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В Україні уповільнюється 

інфляція: до кінця 

нинішнього року очікуємо 

6,3%, до кінця наступного 

— близько 5%

До тисячоліття вокняжіння 

в Києві Великого князя 

Київського проходить 

масштабна виставка

стор.7» стор. 5»стор. 6»

стор. 3»

Загадки Ярослава — дипломата 
і бунтівника

Гривня у повний зріст

У Росії поховали 

співробітників 

«Росатому», загиблих 

під час випробувань 

ракети

«Завдання державного 
значення»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,090 грн 

1 € = 28,096 грн

1 рос. руб. = 0,384 грн

Течуть 
чорні води

Оприлюднено 
топ-100 
підприємств-
забруднювачів 
водойм

Майже дві третини підприємств, що ввійшли до антирейтингу топ-100 найзлісніших забруднювачів водойм, розташовані на території п’яти областей: у Дніпропетровській — 24, у Донецькій — 19,
у Львівській — 7, у Харківській — 7, у Луганській — 6.

❙
❙
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«Як би складно не було пробиратися через нетрі гібридної війни, не варто втрачати 
навичок інформаційної гігієни. Щоб не стати інструментом у руках противника».

Леонід Шкіліндей, журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Упродовж минулих днів 
збройні формування Росій-
ської Федерації та їхні посі-
паки нарощували актив-
ність, незважаючи на вста-
новлений режим «хлібного 
перемир’я». Ворог обстрі-
лював позиції Об’єднаних 
сил, застосовуючи заборо-
нені Мінськими угодами мі-
номети калібру 82 мм, а та-
кож гранатомети різних сис-
тем, великокаліберні куле-

мети та стрілецьку зброю.
 На донецькому напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Схід» противник 
обстрілював позиції наших 
воїнів поблизу Старогнатів-
ки, Водяного, Новотроїць-
кого, Павлополя, Гнутово-
го, Пищевика, Лебединсь-
кого, Авдіївки, Опитного.
 На луганському напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ»гаряче 

було неподалік Кримсько-
го, Майорська, Золотого — 
4, Світлодарська, Лугансь-
кого, Катеринівки, Новолу-
ганського.
 Через обстріли, на жаль, 
уже третю добу не можуть 
забрати тіло загиблого 10 
серпня в районі селища 
Новолуганське на Світло-
дарській дузі 25-річного мо-
лодшого лейтенанта НГУ 
Романа Романенка. Це п’ята 
бойова втрата ОС із початку 
«хлібного перемир’я». Того 
дня був поранений ще один 
наш військовий. 
 Висловлюючи співчут-
тя, командування Опера-
ції Об’єднаних сил зверну-
лося до рідних загиблого: 
«Вкрай важко підібрати сло-
ва, які б дозволили послаби-
ти душевний біль від втра-
ти рідної людини. Поділяємо 
Ваше горе, сумуємо разом із 
Вами… Смерть ворогам! Слава 
захисникам. Слава Україні!»
 Об’єднанні сили не мов-
чать у відповідь. За кожну 

смерть українського воїна, 
за кожне зруйноване життя 
ворога настигне відплата.
 До речі, не припиняють-
ся «бойові дії» і на інфор-
маційному фронті. Йдеть-
ся про численні інформацій-
но-психологічні операції, які 
ініціює противник у медій-
ному просторі. Наразі роз-
кручується чергова хвиля 
— противник воліє перенес-
ти відповідальність за влас-
ну агресію на Збройні сили 
України. Саме з цією метою 
розносяться і у формі пліток, 
чуток, і в соцмережах тези 
про «підготовку до наступу», 
«стажування курсантів-арти-
леристів, які «тренуються», 
«стріляючи по цивільних», 
про начебто низький мораль-
но-психологічний стан на-
ших підрозділів. Як би склад-
но не було пробиратися че-
рез нетрі гібридної війни, не 
варто втрачати навичок ін-
формаційної гігієни. Щоб не 
стати інструментом у руках 
противника. ■

Ірина КИПРА

 На тимчасово окупованій Російською 
Федерацією території Криму, в Судаку, 9 
серпня патріоти підняли український пра-
пор на знак пам’яті про чотирьох воїнів, 
які віддали свої життя на Донбасі за єд-
ність України. Цей стяг — гордий символ 
нашої незламності та перемоги над воро-
гом, заявили українські активісти у Кри-
му, які встановили жовто-блакитний пра-
пор на анексованому півострові. Також ця 
подія — як велика вдячність тим, хто нага-
дує російським окупантам на півострові у 
Чорному морі, що Крим — це Україна!
 Такий сміливий вчинок отримав ве-
личезний резонанс в усьому світі. Як 

повідомив радник голови Херсонської 
ОДА Богдан Ковальов, після оприлюд-
нення фотографій та відео, які зафіксува-
ли момент встановлення української пра-
пора у Криму, він отримав тисячі схваль-
них і шанобливих відгуків.
 Нагадаємо, що четверо молодих бій-
ців 36-ї бригади морської піхоти заги-
нули 6 серпня у зоні проведення ООС 
на Донбасі. Бойовики відкрили вогонь, 
коли українські військовослужбовці зай-
малися інженерним обладнанням пози-
цій. За словами командира, полковника 
Андрія Ігнатова, противник міг викорис-
товувати заборонене «Мінськом» та пере-
обладнане озброєння.
 За Батьківщину і кожного з нас заги-
нули: 
 20-літній матрос Василь Кудров, ро-
дом із села Ганнівка Братського району 
Миколаївської області. Служив у війсь-
ковій частині А 2777; 
 31-річний старший матрос Олександр 
Шарко, який проживав у Козелецькому 
районі Чернігівської області. На фронті 
служив помічником гранатометника; 
 20-річний матрос Владислав Рак із 
Козельця. Вже на Донбасі він став грана-
тометником, помер від отриманих пора-
нень; 
 24-річний солдат Сергій Шанд-
ра, який родом із села Торчин Хміль-
ницького району Вінницької області.
 На смерть українських морських пі-
хотинців під Павлопіллям у час заявле-

ного перемир’я президент Володимир 
Зеленський відреагував словами: «Я за-
кликаю лідерів країн-учас ниць норманд-
ського переговорного формату — Емма-
нуеля Макрона, Ангелу Меркель та Во-
лодимира Путіна — як можна швидше 
зібратися з метою відновлення перего-
ворів». Стурбованість загостренням ситу-
ації на Донбасі висловили у ЄС та США, 
де розуміють важливість проведення зус-
трічі «Нормандської четвірки». Офіцій-
ний Брюссель та Вашингтон закликають 
Росію вплинути на бойовиків, щоб ті при-
пинили вогонь на фронті. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Учора на нараді у Житомирі прези-
дент Володимир Зеленський доручив 
звільнити керівників поліції та Служ-
би безпеки Житомирської області че-
рез причетність до схем із незаконного 
видобутку бурштину. Також він хотів 
почути прокурора області, але той ви-
явився у відпустці.
 Проблема незаконного видобутку 
бурштину загострилася у 2014 році, 
за даними нинішнього глави держави. 
Керівник Національної поліції Сергій 
Князєв доповів, що це — гостра ситуа-
ція для Волинської, Житомирської та 
Рівненської областей.
 «Ми почнемо працювати по всіх 

прізвищах у цих трьох областях, щоб 
вони збирали свої речі і змінили адресу 
свого існування, змінили країну свого 
життя. Це буде найм’якший варіант, 
— сказав Володимир Зеленський. — У 
цій схемі і Нацполіція, і Служба без-
пеки, і таке інше. У Житомирській 
області, я так розумію, Олевський і 
Овруць кий райони. Керівників райвід-
ділів поліції я дуже прошу звільнити». 
Сергій Князєв відповів: «Зробимо». А 
із зали додали, що проблема є і в Корос-
тенському районі. 
 Начальник поліції області відповів, 
що викрили начальника Олеського 
району,  та й загалом результати діяль-
ності за останні 3 роки покращилися: 
«Ми майже припинили масовий видо-

буток. Зупинити практично нереаль-
но, бо треба дуже великі сили».
 «Я вам не вірю, — перервав його 
Володимир Зеленський. — Я буду го-
ворити з керівником. Я теж вам реко-
мендую дуже покинути свою посаду. 
Я буду говорити з паном Князєвим. За 
4 роки ви кажете, ви припинили, — 
а в нас є економічні висновки, що ви 
тут припинили, хто припинив. Знаю-
чи, що ми прилітаємо, припинили. Ну 
і про польську біржу — окремо, якщо 
хочете, послухайте... Може, ви й нор-
мальна людина і у схемі не були, але 
ви не можете нічого зробити з пірата-
ми бурштиновими».
 «Служба безпеки теж у цій схемі», 
— впевнений президент. Відповідь, 
що управління працює і вилучило по-
над 13 тонн бурштину, Володимира Зе-
ленського не задовольнила. Він зреагу-
вав: «Ми змінимо голову Служби без-
пеки в Житомирській області. Я хотів 
би, щоб Іван Геннадійович Баканов 
(в.о. голови СБУ. — Ред.) розглянув 
іншу кандидатуру».
 Щоправда, лише звільнення-
ми давню корупційну проблему не
 ліквідуєш. ■

ЗА ҐРАТАМИ

Вибився iз сил
Кримська правозахисна 
група просить писати листи 
українському політв’язню 
Володимиру Балуху
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Із моменту початку російської війсь-
кової агресії в Криму та на Донбасі у 2014 
році більше 50 громадян України опини-
лися у російських тюрмах за надуманими 
звинуваченнями. Частину з них безпід-
ставно утримують у російських СІЗО, а 
дехто вже отримав чималі тюремні термі-
ни. Серед них — Олег Сенцов, Олександр 
Кольченко, Микола Карп’юк, Станіслав 
Клих, Володимир Балух та інші. 
 Один із бранців Кремля — Володимир 
Балух — фактично зневірився за ґрата-
ми, адже в російській колонії у Тверській 
області з ним поводяться грубо та упере-
джено. За безпідставними надуманими 
звинуваченнями та формальними приво-
дами кримчанина, який не зрікся Украї-
ни, безліч разів відправляли до штрафно-
го ізолятора (в тому числі за «провини», 
які навіть не передбачають такого пока-
рання), і наразі він знову в «холодній»: 
днями Володимира закрили у СІЗО на 15 
діб. 
 За словами правозахисників, Воло-
димира Балуха перед СІЗО утримували 
у приміщенні камерного типу, куди його 
помістили на шiсть місяців, бо він ніби-
то є «злісним порушником внутрішнього 
розпорядку». 
 Кримська правозахисна група (КПІ) 
вкотре забила на сполох: перебуваючи у 
важких умовах російської колонії, Воло-
димир Балух бореться за свободу, люд-
ську гідність і Україну, але у нього вже 
майже не залишилося сил «воювати» за 
своє життя. Вони наголошують: йому 
дуже потрібна підтримка українського 
народу і міжнародної спільноти.
 У КПГ просять усіх небайдужих на-
писати Володимиру листа, який мож-
на відправити через російську систему 
«ФСИН-письмо», набравши https://fsin-
pismo.ru/client/app/letter/create. У гра-
фі «Выбрать регион» необхідно зазначити 
«Тверская область», а у графі «Выбери-
те учреждение» вказати «ИК-4 Торжок». 
Листи слід надсилати на ім’я Балуха Во-
лодимира Григоровича, 1971 року наро-
дження, обов’язково вказавши функцію, 
яка дає можливість відправити зворотну 
відповідь. Щоб українець отримав листи, 
їх рекомендують писати російською мо-
вою й уникати речень і фраз, які росій-
ська влада може трактувати як «екс-
тремістські».
 Нагадаємо, фермер Володимир Балух 
після анексії Криму Росією відмовився 
від російського громадянства. Ще взим-
ку 2013 року він вивісив прапор України 
на своєму будинку, а пізніше, після лют-
невих розстрілів на Майдані, прикріпив 
на будинок табличку «Вулиця героїв Не-
бесної сотні».
 За сфабрикованими звинувачення-
ми наприкінці 2016 року його затри-
мали співробітники ФСБ Росії — вони 
«знайшли» (фактично — підкинули) на 
горищі його будинку патрони та троти-
лові шашки. «Ручний» суд в анексовано-
му Росією Криму засудив Володимира до 
п’яти років позбавлення волі. 
 Балух свою провину не визнав і на знак 
протесту неодноразово оголошував голо-
дування. Останнє припинив на початку 
липня цього року, добившись виконан-
ня своєї вимоги — 5 липня його відвідав 
український консул. Тоді ж він написав 
у листі координатору Кримської право-
захисної групи Ользі Скрипник i у відчаї 
зазначив: «Об’єктивно, єдиним шансом 
вийти звідси живим вважаю обмін». ■

■ НА ФРОНТІ

Нетрі гібридної війни
Через обстріли не можуть забрати 
загиблого на Світлодарській дузі 
молодшого лейтенанта Романа 
Романенка

■

РОЗБІР ПОЛЬОТІВ

Бурштином — по кар’єрі 
Перли президента про боротьбу з незаконним 
видобутком каменю

■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Відважні 
пам’ятають 
У Судаку замайорів 
жовто-блакитний прапор 
у пам’ять про загибель на 
Донбасі українських бійців

■
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Смугастий 
гостинець
Знамениті херсонські 
кавуни з’являться 
на столах мешканців 
столиці у День 
Незалежності 
Ірина КИРПА

 Перша баржа з херсонськими ка-
вунами відправиться у подорож по 
Дніпру не пізніше 19 серпня. Наван-
тажена бахчою баржа прибуде з Го-
лої Пристані до Переяслава вже че-
рез три дні після відплиття. Там ніж-
ний товар переміщатимуть на ванта-
жівки, які розвезуть солодкі смугасті 
ягідки по магазинах Києва. 
 За якою ціною будуть продавати 
кавуни з баржі, фермери поки що не 
говорять, хоча запевняють, вона буде 
близькою до закупівельної. Оптова 
ціна на кавуни у Херсонській області 
зараз становить приблизно дві з поло-
виною гривні за кілограм.
 Аграрії півдня країни стверджу-
ють, що урожай 2019 року виявився 
у два рази більшим, аніж у минуло-
му році. Встановленню рекорду пос-
прияла аномально дощова погода на 
Херсонщині уперемішку з настільки 
ж аномальною спекою. 
 Аграрії планують зібрати не мен-
ше 300 тисяч знаменитих херсонсь-
ких кавунів, а ціна на кавуни у серп-
ні поступово знижується.
 На руку економіці Херсонської 
області може зіграти той факт, що у 
цілому по Україні вартість кавунів 
та динь зросла майже у п’ять разів 
у порівнянні з минулим роком. Тим 
більше, що перевезення водним шля-
хом по Дніпру, від Херсона до Києва, 
дозволяє продавати з мінімальною 
націнкою за транспортування.
 — Ми зараз працюємо над тим, 
щоб київські споживачі, а також 
люди з інших регіонів України отри-
мали найсмачніші кавуни, які доз-
рівають на полях півдня України, 
— розповів голова Херсонської ОДА 
Юрій Гусєв. — Наш південний ре-
гіон залишається лідером зі збору ка-
вунів, що дозволило у 2019 році ство-
рити бренд «Херсонський кавун» — 
який захистить продукцію вітчизня-
ного виробника від підробок.
 Відзначимо, що сезон кавунів та 
динь почався майже на місяць рані-
ше аніж завжди, через примхи пого-
ди. Завдяки великій кількості воло-
ги, аграрії змогли заощадити на доб-
ривах, отож в екологічній чистоті 
херсонських кавунів можна не сум-
ніватися — сама природа подбала про 
їхнє дозрівання. 
 Про те, щоб доставити апетитни-
ми кавуни з полів півдня країни до 
київських супермаркетів, подбають 
під час транспортування «смугасти-
ків» по Дніпру. Адже лише перевезен-
ня водним шляхом дозволяє уникнути 
псування цієї делікатної продукції.
 Якщо говорити про ціни на ка-
вуни та дині, то поки що на міських 
ринках вони коливаються у межах 
4-5 гривень за кілограм кавуна, хоча 
є стійка тенденція до зниження вар-
тості. 
 Нагадаємо, що в 2018 році до Киє-
ва прибуло дві баржі з динями з Хер-
сонської області. У минулий сезон 
мешканці столиці та області з’їли 
майже 500 тонн херсонських кавунів. 
Делікатний вантаж із баржі швидко 
розкупили представники супермар-
кетів не лише в Києві, а й у Білій Цер-
кві, Броварах, Борисполі, Василь-
кові, Черкасах та Чернігівській об-
ласті. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Цієї осені Черкащина може 
похвалитися високим уро-
жаєм соняшника — до 40 ц/
га. «Агрометеорологи облас-
ного гідрометцентру обрахува-
ли основні агрометеорологіч-
ні фактори і прогнозують ви-
сокий середньообласний вро-
жай соняшника — у межах 
30 ц/га. При цьому провідні 
господарства області можуть 
зібрати понад 40 ц/га», — на-
голошує головний метеоролог 
Черкащини Віталій Постри-
гань.
 Навіть школярам відомо, 
що соняшник — основна олій-
на культура України. Її про-
дуктивність значною мірою 
визначають погодні умови, 
ґрунти, спосіб обробітку та 
попередники. Тож, наголо-
шує пан Віталій, валовий збір 

насіння сонячної квітки з ура-
хуванням засіяних у Черкась-
кій області площ — у межах 
610 тисяч тонн.
 «Раннє накопичення теп-
ла, швидке прогрівання ґрун-
ту дозволили аграріям Черка-
щини розпочати сівбу соняш-
нику в ранні строки. Площа, 
засіяна цьогоріч цією куль-
турою, для нашої області є ре-
кордною — 204,1 тис. га», — 
веде далі Віталій Постригань. 
І додає, що погодні умови по-
чатку вегетаційного періоду 
культури були сприятливи-
ми для його росту та розвит-
ку, що підтверджено спосте-
реженнями черкаських агро-
метеорологів на тестових по-
лях області.
 Проте, уточнює спеціаліст, 
аномально тепла погода у чер-
вні обумовила прискорений 
розвиток рослин та скорочен-

ня міжфазних періодів. А де-
фіцит опадів з початку веге-
таційного періоду теж був не 
надто сприятливим для ньо-
го. Але завдяки високій во-
логості повітря в денні годи-
ни, значних перепадів темпе-
ратури від дня до ночі, трива-
лих рясних рос, стан посівів не 
погіршився.
 «Взагалі динаміка вро-
жайності соняшнику з 1990 
по 2018 роки показує на Чер-
кащині значні його коливан-
ня. Розпочинаючи з 2000 року 
маємо чітку тенденцію до її 
збільшення. Це відбулося саме 
завдяки запровадженню но-

вих технологій, використан-
ню високопродуктивного на-
сіння, своєчасному внесенню 
добрив і добавок», — зазначає 
Віталій Постригань.
 Він говорить, що в остан-
ні роки у Черкаській облас-
ті спостерігається висока вро-
жайність соняшнику, а ро-
ком-рекордсменом є 2018, 
коли в середньому по регіо-
ну зібрали 32 ц/га при загаль-
нодержавному майже 23 ц/
га. Хоча були й несприятливі 
роки — це посушливий 2007-
й. Тоді аграрії Шевченково-
го краю зібрали соняшника в 
серед ньому — 15 ц/га. ■

Михайло КУЧІН
Донецьк

 Затіваючи бучу на Донбасі, крем-
лівські куратори розраховували на ма-
сову участь у сепаратистському рухові 
шахтарів. Вони вважали, що гірники не-
задоволені наявними умовами життя та 
навіть оголошеннями і гаслами українсь-
кою мовою. Невдоволення підігрівалось 
чутками про те, що влада України скоро 
взагалі заборонить спілкуватись російсь-
кою мовою, хоча на це не було ніяких на-
віть натяків. Усі спілкувались звичною 
російською.
 Однак завдяки виступам деяких де-
путатів Верховної Ради, що пропонува-
ли заборонити російську мову, ці чутки 
вміло підігрівались. Зараз, через п’ять 
років потому, більшість населення Дон-
басу, враховуючи і шахтарів, зрозуміли, 
що ніхто і не збирався забороняти росій-
ську мову.
 Із часом виявилось, що мова взагалі 
тут ні до чого. «Правдоборці» за так зва-

