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❙ Міжнародному суду ООН Україна впродовж двох днів представлятиме докази злочинів Росії.
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ІнФорУМ

«...навіть у середовищі тих жінок, які позиціонують себе як ті,
що захищають жіночі права, є дуже різні бачення:
чи залишати, чи не залишати це свято».

■ НЕСВЯТКОВЕ

Формат
«тортикибукетики»
Яким буде
8 березня —
коли не вихідний?
Тарас ЗДОРОВИЛО
Наближається перше у році з когорти радянських свят — «Міжнародний жіночий день». З 1966-го, відповідно до Указу Президії Верховної Ради
СРСР від 8 травня попереднього року,
8 березня стало неробочим днем. Хоча
історія його започаткування, як пролетарського феміністського свята сягає
ще 1909 року. Тоді його вперше святкували в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. І вже згодом ідея
Міжнародного жіночого дня була прийнята за ініціативи Клари Цеткін (члена
Соціал-демократичної партії Німеччини)
на великій жіночій зустрічі, організованій Соціалістичним Інтернаціоналом
у Копенгагені в серпні 1910 року: тоді
понад 100 учасниць із 17 країн вирішили
щороку в березні відзначати день солідарності жінок у боротьбі за політичні,
економічні і соціальні права.
Які перспективи святкування у нас
цього суперечливого свята? Нещодавно фемен-спільнота опублікувала відкритого листа до Інституту Національної
пам’яті, аби залишити 8 березня державним святом.
«Зміни до проекту закону про Державні свята можливі, — говорить голова УІНП Володимир В’ятрович. — Саме
для того ми й започаткували це громадське обговорення й зараз воно триває. Я
вдячний тим, хто зініціював власне листа на захист 8 березня саме як вихідного
дня. І дискусія, започаткована цим зверненням, показала, що навіть у середовищі жінок, які позиціонують себе як ті, що
захищають жіночі права, — є дуже різні бачення (чи залишати, чи не залишати
це свято). Рiч у тiм, що є певні перекручення в дискусії. Ми не заперечуємо того,
що 8 березня має залишатися Міжнародним днем боротьби жінок за свої права.
Йдеться лише про скасування вихідного
в цей день».
На думку Володимира В’ятровича, із
чим була пов’язана ця пропозиція, так це
саме із «вихідним статусом», який був
наданий у радянські часи радянською
владою. По суті, свято перетворюється з
дня, коли жінки відстоювали свої права,
на формат «тортики-букетики-шампанське», абсолютно позбавляючись первісного змісту. Можливо, якщо не буде 8 березня вихідним, згуртуються жінки, щоб
влаштовувати «бунти порожніх каструль»?!
«Наше обговорення триватиме
до 1 грудня, — констатує Володимир
В’ятрович. — У ньому беруть участь усі
охочі. Ми приймаємо пропозиції до себе
на скриньку — вже прийшло кілька сот
листів. Згодом ми будемо узагальнювати й представляти результати цього обговорення».
Володимир В’ятрович нагадує: «Україна зараз є одним із лідерів за кількістю вихідних святкових днів — зараз їх
11 на рік, а якщо ще залишиться практика перенесення вихідних, коли свята припадають на суботу-неділю, то кількість
вихідних іноді збільшується до 15-20
днів. І для країни, яка намагається стати
на ноги — це неприпустимо дорога розкіш. Тож, очевидно, є величезна потреба
впорядкування і кількості вихідних, і державного календаря в цілому». ■

