери «Леганеса» — Андрій Лунін
та Василь Кравець, а «біло-сині» мінімально поступились «Уесці». Загалом
же голкіпер та захисник зіграли у цьому сезоні по сім матчів за «пеппінерос» у всіх турнiрах.
Поки невідомо, де гратиме Лунін
наступного сезону. Деякі ЗМІ пишуть,
що він залишиться у «Леганесі», де
може стати першим номером, інші ж
видання переконують, що 20-річний
воротар повернеться у «Реал», де стане дублером Тібо Куртуа.
Ла Ліга. 38-й тур. «Леванте»
— «Атлетико» — 2:2 (Кабако, 6; Рохер Марті, 36 — Родрі, 69; Камельйо,
79), «Еспаньйол» — «Реал Сосьєдад» — 2:0, «Хетафе» — «Вільярреал» — 2:2, «Севілья» — «Атлетік»

❙ У наступному сезоні Андрій Лунін може стати другим голкіпером
❙ мадридського «Реала».
❙ Фото з сайта football24.ua.
— 2:0, «Вальядолід» — «Валенсія»
— 0:2, «Алавес» — «Жирона» — 2:1,
«Сельта» — «Райо Вальєкано» —
2:2, «Уеска» — «Леганес» — 2:1
(Лунін — 90 хв.; В. Кравець — до 81
хв. (обидва — «Л»), «Реал Мадрид»
— «Бетіс» — 0:2 (Морон, 62; Хесе
Родрігес, 75), «Ейбар» — «Барселона» — 2:2 (Кукурелья, 20; Де Блазіс,
45 — Мессі, 31, 32).
Підсумкове турнірне становище: «Барселона» — 87, «Атлетико» —
76, «Реал Мадрид» — 68, «Валенсія»
— 61, «Севілья», «Хетафе» — 59,
«Еспаньйол» — 53.
Бомбардири: Мессі — 36, Л. Суарес (обидва — Барселона»), Бензема
(«Реал Мадрид») — 21.

Італія
Лідер атак туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду продовжує колекціонувати нагороди і в Італії: зірковий португалець став найціннiшим
гравцем сезону в Серії А. Тим часом,
за тур до фінішу заострилася боротьба за «бронзу» та два місця у Лізі чемпіонів. На участь у найпрестижнішому
клубному турнірі Європи претендують
«Аталанта», «Інтер» та «Мілан». «Россо-нері», до речі, можуть відмовитися
від гри у Лізі Європи, якщо не вийдуть
до ЛЧ.
Серія А. 37-й тур. «Удінезе» —
«СПАЛ» — 3:2, «Дженоа» — «Кальярі» — 1:1, «Сассуоло» — «Рома» —
0:0, «К’єво» — «Сампдорія» — 0:0,
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СПОРТ
Валерій Кочанов

«Уся команда продемонструвала бійцівський дух, величезне
бажання й волю до перемоги».

головний тренер національної збірної України з регбі
Григорій ХАТА
Здобувши вольову перемогу
над шведами у заключному поєдинку «північної» конференції
в третій за силою регбійній лізі
Європи, збірна України не тільки виборола звання переможця
«пульки», а й, неочікувано, напряму кваліфікувалася до наступного за рейтингом дивізіону. Згідно з регламентом, з третьої до другої за силою ліги
європейського регбі-15 мала
«піднятися» лише одна команда, і її ім’я мало б визначитися в дуелі двох збірних — переможниць «північної» й «південної» конференції Д-ІІІ. Утім
після тріумфального завершення свого протистояння зі шведами до України надійшла звістка про те, що найсильніший національний колектив «півдня»
— регбісти Мальти — відмовилися від стикового поєдинку з
українськими опонентами, відтак «синьо-жовті», оминувши
вирішальний раунд кваліфікаційного відбору, на наступний
сезон отримали статус учасника дивізіону «Трофі».
«Нам «кров із носа» потрібна була перемога, і ми її отримали. Вийшов дуже напружений
матч зі шведами. Когось персонально виділяти не буду, сьогодні всі на полі старалися й, у
підсумку, досягли потрібного
результату», — відзначив головний тренер збірної України Валерій Кочанов.
В Одесі, де змагається титулований регбійний клуб «Кредо-63», «синьо-жовті» в особі
2,5 тисячі уболівальників мали
відчутну підтримку, котра,
не виключено, відіграла вирішальну роль у процесі визна-

■ РЕГБІ

«Трофейний» бій
Українські регбісти здобули перепустку до другого за силою
дивізіону Європи