ний «русский мир» та їхні кремлівські 
натхненники майже вщент зруйнува-
ли все господарство регіону та його со-
ціальну інфраструктуру. Сотні будинків 
лежать у руїнах, зруйновані та не діють 
більшість підприємств. Недіючі шахти 
розбирають та ріжуть на металобрухт.
 А ті, які нещодавно видобували вугіл-
ля, скорочують видобуток. Добре відо-
ма колись донецька шахта імені Ско-
чинського майже стала на припоні. Як 
з’ясувалось, на ній нікому працювати. 
Через малу та нерегулярно сплачувану 
зарплатню гірники розбігаються. Воно і 
зрозуміло — Росії, на яку були всі надії, 

вугілля не потрібно, там свого нікуди ді-
вати, половина ростовських та кузбась-
ких шахт закрито. Донецьким шахтарям 
лишилась одна дорога — на Воркуту, 
звідки місцеві кадри через кліматичні та 
соціальні умови тікають, а донеччани по-
повнюють їхні лави. А куди діватися?
 Із тієї ж шахти Скочинського майже 
всі прохідники та кріпильники попряму-
вали на північ. Щоправда, незважаючи 
на ситуацію, так званий міністр вугілля 
та палива сепаратистської «ДНР» запев-
няє, що на шахті готуються запустити 
нову лаву. Тільки хто ж у ній буде пра-
цювати — ось питання? ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Стали відомі підприємс-
тва, які рекордно забрудню-
ють води України. Топ-100 
найбільших підприємств-за-
бруднювачів, які знищують 
українські водойми, опри-
люднило Держводагентство 
водних ресурсів. Цей перелік 
сформований на підставі да-

них державного обліку водо-
користування за результата-
ми поданої суб’єктами госпо-
дарювання звітності про ви-
користання води в 2018 році.
  До переліку забруднюва-
чів увійшли підприємства, 
які скидають у природні вод-
ні об’єкти стічні води без очи-
щення або після очисних спо-
руд і якість яких не відпові-

дає встановленим у дозволах 
на спеціальне водокористу-
вання гранично допустимим 
скидам, наголошують у Де-
ржводагентстві. 
 Серед «лідерів» брудної 
води — «АК «Київводоканал», 
«Меткомбiнат «Азовсталь», 
«Днiпровський меткомбі-
нат» із міста Кам’янське, «За-
порiжсталь», «Днiпроводока-
нал», ТОВ ВКФ «Найс» із міс-
та Днiпро, «Львiвводоканал», 
«Миколаївводоканал», фiлiя 
ПРУВОКС ПАТ «ДТЕК  Пав-
лоградвугiлля», «Чернiгiвво-
доканал». Майже дві трети-
ни підприємств, що ввійшли 
до антирейтингу, розташо-
вані на території 5 областей: 
у Дніпропетровській — 24, у 
Донецькій — 19, у Львівській 

— 7, у Харківській — 7, у Лу-
ганській — 6.
 Загалом в Україні 539 
підприємств, що скида-
ють забруднені стічні води у 
наші водойми, а загальний 
обсяг викидів таких вод 
— 952 млн куб. м. Із них 
918,6 млн куб м скидають під-
приємства, що ввійшли до ан-
тирейтингу. Найбільше під-
приємств-забруднювачів на-
лежить до комунальної галузі 
— 74, промисловості — 18, 
третина з яких — це підпри-
ємства чорної металургії.
 Дані щодо скидання за-
бруднених стічних вод пере-
даються для відповідного реа-
гування Держекоінспекції та 
Мінприроди, наголошують у 
Держводагентстві. ■

ЕКОЛОГІЯ

Течуть чорні води
Оприлюднено топ-100 
підприємств-забруднювачів водойм

■

ПЕРСПЕКТИВИ

Масне золото
На Черкащині прогнозується високий 
урожай головної олійної культури

■

Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.❙

«ДОНБАСНАШ»

Шахти на 
припоні
Через малу зарплатню 
розбігаються гірники 
окупованого краю

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 13 СЕРПНЯ 2019 ПОЛІТИКА

СЛОВО ОФІЦЕРІВ

Чому Українi 
потрiбен парад
Звернення до Президента України 
Володимира Зеленського щодо 
неприпустимості скасування військового 
параду до Дня Незалежності України в 
умовах воєнної агресії Росії проти України
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, почесний голова Спілки 
офіцерів України, народний депутат України IІ-VІ скликань, генерал-
лейтенант
Петро КОСТЮК, голова Львівської обласної організації СОУ, 
полковник
Євген ЛУПАКОВ, почесний голова СОУ, народний депутат України II-го 
скликання, капітан 1-го рангу
Микола СЕЛЮК, полковник

 Пане Зеленський!
 В усьому світі військові паради означають вшанування за-
хисників Вітчизни, героїв, які віддали життя за неї, підійма-
ють дух народу у боротьбі проти агресора, демонструють воєн-
ну міць країни.
 Навіть у СРСР 7 листопада 1941 року, коли німецькі вій-
ська були під стінами Москви, відбувся парад на Красній пло-
щі і наступ ворога був зупинений.
 В умовах новітнього нападу на Україну її споконвічного во-
рога — імперської Росії — військовий парад має особливе зна-
чення:
 • по-перше, він вшановує захисників Української Держа-
ви і героїв, які полягли у боях iз московським окупантом на 
Донбасі;
 • по-друге, він демонструє міць Української армії і незлам-
ний дух її воїнів;
 • по-третє, він підіймає дух народу і мобілізує його для пе-
ремоги над ворогом.
 Особливе значення має участь у параді країн-партнерів з 
ЄС і НАТО, яка символізує єдність і консолідацію сил анти-
путінської міжнародної коаліції.
 У цьому році світ бачив військові паради у США до Дня не-
залежності, у Франції на честь національного свята — взяття 
Бастилії — за участі військових iз 10 країн світу та окремих єв-
ропейських лідерів, які є нашими союзниками у боротьбі про-
ти російського агресора.
 Скасування військового параду більшістю суспільства 
розцінюється, як зрада національних інтересів, зневага до 
жертв агресора, образа і приниження воїнів-фронтовиків, 
усіх українців і країн, які підтримують Україну у війні з 
фашистською Росією, як сигнал Кремлю про відхід нової 
влади від євроатлантичної інтеграції і капітуляцію. Такі 
дії є неприпустимими для верховного головнокомандува-
ча, особливо в час війни.
 У травні 2015 року добровольцем пішов на війну украї-
нець Василь Сліпак, 20 грудня 1974 року народження, всес-
вітньо відомий український оперний співак, соліст Паризь-
кої національної опери, волонтер, учасник Революції  гід-
ності та бойових дій на сході України (позивний «Міф»). За-
гинув у бою від кулі снайпера у 41 рік. Герой Ураїни, кавалер 
орденів за «Мужність» І ст. і «Золота Зірка». А міг стати на-
шим — українським Президентом. На відміну від тебе і тво-
го «95-го кварталу» від війни «не косив», за спідницю матері 
і дружини не ховався...
 Ми, українські офіцери-ветерани, які ще за часів Ра-
дянського Союзу стояли бiля витоків створення Спілки офі-
церів України, підтримуємо вимогу військових і суспільс-
тва в цілому про обов’язкове проведення військового параду 
в День 28-ї річниці Незалежності України на Хрещатику — 
центральній вулиці столиці України — із залученням усіх 
родів військ і військової техніки, обов’язковим запрошен-
ням військових делегацій країн-партнерів ЄС, НАТО і друж-
ніх країн.
 Закликаємо не допустити національної зради, образи ук-
раїнського народу, його захисників і ганьби перед світом.
 Час ще є, щоб організувати проведення військового пара-
ду. Було б лише ваше бажання, пане Зеленський.
 Слава Українi! Честь маємо! ■

■

Андрiй Коболєв
 Кандидат номер один. 40-річ-
ний Андрій Коболєв. На даний 
момент він — голова правління 
НАК «Нафтогаз-Україна». Зай-
має цю посаду вже впродовж 
п’яти років. Закінчив Київсь-
кий інститут міжнародних від-
носин за напрямком «міжна-
роднi економічнi відносини». 
Свого часу працював у міжна-
родній консалтинговій групі 
PricewaterhouseCoopers (PwC), 
потім на різних посадах у «На-
фтогазі», а в 2010-2014 роках був 
співзасновником i партнером ін-
вестиційної банківської групи 
AYA Capital. Серед здобутків — 
перегляд контрактів iз «Газпро-
мом» про постачання та транзит 
газу; перемога у Стокгольмсь-
кому суді проти російської ком-
панії на 4,6 мільярда доларів. Із 
яких, до речi, «Газпром» і нині 
винен Україні понад 2,8 мільяр-
да. Незважаючи на перемогу в 
суді, під час перебування на по-
саді Коболєв неодноразово мав 
конфлікт із Володимиром Грой-
сманом, який відверто говорив, 
що хотів би бачити іншого канди-
дата на цій посаді. Навесні 2019 
року уряд намагався звільнити 
пана Коболєва, але врешті не зро-
бив цього. Окрім того, Коболєв 
також запам’ятався скандалом 
із преміями для топ-менеджерів 
«Нафтогазу». Розмір доплат ста-
новив понад 46 мільйонів до-
ларів. Позитивно про його робо-
ту відгукувався й олігарх Ігор Ко-
ломойський, зазначивши, що Ко-
болєв врятував для країни від 50 

до 80 мільярдів доларів у справі 
«Газпрому». До слова, кар’єру 
в «Нафтогазі» Коболєв розпо-
чав ще в 23-річному віці разом зi 
ще одним кандидатом на посаду 
прем’єр-міністра Юрієм Вітрен-
ком, з яким у 2018 році в ньо-
го стався конфлікт, що триває й 
досі. 

Юрiй Вiтренко
 Наразi Юрій Вітренко пра-
цює Директором розвитку бізне-
су в «Нафтогазі» та відповідає за 
судові процеси проти російсько-
го «Газпрому». Йому 42 роки і за 
освітою він економіст, закінчив 
Київський національний еко-
номічний університет i Київсь-
кий інститут міжнародних від-
носин. Кілька років навчався 
за кордоном. Свого часу працю-
вав у відомій аудиторській ком-
панії PricewaterhouseCoopers, 
на різних посадах у «Нафтогазі» 
та лондонському відділенні бан-
ку Merrill Lynch. З 2010 року ра-
зом з Андрієм Коболєвим ство-
рив i є співвласником компанії 
AYA Capital. Роботу в «Нафто-
газі» розпочав ще в 25-річному 
віці. На відміну від своєї матері, 
відомої політичної діячки На-
талії Вітренко, Юрій Вітренко не 
займався політикою. У свою чер-
гу, Наталія Вітренко очолювала 
Прогресивну політичну партію, 
кілька разів балотувалася на пост 
президента та була депутаткою 
Верховної Ради. Проте з 1991 
року, після розлучення батьків, 
Юрій Вітренко проживав iз бать-
ком. 

Олексiй Гончарук
 Наймолодший із чотирьох 
претендентів — 35-річний Олек-
сій Гончарук. На даний момент 
працює заступником голови Офі-
су президента України. Для біль-
шості людей Гончарук — малові-
дома особистість, але це не зовсім 
так. За освітою він юрист, працю-
вав адвокатом та очолював юри-
дичні фірми. Проте в політиці він 
— не нове обличчя. У 2013 році 
був серед лідерів і засновників 
політичної партії «Сила людей». 
Проте ні в 2014-му, ні в 2019-му 
партії не вдалося потрапити до 
парламенту, таким чином перс-
пектива цієї політичної сили пе-
рестала цікавити Гончарука. 
 Перед президентськими вибо-
рами 2019 року Олексій Гонча-
рук iз низкою відомих політи-
ків, таких як Сергій Гусовський 
i Максим Нефьодов, створив рух 
«Люди важливі». Уже навесні 
2019 року він мав стати партією 
та йти на парламентські вибори.
Проте ці плани не здійснились, а 
значна частина ініціаторів руху 
так чи інакше опинилась у ко-
манді нового президента. 
 Із моменту президентства Во-
лодимира Зеленського Гончарук 
активно бере участь у роботі Зе-
команди. До Офісу президента 
Гончарука запросив глава Офі-
су президента Андрій Богдан. Із 
Богданом їх у травні 2019 року 
познайомив спільний знайомий. 
У 2014 році він працював поза-
штатним радником міністра 
екології Ігоря Шевченка, з 2015 
року очолив Офіс ефективно-
го регулювання і займався пок-
ращенням бізнес-клімату в Ук-
раїні. Саме йому більшість полі-
тичних експертів пророкує міс-
це прем’єра. 

Владислав Рашкован
 Останній реальний, чет-
вертий, претендент на посаду 
прем’єр-міністра — 41-річний 
Владислав Рашкован. У 2000 
році закінчив Одеський держав-
ний економічний університет за 
спеціальністю «Фінанси та кре-
дит». Після навчання залишив-
ся в аспірантурі й викладав на ка-
федрі банківської справи. Кілька 
років аспірантури провів в універ-
ситеті Генуї. Спочатку був дирек-
тором управління проєктів i роз-
витку бізнесу, з 2010 року став 
членом правління «УніКредит 
Банк», а в 2013 році керував про-
цесом приєднання ПАТ «УніКре-
дит Банк» до ПАТ «Укрсоцбанк». 
У 2011 році керував банківським 
комітетом Американської торго-
вої палати, а також був членом 
ради директорів Київської шко-
ли економіки. Те, що Рашкован 
— серед претендентів на посаду 
глави уряду, підтвердив і голова 
Офісу президента Андрій Богдан. 
У політиці Рашкован — нове об-
личчя, чого не скажеш про бан-
ківську сферу. На даний момент 
— він заступник виконавчого ди-
ректора від України в Міжнарод-
ному валютному фонді. Працю-
вав із низкою українських бан-
ків, оскільки спеціалізується на 
темі банківської системи. З 2011 
року керував банківським комі-
тетом Американської торговель-
ної палати в Україні. Після Рево-
люції гідності став директором 
департаменту стратегії та рефор-
мування Національного банку 
України. 
 Чотири претенденти і лише 
одне крісло прем’єра. На кого ж 
поставить Володимир Зеленсь-
кий і кому довірить одну з клю-
чових посад управління країною, 
стане відомо вже найближчим ча-
сом, адже, як заявив новообра-
ний депутат Дмитро Разумков, 
посада прем’єра стане першочер-
говою серед рішень нового парла-
менту. ■

ПАСЬЯНС

Четверо й одне крiсло
Кандидати на пост прем’єр-міністра: 
на кого поставить Володимир Зеленський?
Катерина БАЧИНСЬКА

Від його роботи залежить розмір пенсій, соціальнi виплати, стипен-
дії та субсидії. Призначають його на посаду за поданням президента 
країни, а вже голосує за кандидатуру Верховна Рада. Він керує однією 
з основних гілок державної влади — виконавчою. Та й загалом, життя 
країни значною мiрою залежить саме від його рішень i впроваджень. 
Усе це про прем’єр-міністра України. Серед його основних повнова-
жень — керування роботою Кабінету Міністрів України, здійснення 
внутрішньої та зовнішньої політики держави. Він вносить на розгляд 
Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету 
Міністрів України, крім міністра закордонних справ та міністра оборо-
ни. А також прем’єр-міністр вступає у відносини з урядами іноземних 
держав, веде переговори та підписує міжнародні договори відповідно 
до закону та актів президента України. Загалом за 28 років незалеж-
ності на цій посаді змінилося 19 прем’єрів. Ми ж вирішили розказати, 
хто може стати двадцятим, ювілейним, очільником Кабміну. 
Із моменту проведення парламентських виборів у ЗМІ лунало багато 
заяв про те, хто ж може очолити уряд. Бо тут до ворожки не ходи: 
кого подасть Володимир Зеленський, за того парламент і проголо-
сує. Адже від президентської партії до Верховної Ради пройшло 254 
народнi депутати, чого більш нiж достатньо, щоб проголосувати за 
конкретне ім’я прем’єра. Впродовж минулого місяця лунало з десяток 
прізвищ тих, хто може очолити будівлю на Грушевського, 12/2. І от 
більше конкретики в це питання вніс новообраний депутат від «Слуги 
народу» і кандидат на посаду голови фракції Давид Арахамія. Недав-
но він назвав чотири прізвища найімовірніших очільників уряду. Хто 
ж вони та чи готові очолити одну з найважливіших посад у країні?

■

Хто стане двадцятим прем’єр-мiнiстром України?
Фото з сайта ukranews.com.

❙
❙

Парад 24 серпня 2018 року. Аж дух захоплює!❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Сезон мусонів і тропічних злив 
в Азії та аномальна спека в Єв-
ропі спричинили природні ка-
таклізми з сотнями жертв.

Індія під водою
 Кількість жертв повеней в 
Індії сягнула 150. У штатах Ке-
рала, Карнатака та Махараштра 
через сильні зливи та зсуви сотні 
тисяч людей були змушені зали-
шити свої домівки. Щонаймен-
ше 165 тисяч людей переселені 
до 1318 тимчасових центрів, 
розміщених у 14 районах шта-
ту. Евакуація триває, але вла-
да Керали попередила, що в де-
яких районах рятувальні робо-
ти можуть бути призупинені з 
огляду на загрозу шторму. 
 Нинішні повені, які тривають 

уже тиждень, стали найпотужні-
шими цього року. Найгірша ситу-
ація — у штаті Керала. Впродовж 
двох днів у ньому сталося при-
близно 80 зсувів. У минулі вихід-
ні не працював міжнародний ае-
ропорт Кочин, польоти віднови-
лись лише у неділю ввечері.
  Внаслідок сезонних злив 16 
осіб загинули у штаті Гуджарат, 
звідки походить прем’єр-міністр 
Індії Нарендра Моді. У штаті Ма-
хараштра ситуація поліпшуєть-
ся, але влада каже, що залізнич-
не сполучення в деяких районах 
відновиться лише через два тиж-
ні, повідомляє «Євроньюз». 

Понад 150 людей стали 
жертвами мусонів у Пакистані 
 Щонайменше 161 людина 
загинула в Пакистані внаслі-
док сильних сезонних дощів-му-

сонів, повідомляють пакистансь-
кі рятувальні служби. Рясні зли-
ви розпочалися ще в липні, 12 
серпня на узбережжі, де розта-
шоване 20-мільйонне місто Кара-
чі, також очікуються опади. За-
гиблими лише в Карачі є майже 
два десятки людей. Речник армії 
заявив, що військові та цивільні 
фахівці відкачують воду із затоп-
лених вулиць мегаполіса.

33 смертельні жертви тайфуну 
в Китаї
 33 смертельні жертви зібрав 
потужний тайфун «Лнкіма» на 
сході Китаю південніше Шан-
хаю. 16 осіб вважаються зник-
лими безвісти. Рятувальні заго-
ни допомагають евакуювати лю-
дей, які виявились ув’язненими у 
своїх будинках через повінь, яка 
надійшла блискавично. Зливи 

супроводжувалися зсувами ґрун-
тів. Стихія зачепила 4 мільйони 
мешканців регіону. Тайфун зни-
щив 700 будинків i пошкодив 14 
тисяч інших. Знищено 103 ти-
сячі гектарів посівів. 