Іван БОЙКО
Ворог різко збільшив кількість танкових обстрілів позицій ЗСУ в районах Авдіївки та
Світлодарської дуги, тим самим
загостривши обстановку на донецькому напрямку. Зокрема,
селище Луганське на Світлодарській дузі ворог масовано обстрілював з артилерії, танків i
мінометів упродовж п’яти годин
у неділю і в ніч на понеділок.
За словами речника Міноборони Андрія Лисенка, висока інтенсивність бойових дій
зберігається і в Авдіївці та на
її флангах — у Кам’янці та на
позиції «Шахта Бутівка». Позаминулої доби ворог обстріляв
на донецькому напрямку позиції ЗСУ 46 разів, при цьому 31
обстріл було здійснено з важкого озброєння.
«У неділю на цих рубежах
противник особливо активно
застосовував танки, випустивши з них більше 40 снарядів.
Кількість випущених бойовиками мін на цій ділянці фрон-

Володимир В’ятрович
голова Українського інституту
національної пам’яті

■ НА ФРОНТІ

По ворогах дозволили стріляти
Бійці 72-ї бригади не бажають бути «гарматним м’ясом»
для ворожих танків і обіцяють адекватну відповідь
ту перевищила 170. Ворог тут
обстрiлював цілодобово. У результаті ворожих обстрілів
Авдіївка вкотре залишилася
без енергопостачання внаслідок розриву електропередач»,
— каже полковник Лисенко.
За даними влади Донеччини, бригади електромонтажників чекають припинення ворожих обстрілів, тоді як усі життєво важливі об’єкти Авдіївки
підключено до електрогенераторів.
Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський додає, що вздовж усієї лінії
фронту на сході України спос-

терігається загострення ситуації, а бойовики «луплять, як
навіжені, з танків, САУ, мінометів — фактично з усього, що
заборонено «Мінськом».
«В окупантів щоразу менше особового складу на «передку», бо щоразу менше бажаючих гинути за ефемерний «русскiй мір». І нестачу живої сили
вони компенсують масованістю обстрілів», — вважає пан
Жебрівський.
Відтак, за даними штабу
АТО, лише впродовж вихідних на східному фронті загинув один захисник України,
ще сімнадцятеро поранено або
травмовано.

■ ПАМ’ЯТЬ

Спомин про гетьмана
У селищі Коломак, де Івану Мазепі вручили гетьманську
булаву, відкриють меморіальний комплекс
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Козацькою радою у липні 1687 року
Іван Мазепа був обраний гетьманом України. Ця подія сталася на березі річки Коломак поблизу однойменного селища за 80
кілометрів від Харкова. Встановити тут
монумент місцеві жителі планували ще
10 років тому, про що свідчить скромна
пам’ятка у вигляді каменя з написом. Але
тоді реалізувати ідею не пощастило. Друга спроба, приурочена вже до 330-річного
ювілею знакової події, виявилася більш
вдалою. Днями завершився конкурс проектів, переможцями якого стали архітектор Назар Божинський та скульптор Володимир Кочмар.

За словами селищного голови Володимира Бабця, харківському творчому дуету вдалося найкраще втілити давній задум коломацької громади, яка має намір
збудувати тут не просто пам’ятник, а меморіальний комплекс. Не виключено, що
згодом поблизу річки з’явиться ще й музей
козацької слави, тому місцева влада заздалегідь відвела під проект 50 соток землі.
Архітектурна композиція, яку відібрали за підсумками конкурсу, включає не
лише вертикальну фігуру гетьмана, а й
п’ять барельєфів з граніту та бронзи, що
відтворюватимуть епізоди цієї події. «Я б
назвав нашу роботу історично жанровою
композицією пам’ятника з класичною постановкою, — каже Володимир Кочмар. —

Не дивно, що бійці 72-ї бригади, які утримують позиції в
промзоні Авдіївки, записали
для телебачення звернення, в
якому зазначили, що почуваються «гарматним м’ясом», бо
керівництво штабу АТО «взагалі нічого» не дозволяє їм використовувати на протидію танкам бойовиків. Утім керівництво бригади, яку ворог називає
«чорною», відреагувало миттєво й повідомило, що всім командирам 72-ї Гвардійської окремої
механізованої бригади, яка служить у районі Авдївки, надано
право в разі обстрілів позицій
бійців відкривати адекватний
вогонь у відповідь. ■