❙ Разом із перемогою над командою Швеції українські регбісти здобули й перепустку до дивізіону «Трофі».
❙ Фото з сайта dumskaya.net.
чення переможця.
Вийшло так, що саме в очному протистоянні шведських
та українських регбістів визна-
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чалася доля першого місця. Що
цікаво, до візиту в Одесу скандинави не мали в своєму пасиві жодної поразки. Загалом,

у вирішальному матчі Швецію
влаштовувала навіть поразка
з мінімальною різницею — сім
та менше очок, за що в регбі на-

раховуються додаткові бонуси,
котрих навіть у разі невдачі їм
би вистачило для підсумкового
успіху.
Тож, маючи на своїх плечах
менший від господарів психологічний тягар, гості вдаліше провели стартовий відрізок поєдинку й повели у рахунку. Так само
перевагою в рахунку володіли
шведи й у другій частині протистояння. Проте вдалий вихід
на заміну Валентина Литвиненка якоюсь мірою став переломним у матчі. За рахунку 13:14
на користь гостей йому за масованої підтримки партнерів вдалася залікова спроба вартістю в
п’ять пунктів. Після цього епізоду, отримавши структурну
пробоїну та зазнавши психологічного «нокдауну», шведські
регбісти оговтатися не змогли.
Натомість «синьо-жовті» сповна
скористалися розгубленим станом опонента й провели ще одну
вдалу атаку, заробивши необхідні для підсумкового тріумфу додаткові бали — 23:14.
Наставник збірної України
зізнався, що в заключні хвилини він неабияк хвилювався як
ніколи раніше. «Коли все закінчилося, не витримав і розплакався. Але емоції емоціями, а ми здобули перемогу, й у
цьому успіху заслуга кожного з
моїх підопічних. Уся команда
продемонструвала бійцівський
дух, величезне бажання й волю
до перемоги», — наголосив Валерій Кочанов.
Додамо, що на шляху до перемоги в своєму дивізіоні «синьо-жовті», окрім шведів,
здолали команди Угорщини
(48:24) та Люксембургу (24:13),
при цьому несподівано програли збірній Молдови (13:17). ■

■ ОРГПИТАННЯ

Проблемне
забезпечення
У вітчизняному спортивному господарстві розгорівся
гучний скандал із корупційним підтекстом
Інф. «УМ»
Про те, що українські спортсмени
здобувають медалі на великих міжнародних змаганнях не завдяки, а всупереч обставинам, говорив не один вітчизняний олімпієць. Проблеми ж, з
якими доводиться зіштовхуватися українським атлетам на шляху до спортивних висот, зазвичай мають системний характер.
Одна зі структур, від якої залежить
життєдіяльність спортивної індустрії
України, — Державна установа «Управління «Укрспортзабезпечення» —
загалом не афішувала свого існування, перебуваючи в підпорядкуванні та
під контролем Міністерства молоді та
спорту. Однак днями широкому колу
шанувальників вітчизняного спорту
випала нагода, хоч і не в деталях, але
познайомитися з особливостями функціонування цієї маловідомої організації.
Після того як міністр молоді та
спорту Ігор Жданов звільнив iз посади керівника Укрспортзабезпечення
Тараса Сирицю, в суспільному просторі розгорнувся публічний скандал
зі взаємними звинуваченнями та гуч-

ними викриттями.
Незадовго до свого звільнення пан
Сириця заявив, що має докази непрозорого проведення тендерних процедур iз боку Мінмолодьспорту. «Наше
завдання — це фінансове і матеріальне забезпечення спортивних заходів
національних збірних команд iз видів
спорту, в тому числі штатних збірних,
їхній кадровий облік. Ще одна функція управління — закуповувати спортобладнання і спортивну форму, тобто
через нашу установу проходить левова
частка коштів, що спрямовуються на
розвиток спорту високих досягнень»,
— пояснював Тарас Сириця, наголошуючи при цьому, що зі сторони певних
посадових осіб міністерства під час виборів переможця тендерних процедур
на тендерну комісію чинився тиск.
У підсумку — Сирицю звільнили.
З офіційним формулюванням: «Через
невиконання доручень керівництва
міністерства, провальну роботу із закупівлі спортивного інвентарю, форми та екіпірування, безвідповідальність та некомпетентність, порушення,
виявлені аудиторськими перевірками, самовільне та незаконне розірвання договорів, укладених через систе-