Болотна лавина в М’янмі 
забрала життя 56 осіб
 Щонайменше 56 осіб загину-
ли внаслідок сходження болот-
ної лавини на кільканадцять 
будинків у південно-східній 
М’янмі (Бірмі). Зсув землі у міс-
цевості Паунг у штаті Мон став-
ся внаслідок сильних тропічних 
злив. Керівник штату Айе Зан 
повідомив, що внаслідок повені 
у штаті Мон у вихідні відселено 
7 тисяч мешканців. А загальна 
кількість евакуйованих iз по-
чатку минулого тижня стано-
вить 38 тисяч. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У ніч на 10 серпня 
колишньому президен-
ту Киргизстану Алмаз-
беку Атамбаєву висуну-
ли обвинувачення в ко-
рупції. За словами ад-
воката Атамбаєва, на 
експрезидента заведе-
но справу про незакон-
не звільнення кримі-
нального авторитета 
Азіза Батукаєва. 
 Адвокат Атамбає-
ва Сергій Слєсарєв на-
полягає на тому, що 
обвинувачення було 
висунуте незаконно, 
оскільки статус експре-
зидента забезпечує його 
підзахисному недотор-
канність. Однак парла-
мент Киргизстану (Жо-
горку Кенеш) позбавив 
Атамбаєва статусу не-
доторканності ще вве-
чері 27 липня, в остан-
ній день роботи депу-
татів, за кілька годин до 
початку літніх канікул. 
До цього Атамбаєв обра-
зив депутатів, назвав-
ши їх «сопливими». 
Поспішність, iз якою 
було ухвалено рішен-
ня, призвела до того, 
що адвокати Атамбаєва 
називають позбавлення 
статусу незаконним. 
 Нагадаємо, що в се-
реду, 7 серпня, спецназ 
комітету з державної 
безпеки здійснив штурм 
резиденції Атамбаєва 

в селі Кой-Тош, під час 
якого один боєць спец-
назу отримав смертель-
ні вогнепальні поранен-
ня. Повторний штурм 
помістя президента в 
четвер, 8 серпня, вия-
вився результативним. 
Цього разу його прове-
ли силами МВС. Після 
двогодинного протисто-
яння колишній пре-
зидент здався міліції і 
був затриманий. Пер-
вомайський районний 
суд Бішкека обрав Ал-
мазбеку Атамбаєву ут-
римання під вартою в 
СІЗО комітету держбез-
пеки на час слідчих за-
ходів до 26 серпня. 
 Віце-спікер пар-
ламенту Киргизста-
ну Аїда Касималієва у 
розмові з Російською 
службою Міжнародно-
го французького радіо 
наголосила, що роз-
слідування має вести-

ся винятково в рамках 
правового поля, зок-
рема враховуючи й за-
гибель бійця спецназу 
під час першого штур-
му. Депутат зазначи-
ла, що Атамбаєв сам 
визнав, що відкрив во-
гонь. З іншого боку, Ка-
сималієва зазначила, 
що Державний комітет 
iз національної безпеки 
виявив «халатність» 
та «непідготовленість» 
під час проведення пер-
шого штурму. І щодо 
його організаторів та-
кож має бути проведе-
не роз слідування. 
 Зазначимо, що не-
вмілими діями спец-
назу нацбезпеки «Аль-
фа» в Киргизстані вра-
жені всі, незалежно 
від політичних сим-
патій. Адже йдеться 
про елітний підрозділ, 
який покликаний бо-
ротися з тероризмом 

на найнебезпечніших 
ділянках. 
 Слідом за арештом 
Атамбаєва в Киргиз-
стані розпочалися аре-
шти інших його при-
бічників, включно з 
депутатами парламен-
ту. На знак протесту 
в п’ятницю, 9 серпня, 
на центральній пло-
щі Бішкека зібралося 
кілька тисяч людей, 
але підрозділи міліції 
швидко розігнали про-
тестувальників. Відтак 
прибічники Атамбаєва 
очікують подальших 
репресій, оскільки ек-
спрезидент хоч і має 
багато прихильників, 
але втратив колишні 
впливи в політичних 
колах, місцевий олі-
гархат підтримує чин-
ну владу, а російський 
президент Володимир 
Путін, до думки яко-
го все ще сильно при-
слухаються на постра-
дянському просторі,  
однозначно заявив, що 
в Киргизстані повинні 
підтримувати чинного 
президента.
 Недарма ж відра-
зу після арешту Атам-
баєва до Киргизстану 
повернувся колишній 
прем’єр-міністр Омур-
бек Бабанов, головний 
конкурент Атамбаєва. 
Киргизькі політоло-
ги вважають, що він є 
«креатурою» Москви, 
«закриватиме» еконо-
мічний блок на користь 
Кремля. Найближчим 
часом варто очікува-
ти відставку прем’єр-
міністра Абулгазіє-
ва, який не виправдав 
очікувань Москви. А 
Атамбаєв iз його впли-
вами має відійти на 
другий план. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 У місті Саров Нижегородської 
області Росії у понеділок, 12 серп-
ня, відбувся похорон співробітників 
державної корпорації «Росатом», за-
гиблих під час випробувань на полі-
гоні в Архангельській області. У Са-
рові оголошена дводенна жалоба у 
зв’язку із загибеллю п’ятьох спів-
робітників Російського федерально-
го ядерного центру — Всеросійсь-
кого науково-дослідного інституту 
експериментальної фізики. Із 13:00 
11 серпня і до кінця 12 серпня у місті 
приспущені державні прапори і ска-
совані розважальні заходи. У роз-
порядженні глави міськадміністра-
ції Олексія Голубєва йдеться, що це 
пов’язано із загибеллю людей при ви-
конанні завдання державного значен-
ня. Якого саме завдання, в тексті не 
уточнюється.
 10 серпня російська держав-
на корпорація «Росатом» вперше 
офіційно визнала, що вибух в Архан-
гельській області 8 серпня стався на 
установці з джерелом радіації. П’ять 
співробітників загинули, ще троє за-
знали травм і опіків різних ступенів 
тяжкості. Експерти припускають, що 
в Білому морі могли проходити вип-
робування крилатої ракети з ядерною 
енергетичною установкою «Буревіс-
ник».
 Зокрема, американські ядерні ек-
сперти підозрюють, що вибух та витік 
радіації стався під час запуску на пів-
ночі Росії крилатої ракети з двигуном 
на ядерному паливі, повідомляє «Го-
лос Америки». Високопосадовець 
адміністрації Трампа пригадав Чор-

нобильську катастрофу, коментуючи 
агенції «Рейтер» інцидент на війсь-
ковому полігоні в Росії. «Це нагадує 
нам низку подій під час Чорнобиля, 
які ставлять питання про те, чи надає 
Кремль пріоритетного значення доб-
робуту росіян над утриманням влади 
та контролю над корупційними пото-
ками», — сказав посадовець аген-
ції.
 Хоча «Росатом» повідомив, що 
вибух стався при випробуванні ре-
активної рідинної установки під час 
«робіт, пов’язаних з інженерно-тех-
нічним супроводом ізотопних дже-
рел живлення», проте американсь-
кі ядерні фахівці, з якими говори-
ли кореспонденти агенції «Рейтер», 
стверджують, що «при вибуху ра-
кетних двигунів із рідким паливом 
не випромінюється радіація». Вони 
припустили, що могли відбуватись 
випробування ядерних ракет. Анкіт 
Панда, старший співробітник Феде-
рації американських учених наголо-
сив: «Ми знаємо, що росіяни працю-
ють над ядерним двигуном для кри-
латої ракети».
 Це перше офіційне визнання з 
боку російської держави, що вибух 
стався на об’єкті,  який міг бути дже-
релом радіації .  Хоча в повідомленні 
«Росатому» взагалі не вживаються 
терміни «радіоактивне випроміню-
вання» або «радіація», згадане ізо-
топне джерело живлення — це ге-
нератор, що виробляє електрику з 
тепла, яке одержують при розпаді 
радіоактивного палива. Ніяких ін-
ших подробиць про місце, час і  об-
ставини події в «Росатомі» не наво-
дять. ■

КАРА НЕБЕСНА

Глобальний 
парад 
природних 
катастроф
Лише за останній час стихійні 
лиха на планеті забрали сотні 
життів

■

Злива у місті Лахор, Пакистан. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

На Канарських островах та в 
Греції — лісові пожежі
 У горах іспанського острова Гран-
Канарія палають ліси. Вогонь розпов-
сюдився на територію вже понад ти-
сячі гектарів, повідомив у неділю, 11 
серпня, президент Канарських ост-
ровів Анхель Віктор Торрес. Особли-
во сильно постраждали муніципалі-
тети Техеда, Артенара та Гальдар. Че-
рез  пожежі евакуювали близько ти-
сячі людей. Утім поки жоден будинок 
вогонь не пошкодив, і евакуація була 
проведена як запобіжний захід, пові-
домив іспанський телеканал RTVE. У 
гасінні пожеж задіяні 200 пожежників 
та десять вертольотів і літаків. Поки 
пожежникам не вдалося взяти вогонь 
під контроль. Пожежа спалахнула 10 
серпня в Артенарі. Ймовірним вину-
ватцем міг бути чоловік, який працю-
вав зі зварювальним апаратом, пові-
домляє видання La Vanguardia.
 Через сильну спеку та вітри виру-
ють десятки лісових пожеж і у Греції. 
У деяких місцях провели евакуацію 
людей. Постраждалих внаслідок по-
жеж немає, передає агенція dpa. Вла-
да країни попереджає про високу не-
безпеку пожеж до 13 серпня. У Греції 
очікуються потужні вітри, а також 
сильна спека протягом кількох на-
ступних днів, температура підніма-
тиметься до 40 градусів за Цель-
сієм. Сильна пожежа також спалах-
нула у столичній області Аттіка лише 
за кілька кілометрів від Афін. Вла-
да розпорядилась відселити місце-
вих мешканців. Вогонь охопив гору 
Імітос, висотою понад тисячу метрів. 
Вчора її палаючі схили могли спос-
терігати мешканці столиці. 

■

НЕБО В КЛІТИНКУ

Недоторканний здався
Експрезиденту Киргизстану висунули 
обвинувачення в корупції

■

Алмазбек Атамбаєв: «Усе, здаюсь...»❙

НЕМИРНИЙ АТОМ

Крилата ракета 
накрила?
Випробування ядерного двигуна могло 
стати причиною смерті людей

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Інфляція, яка так дошкуляла 
українцям в останні роки, схо-
же, уповільнюється. Подібну 
тенденцію виявив Національний 
банк України, який запевняє: 
темпи зростання споживчих цін 
уповільнюватимуться і надалі. 
А річне значення інфляції вже 
найближчим часом вимірюва-
тиметься однозначним числом, 
причому цей показник прямува-
тиме до цифри «5». Такі показ-
ники вже сьогодні дозволили 
Україні покинути перелік двад-
цяти світових держав із най-
більшою інфляцією. 

Овочі — краще, ніж спиртне 
 За даними Державної служ-
би статистики, споживчі ціни в 
Україні в липні 2019 року зни-
зилися на 0,6% в порівнянні з 
червнем. У річному вимірі інф-
ляція становила 9,1%, а з  по-
чатку нинішнього року вона 
становила 3%. Липень, утім, 
став не першим місяцем, коли 
ціни в нашій державі повзли не 
вгору, а донизу. Так, у червні 
2019 року також було зафіксо-
вано дефляцію, яка становила 
0,5%.
 У другому літньому місяці 
ціни на продукти харчування 
знизилися на 0,7%. Найбіль-
ше, і це цілком логічно, поде-
шевшали овочі. Сезонне зни-
ження цін становило цілих 
13,6%, що, безумовно, вплину-
ло на річний показник. Зовсім 
незначно, всього лише на 0,3—
0,1%, знизилися ціни на моло-
ко, молокопродукти, продукти 
переробки зернових, олію. 
 Однак нинішнього літа ціни 
на вирощене і перероблене в Ук-
раїні не лише падали. Так, не-
приємним сюрпризом для по-
купців стало літнє подорожчан-
ня яєць, чого не було в поперед-
ні роки. Яйця подорожчали на 
15,2%, злегка, на 2,9—0,7%, 
піднялася ціна на цукор, озна-
меновуючи успішний старт се-
зону консервації, також подо-
рожчали хліб, макаронні ви-
роби, м’ясо та м’ясопродукти, 
риба та продукти з риби.
 Не тішили клієнтів відповід-
них відділів українських мага-
зинів також ціни на алкогольні 
напої та тютюнові вироби. Вони 
в середньому зросли на 1,1%. 
При цьому найбільше, на 1,6%, 
подорожчав тютюн і на скром-
них 0,5% — алкогольні напої.  
 Свої тенденції виявив і літ-
ній сезон шопінгу: одяг та взут-
тя в Україні подешевшали на 
4,5%. Приємним сюрпризом 
для населення стало «передви-
борче» зниження цін на природ-
ний газ на 10,4%. Як наслідок, 
українці отримали зниження 
комунальних тарифів:  на жит-

ло, воду, електроенергію, газ та 
інші види палива на 2,3%. При 
цьому водопостачання в Ук-
раїні в середньому, навпаки, 
подорожчало на 0,8%. Також 
дорожчим стало утримувати 
будинки і прибудинкові тери-
торії, — на 0,5%, послуги цен-
тралізованої каналізації подо-
рожчали на 0,4%.
 Транспорт для пересічно-
го пасажира став дешевшим на 
1,1%. Фахівці статистики пояс-
нюють це здешевленням паль-
ного та мастил на 3,2%. 

І лише 5% наприкінці 2020-го
 Дані Держстату прокомен-
тував голова Національного 
банку України Яків Смолій. 
За його словами, в червні 2019 
року інфляція у нашій державі 
в річному вимірі становила 9%, 
а до кінця нинішнього року ще 
знизиться.  «Вагомим факто-
ром, який стримував фунда-
ментальний тиск на ціни, була 
жорстка монетарна політика. 
У тому числі через зміцнення 
обмінного курсу щодо валют 
країн-торгових партнерів і зни-
ження інфляційних очікувань 
населення, бізнесу, банків і фі-
нансових аналітиків», — не за-

був згадати і власний вклад у 
справу дефляції голова НБУ. 
Головним обов’язком якого, до 
речі, і є таргетування інфляції.
 Утім, за словами Смолія, по-
казники інфляції все одно зали-
шалися порівняно високими. 
Трапилося це через тиск із боку 
споживчого попиту і виробни-
чих витрат, а також і внаслі-
док значних темпів зростан-
ня адміністративно регульова-
них цін. Але що стосується на-
ших найближчих перспектив, 
то керівник регулятора демонс-
трує оптимізм. 
 «Інфляція у подальшому 
поступово сповільнюватиметь-
ся. Вже до кінця 2019 року цей 
показник знизиться до 6,3%, а 
на початку наступного повер-
неться в цільовий діапазон і до-
сягне середньострокової мети 
5% в кінці 2020 року», — ска-
зав Смолій. Як відомо, зростан-
ня споживчих цін в Україні в 
2018 році становило 9,8%, у 
2017 році — 13,7%.
 Таким чином, прогноз інф-
ляції НБУ залишився незмін-
ним у порівнянні з квітневою 
оцінкою. При цьому, за їх ньою 
версією, якихось особливих 
зрушень щодо зростання ВВП 

не відбудеться,  економіка зро-
статиме стійкими темпами на 
рівні 3-4%. Раніше, як відомо, 
НБУ підвищив прогноз темпів 
зростання ВВП на 2019 і 2020 
роки: 3% проти 2,5% раніше і 
3,2 проти 2,9% відповідно. 
 «Уповільненню інфляції 
сприятимуть жорсткі монетар-
ні умови. Навіть при поступово-
му зниженні облікової ставки до 
рівня 8% в номінальному вира-
женні в 2021 році її реальне зна-
чення протягом усього періоду 
залишатиметься високим, вра-
ховуючи поліпшення інфляцій-
них очікувань», — пояснили в 
НБУ і назвали головні фактори, 
які зумовлять уповільнення ін-
фляції. Серед них — зважена 
фіскальна політика, знижен-
ня темпів зростання зарплат, 
порівняно низькі ціни на енер-
горесурси на світових ринках і 
велика пропозиція продоволь-
чих товарів.
 Після оприлюднення Де-
ржстатом індексу споживчих 
цін за червень 2019 року Украї-
на випала з ТОП-20 країн світу 
з найвищою інфляцією. З по-
казником 9% рік від року наша 
країна ділить 22-24 сходинку за 
цим показником. ■

ДО РЕЧІ

 Рейтинги зростають. 
 Деякі

 Японське рейтингове агентс-
тво Rating and Investment Information 
(R&I) підвищило суверенний кредит-
ний рейтинг України на дві позиції — 
із «CCC+» до «B». Прогноз за рейтин-
гом — стабільний.
 «Попри наявність складних за-
вдань, як-от врегулювання конфліктів 
на сході країни і сприяння в прове-
денні структурних реформ, наявність 
політичної стабільності за результа-
тами виборів дасть змогу уряду зосе-
редитися на своїх політичних програ-
мах, які можуть бути високо оцінені. 
Виходячи з цього, R&I підвищило 
рейтинг емітента в іноземній ва-
люті до рівня «B», — повідомили в 
агенції, наголосивши, що ВВП Украї-
ни зростає, інфляція уповільнюєть-
ся, а тимчасове збільшення дефіциту 
платіжного балансу до 3-4% не впли-
не на кредитоспроможність України.
 Інші, більш відомі рейтингові 
агенції, свої прогнози щодо українсь-
кої економіки наразі не переглядали.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Ви ж самі нам так радили! 
 За словами голови Держпродспо-
живслужби Володимира Лапи, поль-
ські ЗМІ критикують Україну за впро-
вадження нових норм регулювання 
ввезення в Україну живих тварин та 
їхнього репродуктивного матеріалу, 
харчових продуктів тваринного по-
ходження, а також побічних продук-
тів тваринного походження та про-
дуктів їх оброблення, переробки. Мо-
вляв, такі норми здатні суттєво зни-
зити рівень експорту в Україну 
польського м’яса механічної обвал-
ки, зокрема птиці, що, в свою чергу, 
призведе до фінансових втрат поль-
ських виробників. Утім, як заявив 
Лапа, затверджені вимоги до вве-
зення на митну територію України 
зазначеної продукції повністю від-
повідають європейським нормам і 
стандартам.
 «Ми здивовані, що європейсь-
кі виробники нарікають на те, що Ук-
раїна впровадила той же режим ре-
гулювання, який діє в самому ЄС», 
— зазначив голова Держпродспо-
живслужби. 

■

ЦИТАТА

 Більший ВВП,
 менша інфляція

 «Корекція прогнозу зростання ВВП 
у бік його збільшення пов’язано зі 
стійким внутрішнім попитом, кращими 
умовами торгівлі й очікуваним збіль-
шенням врожаю зернових. Прискорен-
ню економіки в 2020—2021 роках, до 
3,2% і 3,7% відповідно, також спри-
ятиме пом’якшення монетарної полі-
тики і пожвавлення економічної актив-
ності у світі», — повідомили в Націо-
нальному банку України.

■

Дешеві сезонні овочі і фрукти стали чи не головним фактором, який подарував українцям зниження інфляції.❙

Росія більше не в тренді
 З 2014 року торгові відносини України та Росії 
впали маже втричі: з 18,5 млрд доларів  до 6,9 млрд 
доларів. Таким чином, Україна вибула з десятки най-
більших торговельних партнерів Росії, поступившись 
Казахстану з 8,9 млрд доларів обороту з Росією.
 У цілому за перше півріччя 2019 року зовнішньо-
торговельний оборот нашого північного сусіда стано-
вив 318 млрд доларів, що на 3,3% менше, ніж було за 
першу половину 2017 року, — 329 млрд доларів.

Цукор: шкідливий і дорогий 
 Асоціація «Укрцукор» прогнозує підвищення оп-
тово-відпускних цін на цукор на 18% до 13 тис. гри-
вень за тонну вже в нинішньому, 2019/2020, марке-
тинговому році. Причина — скорочення виробниц-
тва солодкого товару. Станом на сьогоднішній день, 
за оцінками асоціації, виробництво цукру становити-
ме 1,1—1,2 млн тонн, що більш ніж на третину мен-
ше торішніх показників.
 «Таке зменшення пов’язане насамперед зі ско-
роченням посівних площ під цукровим буряком і не-

сприятливими погодними умовами. Засуха і відсут-
ність вологи в ґрунті негативно позначилися на роз-
витку цукрових буряків і цукровий буряк масово 
втрачає вагу бадилля, що в свою чергу призведе до 
низької цукристості», —  прокоментувала заступник 
голови правління «Укрцукру» Руслана Яненко, додав-
ши, що агрономи господарств відзначають поширен-
ня таких хвороб, як коренева гниль і жовтяниця. За 
прогнозами асоціації, в новому сезоні працюватиме 
32 цукрові підприємства.

Прибутковий, як «Приват»! 
 За даними Національного банку України, найпри-
бутковішим серед вітчизняних фінансових установ  
за підсумками першого півріччя нинішнього року 
став державний «ПриватБанк». Він заробив 18,289 
млрд гривень чистого прибутку. На другому місці з 
прибутком у 2,383 млрд гривень перебуває «Райф-
файзен Банк Аваль». На третьому — «УкрСиббанк» 
із доходом у 1,458 млрд гривень. Четверте місце 
зайняв ПУМБ, заробивши 1,265 млрд гривень. На 
п’ятій сходинці опинився «ОТП Банк» із чистим при-

бутком в 1,262 млрд гривень.
 Найгірше попрацював «Укрсоцбанк», який отри-
мав 473,197 млн гривень збитку. У цьому антирейтин-
гу він посунув традиційного фінансового аутсайдера, 
дочірній банк російського «Сбербанка» зі збитками 
297,749 млн гривень. На третьому місці серед фінан-
сових невдах — банк «Кредит Дніпро», який попра-
цював із показником мінус 35,824 млн гривень.