Для нас важливо, аби односельці, проходячи повз меморіал, відчували знаковість
тих подій, які сталися на території їхнього краю».
Найбільшою проблемою для авторів
став пошук ідентичного портрета гетьмана. «За життя і потiм у Мазепи було чимало ворогів, які намагалися стерти з лиця
землі будь-які спогади про нього, — каже
Назар Божинський. — Тому знайти його
зображення сьогодні дуже складно. Зрештою, ми скористалися портретом з Дніпровського музею і гравюрою, яка знайшлася за кордоном». Він також повідомив, що
їхній комплекс викликатиме асоціацію з
древньою фортецею і фортифікаційними
спорудами, що були зведені на березі Коломаку ще в древні часи. Мовляв, настав
час повернути забуту історію.
Вартість монумента — близько мільйона гривень. Частково кошти виділить місцева селища рада, решту планують зібрати за рахунок благодійних пожертвувань.
У день відкриття пам’ятника в Коломаку пройде етнофестиваль, а також наукова конференція, на якій історики спробують об’єктивно оцінити роль Івана Мазепи
в здобутті незалежності України. ■

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Водограй таланту
У Києві відкрили меморіальну дошку
Володимировi Івасюку
Олена КАПНІК
Зірка українського композитора, поета і співака Володимира Івасюка згасла 38 років
тому. А тепер у Києві відкрили меморіальну дошку видатному українцю. Подію приурочили до дня його народження.
Пам’ятну дошку встановили на стіні Будинку звукозапису Національної радіокомпанії України. Це місце обрали не випадково. Саме в цьому будинку автор всесвітньо
відомої «Червоної рути» записав чимало своїх шедевральних творів.
На церемонії відкриття
виступили, зокрема, третій
Президент України Віктор
Ющенко, народний артист України Юрій Рибчинський, заступник голови КМДА Ганна
Старостенко. До слова, саме

Президент Ющенко вісім років
тому присвоїв Володимировi
Івасюку посмертно звання «Герой України».
«...згадуємо Володимира
Івасюка, якому б мало виповнитись 68 років. Його прекрасна, незабутня музика зробила
моє життя більш радісним, романтичним і гармонійним. Він
і надалі продовжує бути іконою для мільйонів українців по
всьому світу, — вважає Катерина Ющенко. — Його дві сестри Галина та Оксана є одними
з моїх найближчих подруг. Володя був убитий радянським
режимом у віці 30 років. Ми сумуємо за ним, за тим, що він ще
міг створити, та не встиг... Як
сказав наш друг Валентин Дударчук: «Володимир Івасюк —
це наш біль і наша гордість. І
нехай горить земля під ногами
його вбивць».

❙ Президент Віктор Ющенко, який вісім років тому присвоїв Володимировi
❙ Івасюку посмертно звання Героя України, відкрив пам’ятну дошку.
❙ Фото з сайта umoloda.kiev.ua.
Народився композитор у
Кіцмані на Буковині, де навчався у середній школі та у музичній, у класі скрипки. Музичний
навчальний заклад відкрили завдяки зусиллям батька Михайла Григоровича, шкільного вчителя французької мови.
Після закінчення школи
Володимир Івасюк вступив у
Чернівецький медінститут.
Але йог відрахували за інцидент iз Леніним. Після цього
цілий рік Івасюк був на «виправних роботах» — працював

слюсарем на чернівецькому заводі «Легмаш».
У вересні 1970-го на Театральному майдані Чернівців в
ефірі українського телебачення вперше виконав пісні «Червона рута» і «Водограй». А через рік у Карпатах зняли перший український музичний
фільм «Червона рута».
24 квітня 1979 року Володимир Івасюк зник. Тіло поета і композитора було знайдено 18 травня в Брюховицькому
лісі під Львовом. ■

ІнФорУМ
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■ ПРОТЕСТ

■ СЕПАРАТИЗМ

Мінорні ноти

Подвійне дно
На Херсонщині викрили
структуру, через яку
фінансували терористів
«ДНР»