❙ Державне підприємство, котре, зокрема, і вдягло українських спортсменів,
❙ опинилося у центрі скандалу.
❙ Фото з сайта sport.bigmir.net.
му ProZorro, постійне знущання над
спортсменами і тренерами, регулярні
скарги національних спортивних федерацій».
Деталей історії додає Павло Булгак
— радник міністра молоді та спорту
Ігоря Жданова: «Сьогодні пан Сириця
виступає з валом брехливих звинувачень на адресу міністерства лише з однією-єдиною метою — прикрити реальні причини свого звільнення. Це вже
стало українською чиновницькою традицією: триматися за крісло до останнього, а коли тебе звільняють за систематичну некомпетентність, безвідпові-

дальність, порушення Закону «Про
публічні закупівлі» — звинувачувати
керівництво в корупції». Також у Мінмолодьспорту додають, що всі ці звинувачення безпідставні та абсурдні.
А стосовно нібито присвоєння коштів
міністром молоді та спорту, призначених для закупівлі спортивного обладнання, кажуть, що то повна нісенітниця та відвертий наклеп, й інформують
про те, що міністр Ігор Жданов уже
звернувся до адвокатів та буде подавати позов проти пана Сириці щодо захисту честі, гідності та ділової репутації». ■

Читайте
в наступному
номері:
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У старій хаті за партою...
Столиця підпільних мільйонерів — багатодітне поліське село Стобихівка — вимагає нову школу

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ЧЕРВОНА ДОРІЖКА

Під тінню пальмових гілок
У Каннi демонструють найцікавіші новинки світового кіно
Адреналіна ШУГАЙ

ного разу в Голлівуді», в якій знялися Бред
Пітт, Марго Роббі та Леонардо Ді Капріо.
Події стрічки відбуваються в 1969 році в
період жорстоких убивств, скоєних сектою
Чарльза Менсона. Однією з перших жертв
сектантів стала актриса і дружина режисера Романа Поланськи Шерон Тейт. ЗМІ
повідомляють, що Тарантіно провів останні
кілька місяців, фактично не виходячи з монтажної студії, — поспішав закінчити стрічку до фестивалю. Прем’єра відбудеться сьогодні, 21 травня, рівно через 25
років після показу «Кримінального
чтива», за який тоді, в 1994 році, Тарантіно отримав у Каннi свою першу
«Золоту пальмову гілку».
Поза конкурсною програмою
покажуть дві не менш очікувані автобіографічні стрічки — «Ракетник»
(про Елтона Джона, яку спродюсував
сам співак, головну роль зіграв Терон
Еджертон) та «Дієго Марадона» (режисер Азіф Кападія, який отримав
«Оскара» за документальний фільм
про покійну поп-співачку Емі
Уайнхаус).
Варто додати, що Україна
також відкрила в Канні свій
національний павільйон
Marche du Film. Окрім цього, в рамках конкурсної
програми «Особливий
погляд» кінофестивалю буде представлено фільм «Додому»
режисера Нарімана
Алієва та «короткометражку» Декеля Беренсона
«Анна», створену спільно
з Ізраїлем та
Великобританією. ■

На французькому Лазуровому узбережжі триває
головний кінофестиваль Європи та світу. Цьогоріч
зустріч у Каннах відбувається уже в 72-ге. Триватиме фестиваль до 25 травня, саме в цей день оголосять і
його переможців. У конкурсній програмі представлено 21 стрічку. А журі очолює культовий мексиканський кінорежисер Алехандро Гонсалес Іньярріту.
Кажуть, що кількість населення в період проведення фестивалю в Каннi зростає вдвічі. І добра половина «понаєхавших» — це відомі світові зірки. Моніка Белуччі, Антоніо Бандерас, Пенелопа Крус, Селена Гомес, Ева Лонгорія, Сільвестр
Сталлоне, Джуліана Мур — у ці дні в Каннi можна зустріти найвідоміших зірок кіно. І не тільки кіно — співаки, моделі, кутюр’є поспішають у
Канн, щоб на людей подивитися і себе показати.
Проте цвях програми — це все ж кіно. Відкрився фестиваль показом конкурсного фільму «Мертві не вмирають» культового американського режисера Джима Джармуша (це черговий «жахливчик»
про зомбі, проте стрічку вважають гiдною того, щоб
поборотися за головний приз відомого фесту). Також
глядачі вже побачили «Біль і славу» Педро Альмодовара, в якому знялися Антоніо Бандерас і Пенелопа Крус. До речі, це перша стрічка, в якій
дві найвідоміші іспанські зірки зіграли разом. «Біль і слава» — це історія старіючого
режисера, який втратив натхнення і живе
спогадами про найкращі дні зі свого минулого.
Крім того, серед найочікуванiших
стрічок фестивалю «Крихітка Джо»
(фантастична історія про генно-модифіковану квітку, яка викликає
зміни в поведінці людей і всього
живого), «Шкода, що ми вас не
застали» 82-річного режисера
Кена Лоуча (драма на гостросоціальну тематику), «Атлантика» франко-сенегальської режисерки Мати
Діоп (вона є першою жінкою африканського походження, що бере
участь у Каннi, а сам
фільм — про проблеми міграції).
І нарешті довгоочікувана стрічка культового
Квентіна Тарантіно «Од-