Нітшери замість офшорів
 Через посилення моніторингу виведення капіта-
лу, класичні офшори відходять у минуле, і на їх міс-
це приходять нітшери. На думку фінансового аналіти-
ка Олексія Куща, раніше офшори виконали роль «бу-
фера», який знімав фіскальне напруження у США і 
Європі, але зараз ситуація змінилася: у світі запро-
ваджують стандарти BEPS (плану дій для боротьби 
з розмиванням оподатковуваної бази і виведенням 
прибутку з-під оподаткування).
 Відтак, як вважає експерт, стають актуальними 
нітшери: у вигляді Голландії, Кіпру, Естонії, Шотлан-
дії, Ірландії та інших країн, що створюють локальні 

привабливі економічні і податкові стимули для залу-
чення інвестицій зарубіжних компаній. 

Ще один Кабмін — не найкраща ідея
 Створення адміністрації розвитку з особливи-
ми повноваженнями, про що неодноразово заявля-
ли в оточенні новообраного українського президен-
та Володимира Зеленського, на сьогодні є недоціль-
ним, оскільки Кабмін і НБУ мають усі необхідні ва-
желі. «В Україні для проведення економічної політики 
є два найвищі відповідні органи. Це — уряд і НБУ, 
які мають у своєму розпорядженні всі необхідні інс-
трументи для проведення економічної політики», — 
заявив економіст Андрій Новак, пояснивши, що уряд 
має  додаткові бюджетні інструменти, а НБУ — гро-
шово-кредитні.
 «І якщо створювати якісь нові органи, то виникає 
питання: якими інструментами вони оперуватимуть. 
Адже для координації, наприклад, економічних ре-
форм досить просто комусь в уряді доручити їх ре-
алізацію в усіх сферах, у яких вони планують», — 
сказав Новак. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

НАШІ ГРОШІ

Гривня у повний зріст
В Україні уповільнюється інфляція: до кінця нинішнього року 
очікуємо 6,3%, до кінця наступного — близько 5%

■
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Шлях Ярослава до Києва
 На виставці представле-
но близько 100 артефактів ХІ 
ст., пов’язаних з епохою кня-
зя Ярослава, з фондів НМІУ та 
його філії — Музею історичних 
коштовностей, а також мідна 
підвіска початку ХІ ст. із зоб-
раженням знака Рюриковичів 
із Національного історико-ет-
нографічного заповідника «Пе-
реяслав». 
 Серед найцікавіших експо-
натів — печатки та нумізматич-
ні матеріали, зокрема срібляни-
ки, карбовані для утвердження 
свого статусу князем Святопол-
ком Окаянним. В експозиції та-
кож можна побачити вислі пе-
чатки — молівдовули, які мог-
ли належати Великому князю 
київському Ярославу Володи-
мировичу — Георгію. На сьо-
годні відомо 12 екземплярів від 
8 пар матриць. До огляду пред-
ставлена висла свинцева печат-
ка — молівдовул, знайдена в 
1961 р. у Києві.
 Князь Ярослав Володими-
рович, прозваний літописцем 
Мудрим, був третім за стар-
шинством (після Вишеслава та 
Ізяслава) Володимировим си-
ном. Княжич народився калі-
кою і до якогось часу взагалі 
не міг ходити, згодом ходив на-
кульгуючи. Мабуть, саме тому 
Ярослав не відчував особливо-
го потягу до військової справи 
й завжди більше покладався на 
дипломатію.
 Коли Володимир роздавав 
своїм синам удільні володін-
ня, десятилітньому Ярославу 
спочатку дістався Ростов. Піз-
ніше, після смерті Вишесла-
ва, він почав княжити в Новго-
роді. Новгородський стіл вва-
жався тоді другим після Киє-
ва і Ярослав просидів на ньому 
майже чверть століття. За під-
тримки новгородської реміс-
ничої і торговельно-фінансової 
еліти у 1014 р. молодий князь 
наважився відкрито виступи-
ти проти батька — відмовив-
ся виплачувати Києву щорічну 
данину в 3 тисячі гривень. Во-
лодимир розгнівався й почав 
готуватися до походу проти не-
покірного сина. Та несподівана 
смерть поклала край його намі-
рам. Розпочалася братовбивча 
війна за верховну владу між Во-
лодимировими синами.

Чи відомий убивця Бориса і 
Гліба? 
 Боротьба Володимирови-
чів за Київський стіл знайш-
ла відображення як у давньо-
руських, так і в іноземних дже-
релах. Збереглася «Хроніка» 
німецького хроніста Тітмара 
Мерзебурзького (975—1018), 
за свідченням якого, Володи-
мир поділив свої володіння між 
двома синами, а Святополк у 
той час сидів у в’язниці за змо-
ву проти батька. Унікальні свід-
чення про події 1015—1019 
рр. містяться у скандинавсь-

кій сазі, складеній за спогада-
ми учасників руського походу 
під проводом норвезького ко-
нунга Еймунда. За сагою, після 
смерті Вальдамара (Володими-
ра), Ярицлейв (Ярослав) спла-
нував вбивство Бурицлава (Бо-
риса) і за допомогою варязьких 
найманців його здійснив, після 
чого «весь народ в країні пішов 
під руку Ярицлейва». 
 «Історики не мають єдиної 
думки про перебіг подій усо-
биці, — пояснює кураторка 
виставки, завідувачка відді-
лу найдавнішої та середньовіч-
ної історії України НМІУ Ма-
рина Стрельник. — Чимало 
прихильників саги «Пасмо про 
Еймунда», ХІІІ ст., звинувачу-
ють Ярослава у причетності до 
вбивства братів (зокрема, Бори-
са) і впевнені, що автор «Повісті 
минулих літ» сфальсифікував 
події на догоду нащадкам Ярос-
лава, приписавши вбивство Свя-
тополку. Автори, які виступа-
ють на захист Ярослава, відки-
дають звинувачення, вважаючи 
сагу фольклорним твором». 

Чи довіряти літописам? 
 Сучасні історики вважають, 
що частину літописів, які роз-
повідають про події ІХ–ХІ ст., 
створили автори початку ХІІ 
ст. Кураторка виставки радить 
сприймати їх як тогочасне іс-
торичне дослідження, що спи-
ралося на доступні автору ХІІ 
ст., але втрачені нині джере-
ла. М. Стрельник говорить, що 
тексти окремих літописів су-
перечливо подають навіть дату 
народження Ярослава Мудрого. 
Так, під 1016 роком вказуєть-
ся, що князю на той час було 
28, а в записі про смерть Ярос-
лава у 1054 р. — що йому було 
76 років. Це можна пояснити як 
потребою літописця підкресли-
ти право Ярослава на київський 
стіл за старшинством, так і від-
сутністю інформації.
 Наступне питання: як 
князь Ярослав став «Мудрим». 
«Повість минулих літ» зазви-
чай називає його просто Ярос-
лавом, а одного разу «Хром-
цом», тобто кульгавим, вказую-
чи на фізичний недолік князя. 
Тож звідки взявся князь «Муд-
рий»?
 «Твердження, що прізвище 
«Мудрий» Ярослав отримав у 
XVI ст. від московських літо-
писців, не є вірним, — звертає 
увагу Марина Стрельник. — 
Епітети «богомудрий» і «пре-
мудрий» — це визначення, що 
вказує на відношення автора до 
Ярослава. Першим з істориків, 
хто назвав Ярослава Мудрим, 
був історик ХІХ ст. М. Карам-
зін. Підсумовуючи діяльність 
Ярослава він написав: «Ярослав 
заслужил в летописях имя Госу-
даря мудрого». Проте на джере-
ло автор не посилається. Звич-
не для нас ім’я «Ярослав Муд-
рий» з’являється в історіогра-
фії тільки в кінці ХІХ ст. Отже, 

син Володимира Ярослав не но-
сив прізвище Мудрий, не вжи-
вали його і середньовічні літо-
писці, воно вийшло з-під пера 
істориків нового часу». 

Гривні і підвіски
 Найцікавішими артефакта-
ми, які характеризують епоху 
Ярослава Мудрого, на вистав-
ці є сфрагістичні та нумізма-
тичні матеріали, представлені 
у чотирьох вітринах. Відвіду-
вачі мають нагоду оглянути рід-
кісну знахідку — мідну вірчу 
підвіску зі знаком Рюрикови-
чів. За словами М. Стрельник, її 
було знайдено в с. Циблі на Пе-
реяславщині у 2006 р. На лице-
вому боці підвіски є зображення 
княжого знака — тризуба князя 
Володимира Святославича, на 
зворотному — складний рослин-
ний орнамент. На сьогодні відо-

мо близько 10 підвісок зі знака-
ми Рюриковичів. 
 Великий князь київський 
Ярослав найважливішим своїм 
завданням вважав збережен-
ня цілісності держави. Дослід-
ниця звертає увагу на предме-
ти озброєння дружинників та 
побутові речі: фрагменти мечів, 
бойову сокиру, наконечники 
списів та стріл, предмети кінсь-
кого спорядження, фібули, кре-
сала. Поряд представлено кош-
товні срібні чоловічі прикраси: 
срібний ланцюг, гривни, персні, 
підвіски, медальйон — барма.
 З іменем Ярослава часто 
пов’язують і появу монетних 
гривен. Вони фігурують у стат-
тях укладів Ярослава, в одному 
зі списків новгородського пер-
шого літопису та в двох новго-

родських берестяних грамотах, 
що дійшли до нашого часу. На-
томість, археологічні артефак-
ти, які прийнято називати «мо-
нетними гривнами», знаходять 
тільки на початку ХІХ ст. Пер-
ший скарб срібних злитків, так 
звані «киевские рубли», було 
знайдено на території Десятин-
ної церкви під час досліджень 
1826 р. 
 Уже на середину ХІХ ст. ста-
ли відомі й інші скарби зі сріб-
ними злитками, що дозволи-
ло припустити тотожність цих 
виробів літописним гривнам. 
Потребу використання злитків 
срібла як еквівалента грошей 
дослідники пояснюють тим, 
що карбування власної монети 
Володимиром Святославови-
чем та його синами Святопол-
ком і Ярославом відбувалося 
недовгий час і в незначній кіль-

кості. Наявної візантійської та 
арабської монети не вистачало 
для потреб торгівлі ХІ ст. Із се-
редини ХІІ ст. розпочинаєть-
ся безмонетний період, викли-
каний різким припиненням 
притоку срібла зі Сходу. Саме 
з цим історики пов’язують по-
ширення гривен.
 Більшість київських знахі-
док гривен відноситься саме до 
територій Десятинної церкви 
та Михайлівського Золотовер-
хого собору. На садибі остан-
нього в ХХ ст. було знайдено 
три скарби, переважно зі сріб-
них злитків. 
 На виставці простежено іс-
торичний шлях гривни від дав-
ньоруських срібних монетних 
гривен ХІ—ХІІ ст., бронзових 
вагів ХІ ст. до купюр номіна-

лом 2 гривні 1992 р. та 2001 
р., сувенірної срібної банкно-
ти 2 грн 2004 р. та монет но-
міналом 2 грн 2018 р. На мо-
нетах та купюрах номіналом 
2 грн зображено князя Ярос-
лава Мудрого.

Детектив із саркофагом
 Ярослав Мудрий помер 20 
лютого 1054 р. у Вишгороді 76-
річним, у зеніті слави, воло-
дарем процвітаючої держави. 
Всеволод Ярославич, який був 
при батькові, привіз його тіло 
до Києва. За літописом, князя 
поховали «в раце мороморяне в 
церкви святии Софья». 
 Мармуровий саркофаг і нині 
можна побачити в стінах Софії 
Київської. Він вирізьблений з 
суцільного блоку мармуру, на-
критий двоскатною кришкою 
й оздоблений різьбленими зоб-
раженнями хрестів, рослин та 
птахів. Попри багаторічні до-
слідження, як зізнається ку-
раторка виставки, саркофаг і 
досі є предметом наукових дис-
кусій.
 Залишається загадкою, як 
такий масивний виріб, вагою 
близько шести тонн, могли в ХІ 
ст. доставити до Києва. Подібні 
гробниці виготовляли з ІІ і аж 
до початку ХІІ ст. н. е. на ост-
рові Проконессос (нині Марма-
ра в Мармуровому морі) й у по-
дальшому транспортували вод-
ним шляхом. 
 Найбільшою таємницею є 
вміст саркофага. Точно не відо-
мо, чи відкривали його з ХІ до 
початку ХХ ст. Знайдені всере-
дині чоловічий та жіночий ске-
лети було передано у 1939 р. для 
дослідження. Антрополог Гера-
симов інтерпретував їх (спира-
ючись на вік, прижиттєві трав-
ми та сліди хвороб) як останки 
Ярослава та його дружини Ін-
гігерди — Ірини. Він здійснив 
найвідомішу реконструкцію 
зовнішнього вигляду Великого 
Київського князя Ярослава Во-
лодимировича. В 1940 р. обидва 
скелети було повернуто до Киє-
ва, однак поклали їх до сарко-
фага лише в 1964 р. 
 Далі, як зізнається Мари-
на Стрельник, історія нагадує 
детектив: «Під час досліджен-
ня 2010 р. усередині саркофа-
га виявили тільки один ске-
лет, який належав жінці 45—
55 років, ймовірно, дружині 
Ярослава. Новітні комп’ютерні 
методики дозволили відтвори-
ти її зовнішність. А от остан-
ки князя, скоріше за все, було 
втрачено під час ІІ світової вій-
ни, і, за окремими свідчення-
ми, вони могли бути вивезені 
до Нью-Йорка». 
 На виставці, яка тривати-
ме до кінця літа, представлено 
копію саркофага Ярослава Муд-
рого. Наприкінці ХІХ — на по-
чатку ХХ ст. її виконав худож-
ник А. Мазаракі на замовлення 
Вікентія Хвойки для експози-
ції новоствореного Музею ста-
рожитностей і мистецтв у Києві 
— попередника Національного 
музею історії України. ■

МУЗИЧНИЙ ПРОВУЛОК

Загадки Ярослава — 
дипломата і бунтівника
До тисячоліття вокняжіння в Києві Великого князя Київського 
проходить масштабна виставка

■

У Національному музеї історії України.
Фото з сайта nmiu.com.ua.

❙
❙

За підтримки новгородської ремісничої і торговельно-
фінансової еліти у 1014 р. молодий князь наважився 
відкрито виступити проти батька — відмовився 
виплачувати Києву щорічну данину в 3 тисячі гривень. 
Володимир розгнівався й почав готуватися до походу 
проти непокірного сина.

Олена ГОРІШНЯНСЬКА

Про місце в історії князя Ярослава Володимировича чимало на-
писано в старовинних хроніках, історичних дослідженнях, нау-
ково-популярних розвідках і художніх творах. Історики та митці 
ідеалізували Ярослава Мудрого. Літописці й історики натомість 
зображували найкращим правителем: хитрим дипломатом та муд-
рим політиком, укладачем першої збірки законів і «тестем Євро-
пи», захисником християнських ідей і великим будівничим. Але є 
також інший погляд на Великого князя — як на непокірного бун-
тівника проти батькової волі й людини, здатної заради влади на 
все. Дослідники досі з’ясовують, яким був його вигаданий образ, 
а яким — реальний.
У Національному музеї історії України відкрилася масштабна 
виставка «Ярослав Мудрий: два образи». Вона приурочена до 
тисячоліття від дня вокняжіння в Києві Великого князя Київсь-
кого Ярослава (987—1054 рр.). Проект покликаний допомогти 
з’ясувати, коли саме Ярослав одержав прізвисько «Мудрий», хто 
вбив Бориса і Гліба, куди могли подітися із мармурового саркофа-
га в Софії Київській його останки.
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Як художник і громадянин 
сформувався у Львові 
  «Це вже третя виставка 
Кушніра в Музеї шістдесят-
ництва, — зазначила завіду-
вачка музею Олена Лодзинсь-
ка. — Але вперше у нас пред-
ставлено його знамениту кар-
тину «Кобза». Свого часу Алла 
Горська привела десятки ху-
дожників у Клуб творчої молоді 
(осередок ранніх шістдесятни-
ків, що діяв у 1960—1964 роках 
у Києві. — Ред.), а Кушнір очо-
лював художню секцію КТМу і 
його роль у згуртуванні худож-
ників є дуже великою, крім того 
він «просував» виставкові про-
екти, влаштовував виставки». 
 Народився майбутній ми-
тець на Різдво 1926 року в селі 
Рудка Дунаєвецького району 
Хмельницької області. Мати ху-
дожника походила з шанованої 
в селі заможної родини, двоє її 
братів воювали в УПА. Дух на-
ціональної свідомості супровод-
жував Веніаміна з перших років 
життя, а ще — мамина пісня і 
вірші Шевченка. Дитинство і 
юність минули на Поділлі. Саме 
тут він відчув себе художником, 
хоча його шлях до мистецтва 
був доволі заплутаний. (Пер-
шим учителем із фаху вважав 
викладача Дніпропетровсько-
го художнього училища Мак-
сименка, що під час війни жив 
у Дунаївцях).
 Батько Веніаміна був крав-
цем, тож і сина віддав у науку 
до швейної майстерні. І, мабуть, 
саме звідси й міцно скроєні ком-
позиції художника... Митець 
згодом часто жартував: «Якби 
я став кравцем, то був би вели-
кою людиною». 
 Та його кравецька кар’єра 
обривається призовом до ра-
дянської армії, де з нього на-
магаються зробити військово-
го фельдшера. Через пів року, 
правдами й неправдами вирвав-
шись із лав армії, пробує себе 
на факультеті фізики Київсь-
кого держ університету, потім 
вступає до Політеху. Але зго-
дом міцно зачепився лише у 
Львівському інституті приклад-
ного і декоративного мистец-
тва, де здобував професійну ос-
віту в 1948-1953 роках у майс-
тернях Р. Сельського, І. Гуто-
рова, Й. Бокшая. Студентські 
роки пройшли у наполегливій 
праці, у пошуках власного сти-
лю. 
 Часто згадував однокурс-
ників та гуртожиток, у яко-
му жили по двадцять осіб в од-
ній кімнаті. Разом із Кушніром 
навчалися Володимир Патик, 

Софія Каррафа-Корбут, Степан 
Коропчак та інші, які в майбут-
ньому стали добре відомими 
митцями-шістдесятниками. 
 На жаль, серед мешканців 
гуртожитку були й «стукачі», 
і цей факт сковував руки, за-
важав нормальному творчо-
му розвитку. Тож молодь, поз-
найомившись, вдавалася до 
езопівської мови; суперечки, 
у яких повинна народжувати-
ся істина, рідко коли виходи-
ли за рамки дозволеного. Але 
Львів, попри все, залишав за 
собою прерогативу духовного 
П’ємонту України. Тим паче, 
не варто забувати, що в ті часи 
в довколишніх лісах ще лунали 
черги повстанських автоматів. 
І художні етюди в горах могли 
дорого коштувати...
 Та, незважаючи ні на що, 
Кушнір із приятелем-горяни-
ном їздить по селах, багато ма-
лює, бере участь у гуцульських 
гулянках. Саме тут, у Карпа-
тах, шукає і знаходить духовне 
коріння народу: в одязі, говір-
ці, звичаях, архітектурі, іконо-
писі...
 У Львові Кушнір формуєть-
ся як художник і громадянин. 
Незважаючи на дискомфорт 
політичних реалій, там зберег-
лося національне культурне се-
редовище, домінує українська 
мова, та й сама архітектура ста-
рого міста кожним своїм виги-
ном будить думку, виховує ес-
тетичне чуття. Саме там відчув 
він усю вагу відповідальності 
за долю нації. 
 Як митець, він еволюціонує 
в рамках Львівської реалістич-
ної школи, адептами якої були 
Монастирський і Труш. Вплив 
останнього відчувається в ран-
ніх роботах Кушніра. Згодом, у 
нього з’явиться свій, ні на кого 
не схожий стиль, а поки що, 
піднявши комір старенького 
пальта, ходить на виставки, бу-
ває в Оперному, але частіше — 
на товарній станції, де розван-
тажує вагони й поповнює свій 
куций студентський бюджет.