До стін Верховної Ради можуть
прийти захисники шкіл початкової
естетичної освіти
Людмила НІКІТЕНКО
Другий тиждень триває
всеукраїнський флешмоб на
захист шкіл естетичного виховання «Борітеся—поборете!». У соціальних мережах
педагоги та вихованці музичних, художніх шкіл та шкіл
мистецтв виставляють світлини, на яких тримають у руках гасла: «Ні — економії на
дітях», «Врятуйте музичні
школи», «Ми виховуємо не
солістів, а еліту держави».
Суть флешмобу — показати
владі, що так звана реформа
естетичної освіти і її децентралізація, тобто переведення фінансування на місцеві
бюджети, про що вголос говорять чиновники, знищить
початкову професійну естетичну освіту, перетворивши
професійні школи на художню самодіяльність.
«Насторожує те, що члени робочої групи, які працюють над цими реформами, не
надають жодної відповіді на
конкретні запитання. Складається враження, що їм
просто немає що відповісти», — говорить «Україні
молодій» Марина Хомік, директор Черкаської музичної школи №5. За її словами,
незрозумілим є й те, навіщо
змінювати назву «Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи
естетичного виховання)» на
«мистецькі школи»? Навіщо
вводити три освітні програми, дві з яких не передбачатимуть надання початкової
професійної освіти?

«На сьогоднішній день ми
є початковою ланкою професійної мистецької освіти, після закінчення наших шкіл учні отримують
свідоцтва та мають змогу
продовжити навчання у вищих навчальних закладах
мистецького спрямування.
Батьки, які не мають бажання, щоб їхні діти отримували професійну мистецьку
освіту, мають змогу віддати своїх діток до центрів дитячої та юнацької творчості,
тож не зрозуміло, навіщо реформаторська група пропонує введення освітніх програм полегшеного типу, після яких учні не матимуть
змоги навчатися далі», —
дивується пані Марина.
Реформаторською групою також розробляється
«культурний кошик» для
того, щоб начебто захистити
наші права і зобов’язати громаду виділяти кошти на заклади естетичного виховання, але ще досі немає жодного механізму та формули
цього «кошика». Тож є побоювання, наголошує директор
черкаської музичної школи,
що такі зміни повністю знищать школи естетичного виховання як такі, що надають професійну мистецьку
освіту і перетворять наші заклади на заклади дитячої та
юнацької творчості.
«У нашій школі навчається 345 дітей, iз них
близько 100 є пільговиками.
Це діти з багатодітних сімей, діти-сироти, діти, батьки яких є учасниками АТО.

Ірина КИРПА

❙ Просять не позбавляти дітей можливості мати мистецьку освіту
❙ і вихованці Черкаської музичної школи №5.
❙ Фото з власного архіву.
Такі діти взагалі навчаються безкоштовно. І, звісно,
якщо школу перевести на
самоокупність, батьки не
матимуть змоги сплачувати
за навчання в повному обсязі. Це повністю знищить
нашу школу», — стверджує
Марина Хомік.
Тільки у Києві в системі департаменту культури налічується близько півсотні шкіл початкової естетичної освіти, переважно
музичних. Проте є художні, хореографічні, театральні відділення у школах
мистецтв. Є окремі школи з
цих спеціалізацій. У столиці батьки учня, що вчиться у музшколі, платять у середньому в державну скарбницю близько 230 гривень
за місяць плюс доброчинні
внески для закладу десь такого ж розміру, якщо розділити на місяці. У провінції — менше. Решту доплачує держбюджет. За ці гроші діти отримують два уроки
спеціальності на тиждень,
уроки сольфеджіо, хору, музичної літератури.
Нагадаємо, що наступ на
естетичну освіту в країні триває більше п’ять років. Перевести музичні школи на
госпрозрахунок і переклас-