❙ Пенелопа Крус.
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Захід

+9…+14
+19…+24

+8…+13
+16…+21
Схід

хмарно

20 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила 18-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Центр

+9…+14
+19…+24

+9…+14
+19…+24

дощ
сніг

Південь +10…+15
+20…+25
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

во в багатоквартирних будинках. 13.
Ім’я німецького композитора, автора «Місячної сонати» та «До Елізи».
14. Герой роману Жуля Верна «80
днів навколо світу», який побився об
заклад, що здійснить таку мандрівку.
16. «Два кольори мої, два кольори.
... на полотні, в душі моїй ...» (пісня).
17. Ім’я екс-лідера боснійських сербів, першого президента Республіки Сербської, засудженого Гаазьким
трибуналом. 19. Давньоєгипетський
бог, який зображувався з головою шакала і тілом людини, провідник душ у
царство мертвих. 20. «Ішло ... лучками, несло фартух з грушками (народна пісня). 21. Французький математик, засновник аналітичної геометрії і
теорії чисел, чию теорему досі не можуть довести. 22. Український музичний гурт, дует сестер Завальських. 24.
Міра опромінення, отримана при ліквідації Чорнобильської АЕС. ■
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Розмову про купiвлю нової
іграшки слід починати не з крику:
«Купи!», а з питання: «Тату, а твоє
дитинство теж було важким і безрадісним?».
***
Уздовж берега йде чоловік iз фотоапаратом. До нього підбігає жінка:
— Допоможіть, моя подруга
тоне.
— Вибачте, але в мене закінчилася плівка.
***
Зіткнулися «Джип» і старий

«Запорожець», за кермом «Запорожця» — дідусь. Вискакують братки:
— Діду, гони все, що маєш.
— Немає в мене нічого, хіба що
син — начальник пташника.
— Тримай телефон, дзвони.
Через кiлька хвилин місце аварії
оточують люди в масках і з автоматами.
Один в масці:
— Тату, я ж тобі казав: я не директор пташника, я — начальник
«Беркута».
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По горизонталі:
1. Сорт груш. 4. Фінікійське божество із головою бика, якому приносили в жертву немовлят, вкладаючи їх
у руки розпеченої статуї. 7. Латиноамериканська країна. 8. Французьке місто
і однойменний футбольний клуб. 10.
Детектив, агент охоронного відділення або кримінально-розшукової поліції
у царській Росії, який стежив за підозрілими особами та збирав про них інформацію. 11. Володимир Зеленський
з учорашнього дня як захисник основ
Конституції. 12. Перша літера грецького алфавіту. 15. Циркова професія,
майстер підкидання різних предметів.
18. Веселка. 20. Гірська німфа, донька землі Геї і бога річок Пенея, яка перетворилася на лаврове дерево. 23.
Спартанський цар, який затримав напад на Грецію війська перського царя
Ксеркса. 25. Коротка поетична форма.
26. Викривлення хребта. 27. Неякісний
виріб. 28. Індіанське плем’я, що мешкало на Алясці. 29. Інша назва кукурудзи.
По вертикалі:
1. Пов’язка для підтримання частин тіла в певному положенні. 2. Ієрархічна драбина чиновника.
3. Один з найменших американських
штатів. 4. Хутряний мішечок, відкритий з обох боків, для зігрівання рук
узимку. 5. Французьке місто, батьківщина Шарля де Голля. 6. Найсолодший плід жовтого або яскраво-помаранчевого кольору. 9. Комаха, яка
часто стає нашим «сусідом», особли-

■ ПРИКОЛИ

22 травня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi невеликi дощi, мiсцями грози. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура
вночi +11...+13, удень +21...+23.
Миргород: короткочаснi дощi. Уночi +12...+14, удень
+21...+23.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +10...+12, удень
+20...+22.
Одеса: короткочаснi дощi. Уночi +12...+14, удень +22...+24.
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