«Лісоруби», «Плотогони» 
та «Трембітарі» — 
родом із Києва
 У 1953 році, блискуче вико-
навши дипломну роботу «Уні-
версали Богдана Хмельниць-
кого», Кушнір покидає Львів. 
Причина — не прописують. На 
запрошення свого однокурсни-
ка їде у Дніпропетровськ, де 
впродовж двох років викладає 
в художньому училищі, бере 
активну участь у виставках. Із 
1954 року — член Спілки ху-

дожників. Переїхавши у 1956-
му до Києва, довго поневіряєть-
ся без квартири й без майстерні. 
Грошей вистачає хіба що на пи-
ріжок і воду з сиропом.
 Як згадувала його дружина 
Галина Петрівна: «Був він тоді 
енергійний, веселий, красивий, 
мав багато друзів. Дуже любив 
музику, особливо класичну. 
Часто відвідував філармонію, 
концерти під відкритим небом. 
Та й малював він завжди під му-
зику». 
 Із 1959 року Кушнір нарешті 
при роботі: працює в колектив-
ній майстерні на території Киє-
во-Печерської лаври. 
  У столиці художник створив 
свої великі полотна «Лісоруби», 
«Плотогони», «Червоні маки» 
— мова цих полотен символіч-
на, з глибоким змістом, також 
вони відразу привернули ува-
гу майстерністю, людяністю, 
щирістю. Етапним і вершин-
ним полотном у цей період ста-
ли його «Трембітарі» (1961 р.) 
— це був символ-заклик, що збу-
джував національну свідомість 
сучасників: ракурс, діагоналі 
трембіт, експресивно написане 
небо, колорит, трифігурна ком-
позиція. На диво, попри всю 
крамольність змісту, картину 
репродукують і тиражують в 
офіційно виданих листівках.
 Загалом же шістдесяті роки 
багаті на враження, дружбу, 
пропозиції. Офіційні худож-
ники намагаються переманити 
його до свого табору, пропоную-
чи малювати на так звану сучас-
ну тематику, адже «це швидко 
допомогло б піти вгору», гово-
рили підлещуючись. Але перед 
Кушніром здіймаються інші 
вершини, на яких бовваніють 
постаті Гоголя, Шевченка, Мі-
келанджело. Високо піднята 
планка виключає будь-які поб-
лажки до себе: художник бага-
то малює, читає, відкриває нові 
літературні імена — благо полі-
тичний вітер потеплішав і щось 
таки вже друкується. Настільні 
книги — Біблія, Кобзар, Сково-
рода, а коло спілкувань — Си-
моненко, Сверстюк, Заливаха, 
Світличний, Горська, Зарець-
кий, Танюк... Суперечки, роз-
мови, в центрі яких минуле і 
майбутнє України.

Будив національний ген
 У 1962 році Кушнір стає 
найактивнішим членом Клу-
бу творчої молоді. На блискуче 
організованих вечорах разом з 
іншими пропагує українське 
мистецтво, забуті імена, кла-
сику. Начитаний, з філософсь-
ким складом мислення, він про 
все має оригінальні і глибинні 
судження. На ці ж роки припа-
дають найбільш матеріальні га-
разди: спочатку отримує майс-
терню, а згодом і однокімнатну 
«хрущовку».
 У майстерні завжди хтось 
є, завжди суперечка. Багатьох 
відвоював він для українсько-
го мистецтва, розбудивши на-
ціональний ген, зокрема і у ви-
датного українського художни-
ка Опанаса Заливахи. Глибокий 
розум, талант, вроджений арис-
тократизм роблять Кушніра од-
ним із найвпливовіших ідеоло-
гів шістдесятництва.
 Після похорону Симоненка 
в грудні 1963-го, на якому був і 
Кушнір, з’являються перші оз-
наки стеження за ним. «Пер-
ші арешти припадають на ве-
ресень 1965 року, — згадувала 
дружина Кушніра. — Ми були 
тоді в Карпатах. По дорозі заї-
хали до Заливахи. Разом гос-
тювали у художника Михайла 
Фіголя, де, як стало згодом ві-
домо, нас через вікно сфотогра-
фував кадебіст. А коли вже по-

верталися з Карпат через Івано-
Франківськ, знову пішли до За-
ливахи, але двері — запечатані. 
Як виявилося потім — його за-
арештували, тоді ж посадили й 
братів Горинів та Осадчого. Усе 
це якось підкосило Веніамі-
на. «Чому Опанаса посадили, а 
мене ні?» — переживав він...» 
Залишившись у більшій «зоні», 
Кушнір приречений на каліче-
не спілкування з такими, як і 
сам, піднаглядними. Ті ж, хто 
зламався, при зустрічі перехо-
дять на інший бік вулиці. 
 ...Інтенсивно працюючи 
над своїми полотнами, Кушнір 
не забуває про заарештованих 
друзів: листується, надсилає 
книги, думає над тим, як поба-
читися з ними. Нарешті, вип-
росивши у Спілці відрядження 
до Москви, нехтуючи власною 
безпекою, їде в Мордовський 
табір, аби хоча б через колю-
чий дріт кількома словами пе-
ремовитися з хлопцями. Там 
його затримують, обшукують 
і, причепивши «хвоста», від-
пускають до Москви. І хоч не-
вдовзі щасливо повертається з 
«відрядження» додому, раді-
ти доводиться недовго: його не 
допускають на виставки й тим 
самим заганяють у фінансовий 
кут. Спілка якщо й купувала 
картини, то намагалася запха-
ти їх якомога далі від людсь-
ких очей.

«Трембітарі» (у деяких джерелах цю картину називають «Трембіта»). 1961 рік.   ❙

ІМ’Я З МИНУЛОГО 

«Малював завжди 
під музику»
За життя при «совєтах» художник-шістдесятник Веніамін Кушнір 
не мав жодної персональної виставки

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

Маловідомі широкому загалу видатні особистості-митці, такі як 
Веніамін Кушнір, отримують друге «народження» завдяки Музею 
шістдесятництва. Нещодавно там відбувся творчий вечір, присвя-
чений українському художнику, викладачу, громадському діячу 
правозахисного руху, який пішов у засвіти 27 років тому. Кушнір 
був художником від Бога й водночас різносторонньою високоос-
віченою людиною: любив і добре знав українську і світову літера-
туру, історію, філософію, мистецтво, музику. Поезія і музика були 
невід’ємною часткою його буття, вони звучать і в його творах. 

«Кобза». 1964 рік.❙

Веніамін Кушнір. Автопортрет.
1991 рік.

❙
❙
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З якого віку особи 
підлягають кримінальній 
відповідальності? 
 Кримінальній відповідаль-
ності підлягають особи, яким 
до вчинення злочину виповни-
лося 16 років. Однак за вчинен-
ня окремих видів злочинів до 
кримінальної відповідальності 
притягують неповнолітніх осіб 
у віці від 14 до 16 років. 

Які види покарань 
застосовують до 
неповнолітньої особи?
 До неповнолітніх, визнаних 
винними у вчиненні злочину, 
судом можуть бути застосовані 
такі основні види покарань, як 
штраф, громадські роботи, вип-
равні роботи, арешт або позбав-
лення волі. Крім того, до непов-
нолітніх можуть бути застосо-
вані додаткові покарання у виг-
ляді штрафу та позбавлення 
права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю.

У чому полягають 
особливості кримінальної 
відповідальності 
неповнолітніх?
 Для неповнолітніх перед-
бачено особливі, менш суворі, 
більш гуманні умови кримі-
нальної відповідальності та по-
карання, порівняно з доросли-
ми злочинцями, а саме:
 — за певних умов допус-
кається можливість звільнення 
неповнолітнього від криміналь-
ної відповідальності із застосу-
ванням до нього примусових 
заходів виховного характеру;
 — скорочено види покарань 
та обмежено строки встановле-
них покарань; 
 — передбачено більш м’які 
вимоги (умови) для звільнення 
від кримінального покарання;
 — зменшено строки, піс-
ля спливу яких до неповноліт-
нього можливе застосування 
умовно-дострокового звільнен-
ня, а також строки погашення і 
зняття судимості.

Які особливості при 
призначенні покарання?
 Суд, окрім того, що врахо-
вує ступінь тяжкості вчинено-
го злочину, особу винного та об-
ставини, що пом’якшують та 
обтяжують покарання, також 
враховує умови його життя та 
виховання, вплив дорослих, рі-
вень розвитку та інші особли-
вості особи неповнолітнього.
 Також неповнолітній вік 
особи, сам по собі, є обстави-
ною, що пом’якшує покаран-
ня. Її обов’язково мають врахо-
вувати при призначенні пока-
рання незалежно від того, чи 
досяг підсудний на час розгля-
ду справи повноліття.

Чи може бути неповнолітній 
звільнений від відбування 
кримінального покарання?
 Так, українське законо-
давство передбачає таку мож-
ливість, але за певних умов. 

По-перше, неповнолітня особа 
може бути звільнена від пока-
рання з випробуванням. Проте 
таке звільнення є можливим, 
якщо особу засудили до ареш-
ту чи позбавлення волі. Іспи-
товий строк встановлюється 
тривалістю від 1 до 2 років. По-
друге, неповнолітнього може 
бути звільнено від покаран-
ня із застосуванням примусо-
вих заходів виховного харак-
теру. Якщо неповнолітній вчи-
нив злочин невеликої або серед-
ньої тяжкості, його може бути 
звільнено. Проте має бути виз-
нано, що внаслідок щирого ка-
яття та подальшої бездоганної 
поведінки він, на момент виро-
ку, не потребує застосування 
покарання.
 У цьому разі суд застосовує 
примусові заходи виховного 
характеру:
 *застереження;
 *обмеження дозвілля і вста-
новлення особливих вимог до 
поведінки неповнолітнього;
 *передача неповнолітнього 
під нагляд батьків чи осіб, які 
їх заміняють, чи під нагляд пе-
дагогічного або трудового ко-
лективу за його згодою, а та-
кож окремих громадян на їхнє 
прохання;
 *покладення на неповноліт-
нього, який досяг 15-річного 
віку і має майно, кошти або за-
робіток, обов’язку відшкодува-
ти заподіяні майнові збитки;
 *направлення неповноліт-
нього до спеціальної навчаль-
но-виховної установи для ді-
тей і підлітків до його виправ-
лення, але на строк, що не пе-
ревищує 3 років. 
 Але варто пам’ятати: в разі 
ухилення неповнолітнього, 
що вчинив злочин, від застосу-
вання до нього примусових за-
ходів виховного характеру, ці 
заходи скасовуються і він при-
тягується до кримінальної від-
повідальності.

У яких випадках неповнолітню 
особу можуть засудити до 
позбавлення волі?
 Позбавлення волі на певний 
строк є найсуворішим покаран-
ням і може застосовуватися за: 
 *вчинений повторно злочин 
невеликої тяжкості — на строк 
не більше 1 року 6 місяців; 
 *злочин середньої тяжкості 
— на строк не більше 4 років; 
 *тяжкий злочин — на строк 
не більше 7 років; 
 *особливо тяжкий злочин 
— на строк не більше 10 років; 
 *особливо тяжкий злочин, 
поєднаний з умисним позбав-
ленням життя людини, — на 
строк до 15 років.

За яких умов неповнолітні 
можуть звільнятися 
від кримінальної 
відповідальності?
 До неповнолітнього мо-
жуть бути застосовані загаль-
ні види звільнення від кримі-
нальної відповідальності:

 — у зв’язку з дійовим каят-
тям;
 — у зв’язку примирення 
винного з потерпілим;
 — у зв’язку з передачею 
винного на поруки;
 — у зв’язку зі зміною об-
становки.
 Також до неповнолітнього 
може бути застосовано умовно-
дострокове звільнення від від-
бування покарання. Проте ос-
танній вид застосовують тіль-
ки до тих, кого було засудже-
но до позбавлення волі.
 Окремо зазначу: Міністерс-
тво юстиції є координатором 
усіх напрямів роботи, пов’язаної 
з реформуванням сфери право-
суддя для дітей в Україні. Так, 
в Україні впроваджено Націо-
нальну стратегію реформуван-
ня правосуддя для дітей на пе-
ріод до 2023 року в межах якої 
нами розроблено законопроект 
«Про правосуддя, дружнє до ди-
тини» та стартував проект «Від 
мрії до дії», мета якого — про-
філактика правопорушень се-
ред неповнолітніх. 
 Додатково Мін’юст спіль-
но з Генпрокуратурою запус-
тили пілотний проект «Про-
грама відновлення для непов-
нолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні злочину» на базі 
системи надання БПД у До-
нецькій, Одеській, Львівсь-
кій, Луганській, Миколаївсь-
кій та Харківській областях.
 Ключові умови застосу-
вання Програми — додаткові 
заходи, які допоможуть не-
повнолітньому побудувати со-
ціальні зв’язки, знайти нове 
захоплення та змінити свою 
поведінку. Для цього залуча-
ються спеціалізовані устано-
ви та психологи, які мають до-
свід ресоціалізації дітей. 
 Далі, за результатами Про-
грами відновлення, якщо не-
повнолітній відшкодує шкоду 
і примириться з потерпілим, 
кримінальне провадження за-
кривається. При цьому непов-
нолітній пройде програми ресо-
ціалізації. 
 І насамкінець додам: за ста-
тистикою Генпрокуратури, у 
70% випадках неповнолітній 
правопорушник, який потрапив 
за ґрати на строк більше одно-
го року, потрапляє у в’язницю 
повторно. Тож відновне право-
суддя дає шанс повернутися до 
нормального життя. 

Куди звертатися за більш 
детальною консультацією та 
роз’ясненнями?
 Якщо у вас залишились 
питання з цього приводу, будь 
ласка, телефонуйте до кон-
такт-центру системи безоплат-
ної правової допомоги за номе-
ром 0 (800) 213 103. Цілодобово 
та безкоштовно в межах Украї-
ни. У центрах та бюро надання 
безоплатної правової допомоги 
по всій Україні ви можете отри-
мати юридичну консультацію 
та правовий захист. ■

«Веня, может, ты не умеешь 
Ленина рисовать?»
 Яскравими спогадами про 
батька поділився на зібранні його 
син. «Час показує, що треба нага-
дувати про наших батьків, наших 
предків, і про ті засадничі стовпи, 
на яких ще тримається українсь-
ка цивілізація, — почав розповідь 
Іван Кушнір. — Батько був дуже 
скромною людиною. Через свою 
життєву позицію (не плазувати 
перед тодішньою владою) він за 
життя не мав жодної персональ-
ної виставки. Але через його май-
стерню на вулиці Філатова в Києві  
пройшло доволі багато художни-
ків. Часто у майстерні батька зби-
ралися художники й однодумці з 
КТМу, обмінювалися думками. 
 До речі, його майстерня була 
навпроти дверей майстерні Вален-
тина Задорожного, а через кори-
дор розташовувалася майстерня 
Людмили Семикіної. Частенько 
Задорожній стукав у двері до тата 
й казав: «А ну, Веня, заглянь!» 
Батько не відмовляв і давав това-
ришу певні поради: «Валентине, 
вже забудь про свою дипломну ро-
боту, адже в тебе є чудові й інші 
напрямки...» І згодом в роботах 
Задорожного можна було поміти-
ти динаміку розвитку від диплом-
ного полотна до, скажімо, його не-
перевершеної картини «Земля-
ки»! І таких, як Задорожний, че-
рез батькову майстерню пройшло 
багато. У художників, які потрап-
ляли в коло, де Кушнір чимось ді-
лився — відбувалися певні мета-
морфози: люди змінювалися, роз-
вивалися.
 Батька не треба було вчити, що 
Україна — це його Батьківщина 
й що його предки не запроданці, 
і не манкурти, а ті автевтони, які 
жили тут. Він не піддавав жодно-
му сумніву, що мова — це зброя, а 
погляди — це основа! І коли йому 
«землячки» (як він їх називав) 
казали: «Веня, так может ты не 
умеешь Ленина рисовать?», бать-
ко іронічно посміхався й розумів, 
що це спокуса. Він ці фрази про-
пускав, лишав цей «пиріжок» ад-
ресатам, мовляв, «самі його їжте, 
це не моє!»... Тато не розмінював-
ся на «сім шелягів» і вочевидь 
рухався лише у своєму напрям-
ку, що безумовно не давало яки-
хось побутових зручностей, адже 
гроші заробляла фактично лише 
мама. Бо коли закупочна комісія 
проходила повз картини худож-
ників і, зупиняючись біля батько-
вої, казала: «О, чудова робота», та 
щойно дізнавшись прізвище авто-
ра — йшла далі! Уявляєте, що від-
чуває людина, яка малює, бачить 
свої роботи не в якомусь мистець-
кому просторі, а... вдома під сті-
ною.

 Пригадую самвидав, який «по-
бутував» у татовій майстерні: пе-
редавався, читався й обговорював-
ся. І ще зберігався, друкований на 
папіросному папірчику, на гори-
щі дачі в томиках праць Сталіна 
на певних сторінках. 

«Нареченою» затуляли вікно на 
сільському горищі!..
 ...Колись Євген Сверстюк дуже 
гарно сказав: «Кушнір був офіцій-
ним... до певної міри». Свого часу 
«партия и правительство» покла-
дали на Кушніра надії: він, окрім 
«Трембітарів», малюватиме щось 
«радянське». Але згодом отрима-
ли ще більше нерадянського — 
«Кобзу». 
 Партноменклатура побачи-
ла, що ні — «кадр» не перекуєть-
ся й не буде малювати іконоста-
си з членів ЦК КПРС, а буде роби-
ти те, що схоче. І він би набагато 
щасливіше себе почував у Мор-
довських таборах серед однодум-
ців, аніж на «волі» — у великій 
зоні, серед «армії» стукачів, шпи-
ків і цинічних домушників, які в 
його майстерні на Філатова зали-
шали недопалки. І ця велика зона 
багатьох, мов жорна, перетирала: 
хтось ламався, хтось розкаював-
ся, ну а хтось втримувався — ці-
ною здоров’я, психіки, зруйнова-
ної сім’ї й багато чого іншого. 
 Коли «вони» зрозуміли, що 
тато не піде в «обойму інструк-
торів ЦК», тоді його потроху ста-
ли ізолювати: його роботи циніч-
но ігнорували, а коли зрідка щось 
і купували, то відправляли десь на 
периферію. Як приклад, уже піс-
ля батькової смерті Андрій Охре-
мович і Юрко Бедрик десь у 1994-
1995 роках буквально «визволи-
ли» дві татові картини: «Мате-
ринство» і «Наречену». Останню 
випадково знайшли в старій сіль-
ській хаті — нею господарі... зату-
ляли вікно на горищі!» А деякі ро-
боти потрапили, зокрема, в Мос-
ковську область, в одну з військо-
вих частин.
 Якось тато нам із мамою вис-
ловив побажання, своєрідний за-
повіт: він хотів, щоб колись одна з 
його картин потрапила до постій-
ної експозиції в Національний ху-
дожній музей України», — наго-
лошує син художника. 
 Сьогодні картини митця збері-
гаються у найвідоміших музеях 
України та в приватних колек-
ціях. 
 Свого часу Веніамін Кушнір 
творив для тих, хто мав сміливість 
дивитися і бачити. Але сьогодні 
можна стверджувати — він працю-
вав для нас, бо в його творах можна 
знайти відповідь на питання: чим 
для нас є Україна, за що в ній нам 
треба боротися і у що вірити! ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Яку відповідальність 
передбачено для неповнолітніх 
правопорушників?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко

■

Доброго дня, пане Павле! Мій неповнолітній племінник вчинив крадіжку, він жалкує про 
скоєне, але злочин є злочин і кримінальну справу вже відкрито. Підкажіть, будь ласка, яку 
кримінальну відповідальність передбачено для неповнолітніх? 