■ ДОБРОЧИННІСТЬ

Необмежені можливості
Херсонський волонтер Григорій Янченко на потреби
АТО зібрав понад 1,3 мільйона гривень
Ірина КИРПА
Волонтер Григорій Янченко —
людина без обох ніг — отримав орден
«Народний Герой України» та став
переможцем національного конкурсу «Благодійник року». За два з половиною роки діяльності 68-річний
чоловік зміг зібрати та передати для
потреб АТО понад 1,3 мільйона гривень!
Колишній ветеран-«афганець», десантник, який вже не один рік прикутий до інвалідного візка, щодня самотужки долає відстань близько чотирьох кілометрiв від свого будинку
до місця своєї «бойової варти» на благо України. Пенсіонер із обмеженими
фізичними можливостями не тільки
щодня збирає пожертви, а й особисто
їздить до зони АТО на Донбасі для зустрічі з захисниками України.
— Мій менталітет не дозволяє мені
сидіти склавши руки, коли на Донбасі
триває війна за незалежність України,
— каже Григорій Янченко. — Я дуже
вдячний моїм шанувальниками із Німеччини (група волонтерів «Франкфуртський обоз»), які, дізнавшись

❙ Григорій Янченко.
❙ Фото з власного архіву.
про мою волонтерську діяльність, подарували електричний інвалідний візок. Відтепер мені добиратися з дому
до місця «роботи» стало набагато простіше.
Відсутність обох ніг не заважає волонтеру практично кожного місяця
виїжджати разом із колегами-волонтерами до зони АТО. Група добровільних помічників української армії доставляє захисникам на передову медикаменти, бронежилети, оптичні приціли, одяг та необхідні продукти. Кожен

ти все на плечі батьків, які
в більшості своїй є незаможними, почалося ще за часів
прем’єрства Миколи Азарова. Два роки тому про таку
реформу говорили і в Кабміні
Арсенія Яценюка, коли міністром культури був В’ячеслав
Кириленко. А торік весною
на цю тему пішов шквал публікацій у ЗМІ. Причому йшлося про те, аби перекласти
на плечі батьків повну оплату
за навчання дітвори, а не про
те, що значить для розвитку
суспільства виховання людини, котра розуміє музику, захоплюється піснею, танцем,
театром.
Утiм проти так званої
реформи днями виступили і
члени ради директорів шкіл
естетичної освіти України.
Вони направили міністрові
культури України Євгену
Нищуку лист-звернення про
недоцільність запропонованої реформи естетичної освіти. Цю ж проблему розглядають у Комітеті з культури
Верховної Ради. Якщо буде
прийнято негативне рішення, профспілка працівників
шкіл початкової естетичної
освіти України обіцяє оголосити серед своїх членів
марш протесту і піти з ним
до стін Верховної Ради. ■

приїзд Григорія Янченка підіймає бойовий дух бійців, які щиро захоплюються мужністю та активною життєвою
позицією цієї людини.
Нерідко мешканці з усіх районів
Херсонщини спеціально для того, щоб
познайомитися із «дядьком Гришею»,
приїжджають до входу центрального
ТРЦ міста Херсон. Саме там він щодня персонально спілкується із кожним, хто хоче передати гроші на потреби бійців України. Люди туди привозять потрібні військовим сучасні предмети побуту.
— Григорій Янченко зумів довести
свою безкорисливість та кришталеву
чесність як волонтер, саме тому й завоював повагу й довіру з боку простих
людей, — розповідає одна з прихильниць «дядька Гриші» Ольга Цилінко.
— Мешканці Херсонщини пишаються
тим, що така унікальна людина мешкає в нашому південному місті.
Григорій Янченко за військовим
фахом був гранатометником, тривалий період воював у Афганістані. Інвалідність отримав під час війни через важке поранення. Після мобілізації чоловік не кинув роботи та ще п’ять
років працював підсобним робітником
на будівництві. У 1992 році через гангрену після травми лікарі були змушені
ампутувати йому обидві ноги, а от ще
через 12 років, все через ту ж гангрену, Янченко позбувся ще й пальців на
руках. Незважаючи на це, він залишається годувальником великої родини. Моральну підтримку та радість для
«дядька Грицька» приносять не лише
його вже дорослі діти, а й онуки. ■