Людмила Бевз

Син художника Іван Кушнір. 
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО
Львів—Київ

 Упродовж 9 днів третьо-
го сезону LvivMozArt від-
булося понад 25 проектів: 
масштабні концертні пос-
тановки, вечори камерно-
го формату, перформанси, 
презентації та речиталі, 
науковий симпозіум. А 
виставка у Палаці Потоць-
ких «Династія Моцартів», 
створена спільно з фунда-
цією Моцартеум (Зальц-
бург, Австрія) у рамках 
цього міжнародного фес-
тивалю класичної музики, 
триватиме до кінця серп-
ня. Частина знакових фес-
тивальних подій відбулася 
за підтримки Міністерства 
Європи, інтеграції та закор-
донних справ Австрії, Бун-
десканцелярії цієї країни, 
Австрійського бюро коопе-
рації у Львові, Українсько-
го інституту та Посольства 
Республіки Австрія в Ук-
раїні у межах двосторон-
нього Культурного року 
Австрія-Україна 2019. 
 «Це історія про зірок: 
коли одна зірка Оксана 
Линів запалила зірку Льво-
ва на карті МоцАрту світу; 
запалює нові зірки і дарує 
нам радість», — лаконічно 
сказав на концерті-закритті 
Андрій Садовий, мер міста, 
яке три роки поспіль вліт-
ку масовано нагадує про те, 
що тут із 1808 по 1838 рік 
жив і творив молодший син 
віртуоза Вольф ганга Ама-
дея Моцарта — Франц Кса-
вер. Він, через дві сотні літ 
після життя на Галичині, 
став патроном LvivMozArt і 
привів у 2019-му українсь-
ке місто Лева до об’єднання 
тепер уже 11 країн, якими 
пролягає культурний мар-
шрут «Європейські стежки 
Моцарта». 
 LvivMozArt зініціюва-
ла і заснувала уродженка 
міста Броди Львівської об-
ласті Оксана Линів — нині 
головна диригентка Опери 
та Філармонійного оркест-
ру австрійського Ґраца. Та-
лановита і цілеспрямована 
41-літня арт-директорка 
фестивалю є також заснов-
ницею, диригенткою та ху-
дожньою керівницею Мо-
лодіжного симфонічного 
оркестру України/YsOU, 
який об’єднує музикантів 
12-22 років із багатьох міст: 
Львова, Києва, Донецька, 
Тернополя та інших. Одна 
з найяскравіших пред-
ставниць жінок-дириген-
тів на світовій сцені — ла-
уреатка престижної між-
народної нагороди Trebbia 
International Awards у но-
мінації «Мистецька діяль-
ність», нагороджена ти-
тулом «Зірка року 2015» 
у номінації «Класика» та 
призом Мюнхенського 
оперного фестивалю 2015 
року. 
 Проектами фестивалю 
LvivMozArt, як і всією му-
зичною діяльністю, Окса-
на Линів створює Україні 
імідж конкурентоздатного 
європейського культурно-
го центру, куди сходяться 
творчі дороги виконавців 
із різних не лише країн, а 
й континентів. Цьогоріч на 
концертних майданчиках 
виступали, зокрема, відо-
мі і закордонним поціно-
вувачам класики українсь-
кі солісти: сопрано Сусан-
на Чахоян, бас Сергій Ма-
гера, мецо-сопрано Ірина 

Житинська, тенор Олек-
сандр Шульц, піаністка 
Катерина Тітова, скрипалі 
Андрій Мурза та Валерій 
Соколов. Чарувала півден-
но-африканська оперна 
співачка Пумеза Мацікіза, 
яку за особливий тембр го-
лосу порівнюють із Марією 
Каллас. У рамках фестива-
лю вперше в Украіїні була 
нагода почути світового 
короля клезмеру — Гіору 

Фейдмана, одного з авто-
рів музики для оскаронос-
ного фільма «Список Шин-
длера», віртуоза, що поєд-
нав у своєму авторському 
стилі джаз, класику та єв-
рейські мотиви. Серед ор-
кестрів варто виокреми-
ти Баварський молодіж-
ний BLJO . Його 110 юних 
музикантів запам’яталися 
гостям Львівської опери 
бездоганним виконанням 

симфонічної поеми Ріхарда 
Штрауса «Так казав Зара-
тустра» під керівництвом 
швейцарського диригента 
Ніколаса Рауса.
 Першим концертом тре-
тього сезону LvivMozArt, 
який цього року наскріз-
ною темою визначив поєд-
нання «Музика і літерату-
ра», став проект «Пам’яті 
Йозефа Рота» у місті Бро-
ди біля зруйнованої у роки 
Другої світової однієї з най-
більших у Східній Європі 
синагоги. Ним ушанова-
ли відомого німецькомов-
ного письменника, який 
там народився, а потім 
став частиною українсь-
кої, німецької та австрій-
ської культур. Сцену, яка 
умістила понад 200 вико-
навців, розробляли біль-
ше шести місяців. Видо-
вищне й щемливе музичне 
дійство нагадало про важ-
ливість й актуальність пе-
рестороги «Ніколи знову!» 
Його кульмінацією ста-
ло виконання масштабної 
Третьої симфонії Kaddish 
видатного американсько-
го композитора, дириген-
та та гуманіста Леонарда 
Бернстайна, сина єврейсь-
ких емігрантів, які похо-
дили з Рівненщини. Про-
бирав речиталь Сунні Ме-
лез — швейцарської сце-
наристки, актриси кіно 
і театру угорського похо-
дження. Супроводжували 
солістів Академічний сим-
фонічний оркестр INSO-
Lviv та Львівська держав-
на академічна чоловіча хо-
рова капела «Дударик».
 М а с ш т а б н и й 
LvivMozArt — це уже одна 
з візитних карток високо-
культурної України, яка 
пам’ятає своїх достойни-
ків, коли б і скільки вони 
не жили тут. А ще промо-
утер нашої країни у світі, 
бо про фестиваль активно 
пишуть зарубіжні ЗМІ. Ко-
ловорот музики у Львові 
даватиме відлуння пов-
сюди, де потім виступати-
муть учасники міжнарод-
ного LvivMozArt, яким 
диригує Оксана Линів. ■

ВИСОКА НОТА

Зірка запалює зірки
Зініційований диригенткою Оксаною Линів LvivMozArt 
закріплює за країною статус мистецького центру

■

Перфоманс «Одного разу у місті» у рамках музичного фесту 
— спосіб привернути увагу до тварин, які живуть поруч, від 
режисерки Христі Лу-Лу (Україна) та художника Nurcan 
Сevik (Туреччина).
Фото LvivMozArt.

❙
❙
❙
❙
❙

СВЯТО

Три кити 
ідентичності 
Найкращі мистецькі колективи 
уславлятимуть Незалежність 
на Софійській площі
Тетяна МІЩЕНКО

 У День прапора 23 серпня на Софійській пло-
щі в Києві відбудеться open-air гранд-концерт 
визнаних національних мистецьких колек-
тивів: Ансамблю танцю імені Павла Вірського, 
Народного хору імені Григорія Верьовки та Ка-
пели бандуристів імені Григорія Майбороди. У 
концерті «Тобі, Незалежна Батьківщино!» з на-
годи святкування річниці Незалежності краї-
ни кожен із легендарних колективів матиме 
50-хвилинний блок.
 Нагадаємо лише деякі віхи мистецьких ко-
лективів, які стали візитками України на різ-
них континентах. Національний ансамбль тан-
цю України імені Павла Вірського (художній 
керівник — Мирослав Вантух) об’їхав із кон-
цертами практично весь світ, виступав на п’яти 
континентах у 80 країнах світу, а у багатьох — 
гастролювали по 20-30 разів. На Софійській 
площі покаже найкраще: козацький жартів-
ливий танець «Повзунець», Циганський та-
нець, «Волинські візерунки», «Київських па-
рубків», «Плескач», танець румунських циган 
«Вербунк» і циганський, «Моряків», «Ляльок» 
і легендарний «Гопак».
 Національний заслужений академічний на-
родний хор України імені Григорія Верьовки 
(художній керівник — Зеновій Корінець) має 
теж великий і різноманітний репертуар. Нині 
зафіксовано 200 тисяч українських пісень! Ко-
лектив не лише зберігає творчу спадщину, а й 
робить нові записи, піднімаючи глибинні на-
родні пласти, утримуючи високу творчу планку 
під назвою «золотий фонд», створений ще Гри-
горієм Верьовкою і продовжений Анатолієм Ав-
дієвським, але одночасно додаючи до українсь-
кої аутентики і фольклору сучасні аранжуван-
ня пісень. У програмі прозвучать: «Ой у лузі 
червона калина», «Гей ви, стрільці січовії», 
«Дунаю, Дунаю», «Чом ти не прийшов», «На-
ливаймо браття», вокально-хореографічна ком-
позиція «Запорожці», кримськотатарський та-
нець «Емір Джелял ве Хайтарма», вокально-хо-
реографічна композиція «Аркан», «Несе Галя 
воду», «Розпрягайте, хлопці, коні», «Реве та 
стогне Дніпр широкий», «Святковий гопак».
 Національна капела бандуристів України 
імені Григорія Майбороди (художній керів-
ник — Юрій Курач) — видатний колектив, 
який репрезентує на світовій сцені унікаль-
ний український культурний музичний фено-
мен, який 100 років тому виник на території 
новоствореної Української Народної Респуб-
ліки. Мова йде про капелу бандуристів, оригі-
нальний синтетичний удосконалений жанр ук-
раїнського кобзарського виконавства, що був 
започаткований в епоху розквіту національно-
го мистецтва – добу мистецького аванґарду по-
чатку ХХ століття. Протягом останніх років 
концертний репертуар капели значно розши-
рився. З’явились нові програми: колядки та 
щедрівки, стрілецькі, повстанські, рекрутсь-
кі, чумацькі пісні в обробках українських ком-
позиторів. Тож 23 серпня під орудою дириген-
та Олексія Бояра та за участі солістів: Олексія 
Савчука (тенор), Олександра Нікуліна (тенор), 
Романа Походня (тенор), Ярослава Звєрєва (те-
нор), Дениса Кузіна (тенор), Ярослава Вели-
кого (тенор), Ігоря Борківеця (тенор), Володи-
мира Дорожинського (бас), Максима Пер’яна 
(бас) прозвучать: «З нами Бог», «Зашуми, Дніп-
ро», «Меч Арея», «Пісня про Юрка Тютюнни-
ка», «Гей степами, темними ярами», «Ой видно 
село», «Хлопці-риболовці», «Кохана», «Сину, 
качки летять», «Їхали козаки по полю», пісня 
українських пластунів «Коли у путь», «Їхав ко-
зак за Дунай» та багато ін. 
 Ведучий концерту — Дмитро Хоркін. 
Голов ний режисер — Анатолій Солов’яненко. 
Завдяки підтримці Мінкультури України вхід 
на концерт — вільний для всіх бажаючих. 
Кількість посадкових місць обмежена, тому 
організатори радять прибути на площу не піз-
ніше 19:00, а вже через півгодини насолод-
жуватися вишуканим багатством української 
культури. ■

■

Оперний гала-концерт. Пумеза Мацікіза та Оксана Линів. ❙

Концерт «Пам’яті Йозефа Рота» відбувся у Бродах.❙
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Щоразу по нагоді відвідати якусь єв-
ропейську книгарню дістаю шок. Ні, не 
від інтер’єрів та логістики — тут рівень 
українських наблизився до порівняного. 
Але ж відділи фотографії! Серії світ-
лярської класики — від малоформатно-
бюджетних до презентативно-салонних. 
Щорічники національного фотомистец-
тва і нові проєкти знаних майстрів. 
Культурологічна есеїстика й теоретичні 
студії. Годі казати, що фотовиставки не 
обходяться без перфектних каталогів. А 
про розмай фотоперіодики взагалі мов-
чу. У вітчизняних книгарнях відділів фо-
тографії немає.

 Не сказати, що серед вітчизняних 
видавців геть відсутні активні симпа-
тики фотомистецтва. Але прогнозова-
но-регулярно втішають хіба «Родовід», 
«Артбук» та «ArtHus». Решта випускає 
фотокниги епізодично, поза власним ре-
пертуарним мейнстрімом. Звісно, усьо-
го того замало для формування масового 
читацького смаку до поліграфічної фо-
тографії. 
 Схоже, колективна прохолода до 
світлярства інерційно тягнеться з ра-
дянських часів, коли фотографія неаби-
як дискредитувала себе. Авжеж, саме 
цей вид мистецтва перебував під най-
жорсткішою цензурою — через свою 
«об’єктивну» природу, від якої виходи-
ла постійна загроза зафіксувати «не те». 
Утім це аж ніяк не означає, що всі фо-
тографи були творчими колаборантами. 
Один із фотодисидентів — харків’янин 
Євгеній Павлов.
 На початках 1970-х він — двадця-
тирічний фотолаборант Харківсько-
го інституту протезування, ініціатор 
створення фотооб’єднання «Час» (куди 
залучив, зокрема, і тридцятирічного 
Бориса Михайлова). У щойно виданій 
книжці «Скрипка» дружина фотогра-
фа згадує, що на тоді їхнє коло не спові-
дувало жодної політичної опозиційності 
— якщо такою не вважати захоплення 
світоглядною культурою гіпі та орієнта-
цію на стилістику «Бітлз». Що для ком-
сомольців, ясна річ, було негідною по-
ведінкою.
 Серію «Скрипка» Є.Павлов зняв 
1972-го. «Сто тридцять три кадри чо-
тириденних зйомок стали війною, ого-
лошеною естетиці «Советского фото» 
з її каноном красивої (стерилізованої) 
натури у красивому (виправленому) 
просторі», — значить Тетяна Ілюшина-
Павлова. Та це стало зрозуміло згодом, 
а починалося все зі звичайного молодо-
го приколу — саме так, «когда б вы зна-
ли, из какого сора...».
 «На одній із харківських тусовок 
Павлов повідав про свій намір: «Є ідея 
зняти картку — мужик стоїть голий у 
воді та грає на баяні на тлі заходу сон-
ця». Це майже дослівне цитування попу-
лярного у ті часи віршика: «Стоит ста-
туя в лучах заката...». Жанр тої фотоідеї 
— інсталяція анекдоту. Сам автор при-
гадує: «Ми їхали просто поприколюва-
тися. У мене було заготовлено наперед 
два-три кадри, та коли почав знімку-
вати, один за одним пішли наступні» 
(Birdinflight // 18.10.2016).
 Взагалі-то, така настанова є типовою 
для фотомисливця — хоч би до яких сим-
волічних наслідків він доходив насамкі-
нець. Навіть наскрізь сценарна «фото-
казкарка із сюрреалістичним ухилом» 
Меґґі Тейлор зізнається: «Починаю, не 
маючи запитань» (Digital Photografer 
// березень 2007). А «коли не знаєш від-

повіді на питання, то байдуже, з якого 
боку його ставити» (Льюїс Керрол. Алі-
са в Країні Див. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 2005). Баяна під рукою не було, 
проте знайшлася скрипка.
 У книжці — покрокова історія фото-
графічної серії «Скрипка»: роздруківки 
«контрольок», половина з яких нарешті 
опублікована в авторській концепції. 
Наприкінці — коротка версія «10», яка 
призначалася для публічного експону-
вання. Виставка уможливилася тільки 
1983-го у харківському Будинку вчених 
— і того ж дня заборонена, «за порногра-
фію».
 Звісно, у країні, де «не було сек-
су», оголена фотонатура, а надто масо-
ва, — майже кримінальний жест. Так, 
без провокації не обійшлося, адже Пав-
лов знімав «вилазку на природу» гурту 
хлопців, які розслабилися — літо, сон-
це, ліс, поле, річка! — до повного ігно-
рування одягу. Прямих сексуальних ко-
нотацій не програмувалося, але ж там, 
де молодь — сексуальність струмує не-
залежно ні від чого. Чи хотів того СРСР, 
а чи заперечував. 
 «Оголеність (як атрибут райсько-
го буття) була найзухвалішим протес-
том, найрадикальнішим запереченням 
одяганок радянської цивілізації», — 
справедливо зазначено в коментарі, але 
то є оцінка постфактум. Починалося ж 
усе з веселого пірнання у Кролячу нору. 
На мистецьку пам’ятку нонконформіз-
му часів «застою» відзнятий матеріал 
перетворився лише у постлабораторний 
період. Книжка максимально візуалізує 
цей процес; відтворює, сказати б, архео-
логію циклу.
 Перший кадр в електричці — чис-
тий карнавальний камертон; таке вра-
ження, ніби ця електричка курсує між 
Бройгелем і Кустуріцею. Скрипка в 
об’єктиві виконує ролю абсурдного мі-
рила — оте «волосся в супі», поєднання 
позірно непоєднуваного, як основа кар-
навальності. Але потроху серія одбігає 
меж прикольності, набуває «структури 
«саморухомого» фотороману». А коли 
натурники оголюються, треш-дискурс 
потроху затрачає свою домінантність і 
тональність повищується до регістру чи 
не фуги.
 «Скрипка» Павлова апелювала до 
ікон високого мистецтва, резонуючи з 
італійською класикою та її далеко про-
тягнутим пишним шлейфом», — пише 
Т.Ілюшина-Павлова, і це годі заперечу-
вати. Утім можливі й різні інші інтер-
претації. Можна, приміром, пригадати 
Сальвадора Далі, котрий ще 1927 року 
написав статтю «Фотографія — вільна 
творчість духу», де стверджував: «Фо-
тографія здатна випромінювати не-
підвладну контролю розуму поезію». А 
наш сучасник, київський маестро Олек-
сандр Глядєлов, пише: «Перед нами є чи-
мало покривів, що приховують істинну 
реальність. Фотографія допомагає її по-
бачити, відчути потік життя» (Под-
вижный пейзаж. — К.: Родовід, 2015).

 То ким же був Євгеній Павлов, коли 
створював свою «Скрипку»: резонатором 
класичних зразків, провідником інтуїтив-
ної енергетики, ілюзіоністом-алхіміком, 
опозиціонером режиму на мікрорівні («збе-
режено дефекти, притаманні радянській 
плівці, що підкреслює брутальний харак-
тер тої доби, що гнітила творчу свобо-
ду»)? Можливо, тут доречно дослухатися 
думки ще одного фотохудожника, Сергія 
Браткова: «Порівнювати художника з со-
ціальним психологом неправильно. А ось 
із соціальним психом — так. Підбурюва-
чем, юродивим, але не лікарем». Сергій Ва-
сильєв, пишучи про Браткова, доходить 
висновку, що той «не соціальний критик... 
а антрополог та натураліст» (Ukraine. 
The best. Культурний простір від А до 
Я. — К.: Атлант ЮЕмСі, 2016). Здаєть-
ся, така інтерпретація дотична і Євгенія 
Павлова.
 «Серія переживається як потужний 
викид колективного несвідомого, що від-
бувається в особливому ламінарному 

(пороговому) часі», — читаємо у блис-
кучому коментарі Т.Ілюшиної-Павло-
вої; вона навіть вважає, що «Скрипка» 
посприяла «візуальній нейтралізації» 
похмурої пізньорадянської атмосфери. 
Як тут не згадати соціолога П’єра Бур-
дьє: «Насправді, хоч як парадоксально, 
у світі зображення царює слово. Фото-
графія не являє собою нічого надто особ-
ливого без супровідної легенди» (О теле-
видении и журналистике. — Москва: 
Прагматика культуры, 2002). Занадто 
прямолінійно, як на француза, але «ле-
генда» пані Тетяни справді вартісна.
 Та водночас не ігноруймо альтерна-
тивний погляд: «–Коли я вживаю якесь 
слово, — майже глузливо проказав Ша-
лам-Балам, — воно означає те, що я хочу 
— не більше й не менше» (Л. Керрол).

ЛІДЕРИ ЛІТА: номінація ВІЗИТІВКА 

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеукраїнського рейтингу 
«Книжка року’2019» з визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної підномінації: 
по сім найподієвіших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).
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Стівен ГЕЛЛЕР, Сеймур КВАСТ. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. 
– К.: ArtHuss, 296 с.(о)
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KYIV STREET ART. – К.: Самміт-Книга, 340 с.(п)

Нільс БЮТТНЕР. Ієронім Босх. Видіння і кошмари; Майлз Дж.ЮНГЕР. 
Пікассо: живопис, що шокував світ. – Х.: Фабула, 144+448 с.(п)

Філіп ГУК. Галерея пройдисвітів. Історія мистецтва й арт-ділерів. – К.: 
ArtHuss, 328 с.(о)
Казимир Малевич. Київський аспект. – К.: Родовід, 336 с.(о)
Станіслав Єжи ЛЕЦ.  Вибрані афоризми. Ілюстрації Олександра Ройтбурда. 
– К.: Б/н, 288 с.(о)

Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом 
Маркаде. – К.: Родовід, 128 с.(о)

Ірина МЕЛЕШКІНА. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського 
театру. – К.: Дух і Літера, 304 с.(і)

Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні 
нотатки 

Atlas Obscura. Найдивовижніші місця планети. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
464 с.(п)

Стефан МАШКЕВИЧ. Історія приміських трамвайних ліній Києва. – К.: 
Варто, 224 с.(п)

Ігор НЕТУДИХАТКІН. «Мозаїка» Андріївської церкви; Дмитро МАЛАКОВ. 
Попід валом міста Ярослава; Марія КАДОМСЬКА. Один квартал Старого 
міста. Сер. «Мій Київ». – К.: Либідь, 88+96+96 с.(о)

Володимир ПАНЧЕНКО. Сонячний годинник. – К.: Темпора, 436 с.(о)

Валентин СТАРОСТІН. Прогулянки по німецькому Дніпру. – Дніпро: Герда, 
96 с.(о)

Аркадій ТРЕТЬЯКОВ. Старий Хрещатик і його домовласники. – К.: Сучасний 
письменник, 328 с.(п)

Софія Яблонська. Чар Марока; З країни рижу та опію; Далекі обрії. – К.: 
Родовід, 192+240+336 с.(п)
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Стопами Лобановського
 Вулиця Салютна, 35. Двад-
цять хвилин ходьби від станції 
метро «Сирець». ДЮФШ «Ди-
намо» кує кадри в Сирецькому 
гаю, під покровом дубів і звуки 
солов’їної трелі.
 У далекому минулому тут 
розташовувалася основна база 
голов ної команди «біло-блакит-
них». Місцевими стежками хо-
див Валерій Лобановський. Про 
нього тут нагадує не тільки назва 
школи, а й будівля старого кор-
пусу, де він жив, коли тренував-
ся.
 Про блискучі історії «Дина-
мо» юним спортсменам, які не 
застали навіть найкращі фут-
больні роки Андрія Шевченка в 
«Мілані», нагадують фотографії 
в коридорах школи й розповіді 
тренерів.
 На стінах — плакати з «кодек-
сом «динамівця». Серед правил: 
«будь твердий щодо себе»,«не 
поступайся в поєдинку», «ста-
райся до межі», «не здавайся при 
відсутності фізичної переваги», 
«погоджуйся з поганими умова-
ми» і непопулярними тренуваль-
ними заходами».
 Директор ДЮФШ Олександр 
Іщенко готовий розвінчати один 
iз головних міфів, що нібито «в 
«Динамо «готують бездумних ат-
летів».
 — Так кажуть дилетанти, — 
посміхається він. — У нас до 14 

років заборонено в тренажерний 
зал заходити.
 М’язову масу можна швидко 
наростити. За три тижні зробити 
Шварценеггера. Але основа — це 
техніка й тактичне мислення.
 Намагаємося, щоб уже на по-
чатковому етапі, у віці 6-10 років, 
дитина прагнула самостійно при-
ймати рішення на полі. Ми бага-
то раніше втратили індивідуаль-
ностей, тому що обмежували ді-
тей.
 Іщенко нарікає: і сьогодні є 
тренери, які метушаться по брів-
ці, контролюють кожен крок мо-
лодих гравців, роздаючи вказів-
ки.
 — У школі ми чітко сказали 
наставникам: «Нам солдати не 
потрібні! У нас тут не армія!» — 
продовжує він. — Повірте, якби 
ми обмежували Циганкова або 
Цітаiшвілі, то не було б тих Ци-
ганкова та Цітаішвілі, які зараз 
на слуху в українського вболі-
вальника.

«Мажорiв» у нас немає»
 23 тренери. 10 груп. 420 ді-
тей, 60 з яких у віці 13-17 років, 
постійно живуть на території 
ДЮФШ ім В. Лобановського. За-
гальну освіту хлопці отримують 
у спеціалізованих класах школи 
№175, розташованої неподалік.
 Через участь у турнірах до-
водиться часто відриватися від 
парт. Але після закінчення шко-

ли отриманих знань зазвичай бу-
ває достатньо, щоб вступити до 
Інституту фізкультури.
 «У школі «Динамо» — су-
цільні «мажори», простому смер-
тному сюди не потрапити». Це 
ще одна поширена думка, яку 
спростовує Олександр Іщенко.
 — Ми таких іноді «ліхтаря-
ми» називали, «блатними». Сьо-
годні жодного «мажора» в нашій 
школі немає, це я вам офіційно 
заявляю. Так, звертаються іноді 
батьки з проханням «піти назуст-
річ». Але все, чим ми можемо до-
помогти, — якісним переглядом. 
За його результатами дитина під-
ходить нам чи ні.
 Триразове харчування, 
екіпірування, участь у турнірах 
— безплатно. З батьків забороне-
но збирати якусь копійку. Все, 
тема закрита! — пояснює Іщен-
ко.
 Один iз тих, хто мріє потрапи-
ти в школу «Динамо», — 12-річ-
ний Віталік Гандер із Закарпат-
тя. Замість канікул цього літа він 
приїхав iз мамою Мар’яною до 
Києва на перегляд.
 — Із шести років займаєть-
ся футболом, любить «Динамо», 
хоче грати саме тут, — розпові-
дає Мар’яна, спостерігаючи за 
тренуванням сина. — Зараз діти 
весь час витрачають на гадже-
ти, а мій син цілими днями — на 
футбольному полі.
 Не знаю, чи стане він про-

фесійним футболістом. Але без-
слідно все це в жодному разі не 
пройде. Любов до спорту в нього 
залишиться на все життя.

«Усе проп’ємо, але флот не 
зганьбимо»
 У пам’яті вболівальників ще 
свіжі спогади про розгульне жит-
тя колишніх зірок «Динамо» — 
Артема Мілевського та Олексан-
дра Алієва. Але сьогодні, як за-
певняють у ДЮФШ, зростає по-
коління «динамівців» з іншим 
менталітетом.
 Захопленість гаджетами та 
інтернетом, незважаючи на всі 
підводні камені, несподівано 
працює і в плюс: вiдволiкає мо-
лодi серця від дискотек, а отже, 
й барної стійки.
 — Якщо по-чесному, Мілевсь-
кий себе угробив, — зітхає Олек-
сандр Іщенко. — «Рубаха»-хло-
пець. У СРСР була фраза: «Усе 
проп’ємо, але флот не зганьби-
мо». Це з тієї ж опери. Якщо Ар-
темко заходив у нічний клуб — 
гуляв увесь клуб.
 Мілевський багато дав «Ди-
намо», але міг набагато більше.
 Сьогодні у ДЮФШ відзнача-
ють: нове футбольне покоління 
перебуває на іншому ментально-
му рівні.
 — Циганков, Цітаішвілі, 
Миколенко. Перед цим — По-
пов, Бурда, Шепелев. Тьху-тьху-
тьху, в них інший підхід до гри 
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«У нас тут не армiя», 
майбутнiх зiрок 

«Динамо»
Перемога молодіжної збірної на чемпіонаті світу повертає віру в український футбол

Євген БУДЕРАЦЬКИЙ, 
Євген РУДЕНКО
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Несподіваний для бага тьох 
тріумф — лише вершина 
айсберга. Роки тренувань, 
залаштунковi війни селек-
ціонерів, робота тренерів 
спортивних академій — цим 
мало цікавляться навіть за-
взяті вболівальники.
Матчі Дитячо-юнацької фут-
больної ліги України (ДЮФ-
ЛУ) проходять без телекамер 
і ЗМІ, збираючи на трибунах 
в основному батьків і родичів 
хлопців. Усі вони мріють про 
успішну спортивну кар’єру і 
безбідне життя.
Багато футболістiв-новачкiв, 
не досягнувши повноліття, 
уже мають контракти з аген-
тами, які сподіваються зірва-
ти великий куш. Але прорва-
тися в прем’єр-лігу України 
та топові європейські чем-
піонати щастить не кожному 
випускнику футбольних ака-
демій. У нижчих дивізіонах 
безталанного гравця чекає 
бідне життя.
На поєдинках ДЮФЛУ є 
ймовірність побачити тих, 
хто вже через кілька років 
може стати лідером основ-
них команд «Шахтаря», «Ди-
намо» — головних «донорів» 
молодіжної та національної 
збірних України.
 — Для того щоб заробля-
ти футболом, потрібно гра-
ти тільки в прем’єр-лізі або 
Європі. І не в таких коман-
дах, як «Арсенал» (Київ). Ви 
будете там голі та босі, ще 
й форму самі прати, — чес-
но попереджає романтиків і 
ледарів Олександр Іщенко, 
заслужений тренер України, 
директор Дитячо-юнацької 
футбольної школи (ДЮФШ) 
імені Валерія Лобановсько-
го.
Що приваблює юних фут-
болістів у «Динамо»? Як iз 
дитинства готують до битв iз 
«Шахтарем»? На яких зірок 
рiвняється молодь і від чого 
відмовляється заради досяг-
нення мети?
«Українська правда» показує 
те, що вiдбувається за лаш-
тунками легендарної дина-
мівської школи, яка виховала 
таких зірок, як Олег Блохін 
та Андрій Шевченко.

Потрапити в «Динамо» — честь.❙

Діти не розлучаються з м’ячем не тільки на тренуваннях.❙

У побудованої наприкінці 
50-х років минулого століття 
тренувальної бази київського 
«Динамо» на Нивках —
велика історія.

❙
❙
❙
❙
❙
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та режиму!
 Не знаю жодного випадку, 
щоб наші хлопці пішли у  бар і 
напилися так, що наступного 
дня не в змозі були грати, — каже 
Іщенко.
 На думку Сергія Беженара, 
тренера «динамівців» 2002 року 
народження, головний ворог мо-
лодих талантів традиційний — 
недоросла психіка.
 — У нас тут iще не зрілі спорт-
смени, а перспективні гравці. 
Вони ще не футболісти. Головне, 
щоб уже в такому віці психоло-
гічно починати готувати себе до 
дорослого спорту.
 Часто хлопці губляться. За-
важає соціум, друзі. Якщо є мета 
стати професіоналом, від бага-
тьох чинників потрібно відмо-
витися. Від шкідливих звичок, 
клубів, благ.
 Потрібно вчасно лягати, а не 

гуляти до ранку з дівчиною, — 
пояснює Беженар.

«Молитви про «Золотий м’яч»
 Одна з бід сучасного українсь-
кого футболу — відсутність якіс-
них, забивних нападників.
 Цю порожню нішу, можливо, 
займе 17-річний центрфорвард 
Владислав Ванат. Він мріє про 
«Золотий м’яч» і з п’яти років iде 
до кар’єри професіонала. Розра-
ховує на себе й на прихильність 
небес.
 — Перед грою треба вимовити 
молитву, яка оберігає, — розпові-
дає він про забобони. — Я її прос-
то в інтернеті знайшов, коли от-
римав травму коліна. Зберіг у те-
лефоні. І тепер з екрана читаю.
 Ванат родом із Кам’янця-
Подільського. У ДЮФШ «Дина-
мо» вісім років. На базі живе ос-
танні чотири роки.

 — А до того мене батько на 
тренування і суботню гру щотиж-
ня возив на авто. Це 500 км в один 
бiк.
 Жили в Києві два дні. У не-
ділю поверталися в Кам’янець, 
а в понеділок я йшов до шко-
ли, — згадує Владислав. Ванат 
зiзнається, що, як і вся його ро-
дина, вболіває за англійський 
«Ліверпуль». Хлопець навряд 
чи відмовився б від кар’єри фут-
боліста в цьому клубі. Але дума-
ти про це йому ще рано.
 — Основна мета — заграти в 
«Динамо», багато тренуватися, 
більше забивати, — розмірковує 
він. — Мої ровесники в основно-
му всі хочуть бути, як зарубіжні 
зірки. Про своїх забувають.
 Потрібно пишатися Блохі-
ним, Бєлановим, Шевченком. 
Вони — приклад для нас. Вигра-
ли «Золоті м’ячі».

 

Із тих, на кого рівняється сьо-
годні Ванат, — і 21-річний лі-
дер «Динамо» Віктор Циганков, 
який дебютував в основній ко-
манді в 19 років.
 — Він увесь час відпрацьовує 
удари. Те, як він забив Сербії, — 
поставлений удар.
 Циганков тренується з бать-
ком (Віталій Циганков готує во-
ротарів у ДЮФШ «Динамо». — 
«УП»), який йому віддає переда-
чі. Вони працюють навіть у вихід-
ні, — ділиться спостереженнями 
Владислав Ванат.

Акцент на традиції та 
патріотизм
 Яка школа краща — «Ди-
намо» чи «Шахтаря»? Цей віч-
ний спір не може вирiшити ні 
результати очних поєдинків, ні 
клубної статистики, ні кількість 
завойованих трофеїв.
 Кожен залишається при своїй 
думці, що ґрунтується на особис-
тих симпатіях.
 — Дітям не треба пояснюва-
ти принциповість поєдинків iз 
«Шахтарем», не потрібно додат-
ково їх накручувати, — кажуть 
у ДЮФШ ім. Лобановського. — 
Для нас саме існування «Шахта-
ря» — додатковий стимул. Щука 
плаває десь поруч і може щось 
відкусити.
 Боротьба за таланти між дво-
ма топ-клубами починається на 
початковому, дитячо-юнацько-
му рівні.
 Клуб олігарха Ріната Ахме-
това підкуповує фінансовими 
можливостями та успіхами ос-
танніх років. У «Динамо» роб-
лять акцент на традиціях та 
патріотизмі.
 — «Шахтар» кілька років 
поспіль виграє чемпіонство, але 
я все одно вважаю, що «Динамо» 
— найкращий клуб України.
 За Донецьк грають бразильці, 
а за Київ — молоді українці. Для 
нас тут є перспектива, — каже 
16-річний центрфорвард Кири-
ло Попов iз Ніжина.
 Мама Кирила — домогос-
подарка. Тато — провідник 
Укрзалізниці. Футбол для Ки-
рила — можливість заробляти 
в майбутньому й допомагати ро-
дині.
 — У моєму віці гроші поки не 
так важливі, як сам футбол. Але 
вони, звичайно, мотивують, не 
буду приховувати. Добре, коли 
є якийсь призовий фонд, і завж-

ди хочеться більше, — зізнаєть-
ся він.
 Юрій Дмитрулін, колиш-
ній захисник «Динамо», а нині 
один iз тренерів ДЮФШ, зга-
дує, як батькам одного з його пі-
допічних зателефонували скау-
ти «Шахтаря».
 — Мама мене питає: «Що ви 
порадите?» — розповідає Дмит-
рулін. — Я їй: «Що сам син 
каже?». А він, виявляється, ні в 
яку. Тільки «Динамо». Ось і від-
повідь.
 Можна швидко, скажімо, от-
римати 10 тисяч доларів, бути 
пів року щасливим, а далі що? 
Рано чи пізно ці діти з такими 
ситуаціями зіткнуться. Агенти, 
гроші, контракти. Але поки їм 
рано думати про машини, яхти, 
острови.
 16-річний Стас Урсолов — 
один iз тих, у кого вже є контракт 
з агентом.
 Скаути часто виходять на мо-
лодь у соцмережах, а потім теле-
фонують батькам, пропонуючи 
укласти угоду.
 — Гроші — це важливо, — не 
приховує Стас. — Але щоб вони 
були, потрібно багато працювати 
і досягти успіху.
 Моя мета — спочатку потра-
пити в U-19, а потім закріпити-
ся в першій команді «Динамо». 
Далі, якщо продовжувати пра-
цювати, — Європа. Хотілося б у 
«Манчестер Юнайтед».

«Не гiрше за португальцiв»
 У ДЮФШ ім. Лобановського 
констатують: в академії немає за-
раз Марадони, немає Мессі. Але 
перемога молоді на чемпіонаті 
світу свiдчить про те, що в ціло-
му український футбол на пра-
вильному шляху.
 Директор ДЮФШ Олександр 
Іщенко головним досягненням 
академії називає те, що їй удаєть-
ся поповнювати основну команду 
«Динамо» своїми гравцями.
 — Це головний показник на-
шої роботи. Останнім часом ми 
дали головній команді до деся-
ти осiб. Непогано. Але потрібно 
прагнути більшого, — говорить 
він.
 Сьогодні у школі «Динамо» 
практично не залишилося «ле-
гіонерів». Цим теж пишаються в 
академії.
 — «Динамо» — скажімо так, 
більше «український» клуб, ніж 
«Шахтар». Перед нами поставле-
но завдання: через чотири роки 
укомплектувати команду суто 
українськими хлопцями, — ді-
литься планами Іщенко.
 — Позитив у футболі є, — ре-
зюмує він. — Ще десять років 
тому на рівні національної збір-
ної ми відчували явні пробле-
ми зі швидкісною технікою, во-
лодінням м’ячем.
 Але візьміть тепер нашу се-
редню лінію. Подивіться, як ми 
грали з Португалією, з цими, як 
їх називають, «європейськими 
бразильцями». У чому була їх пе-
ревага? Як мінімум, ми не посту-
паємося. ■

Андрій Шевченко (перший зліва в нижньому ряду) — гордість динамівської школи
Фото: пресслужба «Динамо».

❙
❙

Олександр Іщенко очолює ДЮФШ «Динамо» з 2011 року.❙

Тренер хлопців 2002 року 
народження Сергій Беженар.

❙
❙

На матчі з «Шахтарем» особливо налаштовувати хлопців не потрібно й на юнацькому рівні.
Фото з сайта pravda.com.ua (Євген БУДЕРАЦЬКІЙ, Євген РУДЕНКО).