Фірма, що спеціалізувалася на оптовій закупівлі
продовольчих товарів для подальшої реалізації їх через
міські торговельні мережі, щомісяця віддавала щедрий
відсоток для підтримки боєздатності лідерів терористичної організації. Ватажки «ДНР» закуповували на гроші
своїх таємних пособників сучасну зброю, а також проводили вербування нових членів для поповнення лав бандитських угруповань, які орудують у зоні АТО на Донбасі.
Як розповіли у прес-службі СБУ Херсонської області, правоохоронцям вдалося довести тісний зв’язок між
бізнесменами та терористами й вилучити золоті злитки, комерційна вартість яких складала 3,5 мільйона гривень. Крім того, здобиччю оперативників стали об’ємні
сумки, у яких кур’єр уже збирався вивезти на машині за
межі Херсонщини солідну кількість пачок грошей на загальну суму понад 3 мільйони гривень.
У ході оперативно-слідчих робіт співробітникам СБУ
довелося провести 17 обшуків на складах, у житлових
та офісних приміщеннях, а також оглянути власні автівки осіб, причетних до протиправної діяльності на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Крім грошей та золота, в аферистів відібрали
15 печаток фіктивних фірм та заблокували два сервери, які були підключені до IP-адреси Donetsk, Russian
Federation. Більшість фінансових махінацій бандити
здійснювали через iнтернет, а також при особистих зустрічах із терористами на нейтральній території.
Також з’ясувалося, що лідери організованого угруповання, які співпрацювали із ватажками «ДНР», тривалий час свідомо приховували від фіскальних служб України солідну частину виручки, щоб не платити податки
до державної казни.
Правоохоронці вже повідомили затриманим керівникам комерційної структури із «подвійним дном» та
їх співучасникам про підозру за статтею 258 КК України («Фінансування тероризму»). Слідчі дії з виявлення
всіх учасників кримінальної схеми фінансування лідерів
«ДНР» ще тривають. Рішення про обрання запобіжного заходу для раніше затриманих зловмисників винесе
Херсонський міський суд. ■

■ ПРИРОДА

Диво
Холодного Яру
Активісти Черкащини
захищають підсніжник
складчастий
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині в Холодному Яру зацвів підсніжник
складчастий. Ця рослина унікальна тим, що в Україні
росте лише тут, а ще у горах Криму.
«Напевно, сьогодні чи не вперше у вирі політичних
подій по-справжньому відчув початок весни! Посприяло
цьому справжнє холодноярське диво, від якого неможливо очей відвести. Розташоване воно серед затишних
холодноярських ярів під захистом скіфських валів», —
поділився враженнями Олег Петренко, нардеп із Черкащини.
Вже який рік поспіль Ольга Галушко, котра працює
у філії «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», організовує студентів-екологів із Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького та активістів Національного корпусу для захисту підсніжників складчастих.
«У свою чергу як депутат Верховної Ради реєструватиму законопроект, який передбачатиме посилення адміністративної відповідальності за знищення червонокнижних рослин. Бо нинішні розміри штрафів точно не
є тією загрозою, що могла б зупинити варварів і любителів легкої наживи, — рішуче налаштований Олег Петренко. Напередодні 8 Березня він закликав чоловіків не
створювати попит на унікальні лісові квіти і не купувати
їх для своїх коханих. ■
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■ ПРЯМА МОВА
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Микола Томенко — людина в політиці не нова. Отримавши вперше
у 2002 році мандат народного депутата (№62 у списку «Нашої України»), він до останнього часу був незмінним членом парламенту,
і не на останніх ролях. У різні часи Томенко обіймав посади віцепрем’єра з гуманітарних питань в уряді Юлії Тимошенко та віцеспікера парламенту, очолював парламентські комітети з питань
свободи слова та інформації, з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту і туризму, з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Але в історію української політики Микола Томенко ввійде не
стільки цими заслугами, скільки тим, що він став, по суті, першим в історії українського парламенту народним депутатом, який
позбувся свого мандата не через корупційні діяння, вбивство людини чи інші тяжкі злочини, а через те, що його точка зору надто
розійшлася з головною лінією партії. Як наслідок — 25 березня
2016 року з’їзд партії БПП-«Солідарність» проголосував за позбавлення Томенка мандата, а 29 березня, після рішення ЦВК, тодішній
спікер парламенту Володимир Гройсман оголосив про припинення
його депутатських повноважень.
Утім і після «звільнення» Микола Томенко лишився в політиці. Він
очолює громадський рух «Рідна країна», викладає політологію
як професор у Київському національному університеті ім. Тараса
Шевченка. А ще — судиться з нинішнім Головою Верховної Ради
Андрієм Парубієм, вимагаючи від того доказів існування парламентської коаліції та оприлюднення поіменних списків депутатів,
які до неї входять.
Про особливості українського парламентаризму і не тільки — в
ексклюзивному інтерв’ю «України молодої».

«Мені навіть не дали можливості
пояснити свою позицію»
Миколо Володимировичу,
скоро рік, як ви не в парламенті,
але досі ця історія викликає німе
запитання: що то було?
— Це був страх. Страх влади,
що люди почнуть називати речі
своїми іменами. За рік, що минув
після виборів, багато людей побачили, що Порошенко кардинально відійшов від тих позицій, що
він обіцяв перед виборами. І я публічно виступив проти цього, вийшовши з фракції БПП. Щоб інші
депутати не чинили так само,
бо це загрожувало розвалом коаліції, мене вирішили «нейтралізувати», таємно позбавивши мандата. Таким чином було досягнуто політичної мети: група молодих депутатів, які називали себе
«єврооптимістами» і які теж спочатку критикували владу, сьогодні вже говорять, що вони ніколи
не вийдуть із фракції. Очевидно,
їм мандат виявився дорожчим за
совість.
■ А ви самі, з правової точки
зору, як можете оцінити таке рішення з’їзду?
— Повний правовий нігілізм.
І проблема навіть не в тому, що
мене позбавив мандата з’їзд партії, хоча я ніколи не був членом
партії «Солідарність» і на вибори йшов як позапартійний. Проблема в самій процедурі. Тут навіть натяку не було на законність: 99% народних депутатів
від фракції БПП узагалі не знали
про цей з’їзд і не були запрошені
на нього, включно зі мною. Жоден журналіст, представник ВР
чи ЦВК так само не був поінформований та запрошений на цей захід. І найцікавіше не лише те, що
цей з’їзд відбувався в закритому
залі колишнього філіалу російського Інституту практичної психології, а й те, що навіть не велася
стенограма цього з’їзду!
У мене теж запитання: що відбувалося на цьому таємному з’їзді
БПП? Хто доповідав, які аргументи були наведені на користь
відповідного рішення про позбавлення мене мандата? І чому, щоб
я не зміг оскаржити це рішення
в суді, буквально наступного дня
було зібрано ЦВК (яка також з
2014 року фактично незаконна),
яка так само в закритому режимі
прийняла відповідне рішення?
Як то кажуть, таємниця, покрита тьмою.
■ Вони пояснюють свою позицію тим, що ви йшли за їхніми списками, і тому вони мають
право розпоряджатися вашим
■