❙
❙

або Як виховують
київського
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Григорій ХАТА

 Часто буває так, що ок-
ремі думки, котрі пов’язані 
з надважливою подією, мо-
жуть стати тягарем, важчим 
за будь-яку фізичну ношу. А 
перед грою третього туру ЧУ 
проти «Шахтаря» футболіс-
ти київського «Динамо» не 
приховували, що наступ-
ний за українським «класи-
ко» поєдинок кваліфікації 
Ліги чемпіонів iз «Брюгге» 
«важливіший за принципо-
вий поєдинок національної 
першості? 
 Підтвердив це і Григорій 
Суркіс, заявивши, що «го-
ловне завдання «Динамо» — 
Ліга чемпіонів». Відтак не 
дивно, що в поєдинку проти 
«гірників» столичний ко-
лектив мало чим нагадував 
ключового претендента на 
чемпіонство, котрий кіль-
ка тижнів тому переміг до-
нецький клуб у матчі за Су-
перкубок.
 Без сумніву, тримаючи 
в думках вівторковий матч-
відповідь iз «Брюгге», ми-
нулої суботи підопічні Олек-
сандра Хацкевича зіграли 
на НСК «Олімпійський» да-
леко не найкращий свій поє-
динок. На думку окремих 
футбольних експертів, ди-
намівці знову (після пораз-
ки в Брюгге) провалилися. 
І нехай у цьому матчі нова-
чок «біло-синіх» — гравець 
збірної Люксембургу Жер-
сон Родрігес — відкрив лік 
своїм голам за «Динамо», 
підтвердивши невипад-
ковість свого переїзду до 
Києва, загалом, в атаці сто-
личний колектив виглядав 
просто безпорадно. «Ви ж 
самі знаєте, який у нас гра-
фік», — намагався виправ-
датися за невиразну гру ди-
намівський наставник Олек-
сандр Хацкевич.
 Не допомогла «біло-

синім» й чимала армія 
київських уболівальників, 
яких на трибунах «Олімпій-
ського» зібралося більше 40 
тисяч. Серед глядачів також 
фігурували й поважні фут-
больні персони. Головний 
тренер національної збірної 
України Андрій Шевченко в 
об’єктиви телекамер потра-
пив iз відверто нудьгуючим 
обличчям. Натомість екс-
наставник «Шахтаря» Мір-
ча Луческу відзначив, що 
отримав від поєдинку при-
ємні емоції.
 «До Києва приїхав спе-
ціально на гру «Шахтаря» 
та «Динамо», адже це най-
краще, що можна побачити 
в українській прем’єр-лізі. 
І можу сказати, що в діях 
«гірників» — відтоді як я 
залишив команду — мало 
що змінилося. Побачив 
практично свою команду з 
кількома новачками, котра 
продемонструвала видовищ-
ний ігровий стиль», — від-
значив Луческу.
 Власне саме завдяки 
представникам бразильсь-
кого легіону, котрі в «Шах-
тарі» й забезпечують яскра-
ве динамічне видовище, ко-
лектив Луїша Каштру зумів 
переграти в гостях сво-
го ключового конкурента в 
боротьбі за «золото» й од-
ноосібно очолити турнірну 
таблицю. 
 Після другого туру 
стовідсотковий очковий 

результат також мав і де-
бютант елітного дивізіону 
— «Колос». Утім минуло-
го «уїк-енду» команда Рус-
лана Костишина програла 
«Зорі», котра, завдячую-
чи цьому успіху, потіснила 
з другого місця «Динамо». 
Цікаво, що переможний 
м’яч у ворота «Колоса» за-
бив Назарій Русин, якого 
перед стартом сезону «біло-
сині» віддали в оренду до 
луганського клубу. ■

Григорій ХАТА

 Обидва українські клуби, котрі нама-
гаються подолати кваліфікацію Ліги Єв-
ропи, — «Зоря» та «Маріуполь» — вні-
чию зіграли свої перші поєдинки треть-
ого раунду відбору.
 Хоч і не перемогли, проте й луганча-
ни й приазовці досягли важливого в цих 
матчах результату: підопічні Віктора 
Скрипника забили у ворота ЦСКА з Со-
фії гостьовий гол. Водночас хлопці Олек-
сандра Бабича, граючи проти голландсь-
кого «Алкмару» в Одесі, зуміли зберегти 
свої володіння в недоторканності.
 «Дуже задоволений нічиєю з ЦСКА. 
Були помилки, але ми змогли зібратися 
після пропущеного голу й зрівняти ра-
хунок», — відзначив очільник «Зорі». 
За словами Скрипника, в Софії команди 
зіграли лише перший тайм протистоян-
ня. Доля ж матчу має вирішитися в За-
поріжжі.
 Відзначимо, що на початку року у 
футбольному світі активно обговорюва-
лася можливість скасування Європейсь-
ким футбольним союзом правила виїзно-
го голу. 
 Мовляв, у нинішніх реаліях забити 
м’яч на виїзді значно простіше, ніж рані-
ше. Однак, обговоривши дану ініціативу 
на своєму лютневому виконкомі, в УЕФА 
так і не наважилися відмовитися від існу-
ючої з 1965 року норми.
 Раз так, то дещо більше шансів на ус-
піх перед повторним поєдинком з «Ал-
кмаром» матиме «Маріуполь», котро-
му для подолання голландського бар’єра 
вистачить і результативної нічиєї. Якщо 
«Зорю» у матчі-відповіді з болгарським 
ЦСКА влаштує й «суха мирова», то маріу-
польцям для продовження своїх виступів 
на євроарені потрібно буде забивати.
 Водночас їхніх суперників із «АЗ» 
напередодні повторного поєдинку з ук-

рїанським колективом більше непокоїть 
стан їхньої арени, на котрій минулого 
«уїк-енду» після проходження над Гол-
ландією урагану знесло частину даху. 
На щастя, під час буревію на стадіоні ні-
кого не було, тож від аварії ніхто не пос-
траждав.
 Проте в Алкмарі за наслідками інци-

денту розпочалася службова перевірка, 
адже в місці, де відбулося падіння даху, 
були встановлені сонячні батареї, котрі 
могли додатково обтяжити конструк-
цію.
 Водночас з цим керівництво «АЗ» 
розглядає можливість проведення мат-
чу з «Маріуполем» на іншій арені. «Як 

тільки-но буде визначеність — вони 
зв’яжуться з нами. Думаю, мова йде про 
перенесення матчу на інший стадіон. — 
відзначив віце-президент «Маріуполя» 
Андрій Санін. — Якщо ж так станеться, 
то вони будуть грати на нейтральному 
полі, як і ми». Зауважимо, що Європей-
ський футбольний союз так і не дозво-
лив приазовцям проводити єврокубкові 
матчі в рідному місці. «Думаю, Маріу-
поль заслужив побачити Лігу Європи. 
Але зі зрозумілих причин ми не може-
мо грати в нашому місті», — перед стар-
том нового євросезону наголосив очіль-
ник приазовців Олександр Бабич. Про-
те, не виключено, що після форс-мажо-
ру, котрий стався на стадіоні в Алкмарі, 
«АЗ» та «Маріуполь» опинилися в рів-
них умовах, і у голландського колек-
тиву не буде очевидної переваги свого 
майданчика. Зауважимо, що можли-
вості грати в рідному місті позбавлена 
й «Зоря», проте «Славутич-арена» в За-
поріжжі вже давно стала для луганчан 
другою домівкою. ■

Зберігши в першому поєдинку проти «АЗ» свої володіння «на замку», голкіпер «Маріуполя»
Рустам Худжамов не поспішає радіти, закликаючи партнерів готуватися до повторної битви.
Фото з сайту fcmariupol.com.

❙
❙
❙

ЛІГА ЄВРОПИ

В гостях — легше?
Через техногенний форс-мажор голландський «АЗ» буде змушений грати матч-
відповідь проти «Маріуполя» на нейтральному полі

■

ТАБЛО

 Ліга Європи. Третій кваліфікаційний ра-
унд. Перші матчі. ЦСКА (Болгарія) — «Зоря» 
(Україна) 1:1 (Да Сильва, 13 — Юрченко, 45), 
«Маріуполь» — «АЗ» (Голландія) — 0:0.

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Турнірні преференції
Зосередившись на Суперлізі, динамівці поступилися вдома своєму головному конкуренту 
в чемпіонській гонці

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. 3-й тур. «Дина-
мо» — «Шахтар» — 1:2 (Родрі-
гес, 39 — Мораес, 21; Марлос, 
65), «Ворскла» — «Львів» — 
3:2 (Шехич, 2, 27; Васін, 90+5 
(пен.) — Дуарте, 21; Шина, 60), 
«Олександрія» — «Олімпік» — 
2:1 (Шендрик, 43; Безбородь-
ко, 61 — Дійє, 56; вилучення: Бу-
лах, 74 — Вантух, 59), «Дніпро-
1» — «Десна» — 0:1 (Філіппов, 
67), «Колос» — «Зоря» — 1:3 
(Костишин, 34 — Лєднєв, 27; Ру-
син, 45; Кабаєв, 46), «Карпати» 
— «Маріуполь» — 1:1 (Войко-
виц, 30 — Топалов, 25; вилучен-
ня: Кльоц, 67 («К»)).
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 9, «Зоря» — 7, «Ди-
намо», «Десна», «Колос» — 
6, «Дніпро-1», «Маріуполь» — 
4, «Ворскла», «Олександрія», 
«Львів» — 3, «Карпати» — 1, 
«Олімпік» — 0.

■

Гол новачка Жерсона Родрігеса не допоміг «Динамо» уникнути поразки 
в українському «класико».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
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«Тренер каже, що потрібно «брати» суддів якістю 
та класом виконання стрибків».

Олексій Середа
український стрибун у воду

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Своїми стрибками він зачарував 
глядачів на «акватичному» ЧС-2019 
у корейському Кванджу, змусив-
ши говорити про себе, як про одно-
го з найперспективніших стрибунів 
у воду в світі. А свою дерев’яну від-
знаку планетарного штибу за четвер-
те місце в індивідуалі на вишці 13-
річний Олексій Середа дуже швидко 
трансформував на «золото» чемпіо-
нату Європи, котрий упродовж ми-
нулого тижня проходив у київсько-
му Палаці водних видів «Ліко».
 Перемога юного таланта стала ма-
жорним акордом усього виступу ук-
раїнської збірної на домашньому ЧЄ, 
де в медальному заліку з трьома зо-
лотими, трьома срібними та однією 
бронзовою нагородами «синьо-жов-
ті» посіли друге місце. Найбільшу ж 
кількість відзнак зібрали росіяни: 
шість золотих, дві срібні та чотири 
бронзові.
 А сам Середа завдяки своєму 
тріумфу на вишці, де він майже на 
14 балів випередив свого головного 
переслідувача з Франції Бенжаміна 
Ауфре,  став наймолодшим в історії 
чемпіоном континенту, побивши та-
ким чином рекорд британця Томаса 
Дейлі.
 «Уперше зі старшими мені випало 

змагатися на чемпіонаті світу в Кван-
джу, але жодним чином це не впли-
нуло на мою підготовку до чемпіона-
ту Європи і на мій виступ. Я просто 
намагаюся робити свою роботу яко-
мога краще й не дуже хвилюватися 
за результат. Тренер каже, що пот-
рібно «брати» суддів якістю та кла-
сом виконання стрибків», — пояснив 
Олексій Середа.
 Іще одного разу Середа піднявся 
на європейський п’єдестал за «сріб-
лом», котре він здобув на вишці в 
парі з 17-річним Олегом Сербіним. 
Також на континентальну медаль 
Олексій міг розраховувати й у ба-
таліях змішаних дуетів, проте пе-
ред стартом змагань у тренерсько-
му штабі вирішили не ризикувати 
здоров’ям новоспеченої чемпіонки 
Європи в індивідуальних стрибках 
з платформи Софії Лискун, котра ще 
не до кінця залікувала свою травму, 
через яку вона пропустила ліцензій-
ну світову першість. Водночас олім-
пійську ліцензію до Токіо-2020 Со-
фія отримала завдяки своїй перемозі 
на домашньому ЧЄ. Таку ж перепус-
тку на майбутні Літні ігри, здобуту 
ще в Кванджу, має у своєму активі й 
Середа.
 Після світової першості мож-
ливість у спокійному режимі готува-
тися до олімпійського сезону отрима-

ли й володарі ліцензій Вікторія Кесар 
та Олег Колодій. І хоча обоє на своєму 
профільному снаряді – 3-метровому 
трапліні – домашній ЧЄ завершили 
поза межами п’єдесталу, узагалі без 
нагород вони все ж не залишилися.
 Так, Кесар у парі зі Станіславом 
Олефірчиком стали першими в зма-
ганнях змішаних пар на «трьох мет-
рах». А Колодій у протистоянні з 
легендарним німцем Патріком Ха-
усдінгом узяв «срібло» на «метрі». 
Також виграшем «срібла» завершив-
ся й виступ на метровому трампліні 
досвідченої Олени Федорової. «Вра-
ження – грандіозні. Уболівальники 
– просто супер», — відзначила спорт-
сменка.
 Що ж до бронзової нагороди кон-
тинентального зразка, то її до синьо-
жовтої скарбнички поклали Вікторія 
Кесар та Анна Письменська, котрі 
змагалися в синхронних стрибках із 
триметрового трампліна. ■

ВОДНІ ВИДИ

Золоті якість та клас
На домашньому чемпіонаті Європи українські стрибуни у воду посіли 
в медальному заліку друге місце

■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 250 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 330 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 92 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на вересень і наступні місяці 2019 року як за елек-
тронною версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Каталогом ви-
дань України «Преса поштою».
 Оформити передплату на вересень мож-
на до 18 серпня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» 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. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Залишившись без нагород 
у командному турнірі, Колодій, 
Середа, Лискун та Кесар піднялися 
на континентальний п’єдестал 
в інших змагальних дисциплінах.

❙
❙
❙
❙
❙

Пропустивши через травму ліцензійний ЧС, узяти свою олімпійську перепустку 
до Токіо Софія Лискун змогла на домашньому ЧЄ, тріумфувавши на вишці.

❙
❙

У свої 13 років і 7 місяців Олексій Середа став наймолодшим 
чемпіоном Європи зі стрибків у воду.

❙
❙

Вікторія Кесар та Станіслав Олефірчик першими 
виграли для збірної України «золото» домашнього ЧЄ.

❙
❙

На київському ЧЄ-2019 титулований німець 
Патрік Хаусдінг додав до своєї потужної медальної 
колекції два «золота».

❙
❙
❙
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Інформація 
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Гідрометцентром 

України.

Захід +11…+16

 +20…+25

Північ +15…+20

 +26…+31

Центр +15…+20

 +28…+33

Схід +13…+18

 +30…+35

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +13…+18

 +30…+35

 — Моню, ви що, захворіли?
 — Ні, я здоровий.
 — А чого їсте пігулки?
 — Так термін придатності за-
кінчується.

* * *
 — Фаїно Георгіївно, куди ви  
так нафарбувалися?
 — Піду в гості, поки вони са-
мі не приперлися.

* * *
У трамваї 
 — Навіщо ти взяв два квитки? 
 — Один загубиться, інший за-

лишиться. 
 — А якщо й інший загубиться?
 — Я ж не дурень, у мене є про-
їзний.

* * *
 — Моню, якщо добре вчити-
мешся, купимо тобі комп’ютер.
 — А якщо таки погано?
 — Тоді купимо рояль або скрип-
ку.

* * *
 — У вашому магазині не знай-
деться хороших цукерок для лікаря?
 — Вам віддячити чи помститися?

На живця

По горизонталі:
 1. Англійський політик, держав-
ний діяч, учений, філософ XVI століт-
тя, один з ідеологів філософської 
течії емпіризму. 5. Київський хокей-
ний клуб. 8. Хутряний чобіт народів 
Півночі. 9. Німецький учений, іменем 
якого названо винахід Івана Пулюя. 
10. Мотузка із зашморгом на кінці. 
11. Гостре запалення червоподібного 
відростка сліпої кишки. 13. Ім’я одно-
го з головних героїв книги Маргарет 
Мітчелл «Звіяні вітром».  14. Глиня-
ний посуд для молока та інших рід-
ких продуктів. 16. Відбиток на папе-
рі чи тканині зображення, зробленого 
самим художником або гравером. 20. 
Роман Григорія Тютюнника. 21. Вата-
жок козацького повстання проти поль-
ської шляхти 1594—1596 років. 24. Ві-
денський футбольний клуб. 25. Бри-
танський адмірал, який закохався в 
дружину англійського посла в Неаполі 
леді Гамільтон і загинув у Трафаль-
гарській битві. 26. Монголо-татарська 
форма правління на завойованих зем-
лях. 27. Система світлового сповіщен-
ня про характер аварії, схожа на світ-
лофор, походить від японського слова 
«лампа». 28. Застаріла назва яшми.
По вертикалі:
 1. Нижче духовне училище в Ук-
раїні. 2. Титул і рід французьких «при-
нців крові». 3. Народна назва кален-
дули. 4. Хижий звір, із яким порів-
нюють наречену в обряді сватання. 
5. Місце початку перегонів. 6. Фор-

менний знак на головному уборі, пе-
реважно у військових чи службовців. 
7. Друкарський верстат, який доз-
воляв складати і відливати суціль-
ні рядки тексту. 12. Представники 
різних ЗМІ, які допускаються до ви-
світлення діяльності тієї чи іншої осо-
би або державного органу. 14. Найви-
ща вершина українських Карпат. 15. 
Давньогрецький поет і драматург. 17. 
Італійське місто, де жив Фігаро з ві-
домої комедії Бомарше. 18. Міжна-
родний олімпійський комітет. 19. Ор-
ган, через який, як стверджує при-
казка, лежить шлях до серця чолові-
ка. 21. Актриса й радіоведуча, автор 
програми «Вечірній клуб актриси Ла-
риси». 22. Ім’я чоловіка Діви Марії, 
що став батьком Ісусові Христові. 23. 
Ситуація в конкурі, коли кінь раптово 
іде вбік перед перешкодою чи долає 
її поза визначеними межами. ■

Кросворд №87
від 7 серпня

Адреналіна ШУГАЙ

 У Голлівуді — справжній бебі-
бум! Услід за вагітною 52-річною 
Ніколь Кідман про свій «цікавий 
стан» повідомила й колишня ки-
янка — 43-річна Міла Йовович. 
Про це актриса написала на своїй 
сторінці в соцмережі та опублікува-
ла фото з уже добре помітним живо-
тиком. Міла зізналася, що вже знає 
і стать майбутньої дитини. І це буде 
дівчинка! 
 «Після того, як 13 тижнів тому 
я дізналася, що вагітна, в мене були 
змішані почуття — від повної ра-
дості до жаху. Через мій вік та втра-
ту останньої вагітності я не хотіла 
надто прив’язуватися до цієї потен-
ційної дитини. Останні кілька мі-
сяців ми жили мов на голках, очі-
куючи результатів тестів і проводя-
чи більшу частину часу в кабінетах 

у лікарів», — написала актриса. 
Побоювання знаменитості небез-
підставні — два роки тому на тер-
міні 4,5 місяця у Міли почалися пе-
редчасні пологи. Вона саме була на 
зйомках нового фільму, вагітність 
зберегти тоді не вдалося... 
 Нагадаємо, що в Міли та її 
чоловіка, режисера Пола Ан-
дерсона, вже підростають 
двоє дівчаток: 11-річна 
Евер Габо та 9-річна Даши-
ел Іден. А за кілька міся-
ців красунь у цій родині 
стане ще більше! За ана-
логією з відомим філь-
мом, який приніс Мілі 
всесвітню славу, новона-
роджена дівчинка стане 
«п’ятим елементом» у цій 
дружній родині. ■

ЧЕКАЄМО ЛЕЛЕКУ

П’ятий елемент 
Міла Йовович утретє стане мамою

■

Міла Йовович.❙

14 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, грозовi дощi, в окремих районах мож-
ливий град. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi +18...+20, удень близько +28...+30.

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +30...+32.Вiнни-
ця: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +17...+19, удень 
+32...+34.Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +28...+30.

12 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, значнi грозовi дощi. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +20...+22.

Адреналіна ШУГАЙ 

 Український серіал 
«Кріпосна» став хі-
том за кількістю пере-
глядів у Польщі, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. Якщо 
за перший тиждень по-
казу аудиторія стрічки 
становила 1,23 мільйо-
на глядачів, то за другий 
тиждень кількість при-
хильників серіалу збіль-
шилась до 1,79 мільйо-
на і продовжує зростати. 
Як зазначило польське 
Radio Zet, голова поль-
ського суспільного гіган-
та TVP Яцек Курський із 
цього приводу написав у 
«Твіттері»: «Досягли 3 
мільйонів! Це рекордна 
аудиторія 27-го епізоду. І 
вона зростає. Це вже яви-
ще!».
 Чому доля українсь-
кої кріпачки Катери-
ни так вразила польсь-
ку телеаудиторію? Часо-

пис Dziennik Zachodni, 
зокрема, пише, що доне-
давна полякам пропону-
валися костюмовані ме-
лодрами переважно ту-
рецького виробництва. 
«Вперше на наших екра-
нах з’явився серіал, дія 
якого відбувається у на-
ших географічних широ-
тах, — пише видання. — 
Середина ХІХ століття, 
коли розгортаються події 
«Кріпосної», — це час, 
коли Чернігів і Варшава, 
Люблін і Соснівець були 
частиною однієї країни 
та функціонували в од-
накових суспільно-полі-
тичних умовах».

 Пише про успіх ук-
раїнського серіалу й одна 
з провідних польських 
газет «Газета Виборча». 
У своїй статті це поважне 
видання відзначає «вра-
жаючі» костюми і «ма-
льовничі локації», поба-
чивши які, «багато гля-
дачів захочуть відвідати 
Україну», а також «пре-
красний» акторський 
склад. Крім того, веде 
далі «Газета...», перева-
гою «Кріпосної» є й те, що 
«творці звертають ува-
гу на неприємні сторін-
ки української історії, з 
якою поляки мали чима-
ло спільного». 

 Варто додати, що, ок-
рім Польщі, права на по-
каз української мелодра-
ми придбали Литва, Чор-
ногорія, Сербія, Боснія та 
Герцеговина, Македонія, 
Словенія та Хорватія.
 Нагадаємо, в самій 
Україні серіал неоднора-
зово критикували за те, 
що події про життя ук-
раїнців у XIX столітті 
знято… російською мо-
вою. А отже, основний 
приціл його творці ро-
били на російську ауди-
торію. І в Росії в лютому 
цього року стрічка «йшла 
в ногу» з українським по-
казом. ■

ОВВА!

«Кріпосна» приворожила 
Український серіал б’є рекорди в Польщі

■

Курорт Черче на Прикарпатті:

бути чи не бути?
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