місцем у списку на власний розсуд.
— Такого права в них немає. Те, про що ви говорите, називається імперативним мандатом, і про це багато свого часу говорили, але, як ви знаєте, цей закон так і не був прийнятий. Але,
якби навіть припустити, що він
існував, то, за демократичною
процедурою, мені мали би дати
право виступити на з’їзді чи в
парламенті. А так виходить цікава колізія. Депутату Мельничуку, екс-керівнику «Айдару»,
якого звинувачують у крадіжках та мародерстві, дають можливість виступити в парламенті.
Депутату Мосійчуку, якого звинувачують у тому, що він гроші
брав за оголошення депутатських запитів, дають можливість
виправдатися. Депутат Клюєв,
якого звинувачують у тому, що
він розграбував Україну, має
можливість захисту. А я, який,
по суті, захищає свою позицію і
свою передвиборчу програму, з
якою я ішов до людей, — виступити у ВР і пояснити, що ж трапилося, так і не зміг.
■ Але ж ви подали до суду?
— Так, я звернувся до Вищого
адміністративного суду, але мені
відмовили в позові, хоча, позбавляючи мене повноважень, з’їзд
БПП допустився ще однієї кричущої помилки: на той момент
у зареєстрованому статуті партії «Солідарність» не було таких
повноважень. І на перших засіданнях судді це визнавали. Але
потім, очевидно, надійшов дзві-

❙ Микола Томенко.

Микола Томенко:
суспільство на
механізм виходу
Відомий політик — про те, чому він судиться з Верховною Радою,
чому провалили закон про легалізацію бурштину
і що стане головною інтригою 2017 року
останній резолюції ПАРЄ є згадка про мене, щоправда, без прізвища. Там Україні прямо вказують на «неєвропейські процедури
позбавлення мандата за політичні
переконання».

«Критикуючи політику
Януковича, нинішня влада
пішла його ж шляхом»
■ Попри це, ви продовжуєте
судитися — цього разу з апаратом Верховної Ради та особисто
спікером Андрієм Парубієм, вимагаючи оприлюднення списків.
Які перспективи?
— По-перше, я вимагаю оприлюднити суспільно важливу
інформацію, яка не є закритою,
конфіденційною, службовою чи
таємною, а навпаки, відповід-

Сьогодні судова система України керується Президентом
та його адміністрацією, як і в часи Януковича.
нок з адміністрації Президента
— і я отримав відмову. До речі,
це реальні наслідки змін до Конституції в частині правосуддя, за
якими Президент до 2018 року отримав право одноосібно здійснювати утворення, реорганізацію,
ліквідацію судів, а також переведення суддів з одного суду до іншого... Тобто сьогодні судова система України керується Президентом та його адміністрацією,
як і в часи Януковича.
■ І що далі?
— Зараз це питання передане
на розгляд до Європейського суду
з прав людини. На жаль, там тривалий час доводиться чекати на
розгляд. Але міжнародний резонанс ця справа вже отримала — в

но до положень Закону «Про доступ до публічної інформації», є
такою, що в першу чергу підлягає офіційному оприлюдненню
органом державної влади, яким
є Верховна Рада України. Народ
має право знати, хто ним керує,
а інформація про склад коаліції
є публічною та суспільно значимою, а тому має бути оприлюднена. Нагадаю, що за умов парламентсько-президентської республіки України інститут коаліції
депутатських фракцій є ключовим інститутом влади, який
ініціює важливі кадрові призначення (визначає кандидатуру Прем’єр-міністра, склад уряду, керівництво Верховної Ради
тощо), а також здійснює низку

ключових управлінських функцій та парламентського контролю. Тому для мене як для вченого, який розповідає студентам
про політичні режими і політичні системи, є важливим не лише
з’ясувати ситуацію, хто зараз
може називати себе владою і нести відповідальність за те, що
відбувається в державі, а й навчити цю саму владу відповідати
за свої слова.
Мене вражає відповідь Андрія Парубія, який заявив, що він
знає поіменно членів коаліції і не
боїться про це сказати, але йому
нібито Конституція це забороняє... Такого маразму я ще не чув.
Зараз суд залучив його до справи
вже як відповідача, бо на попередніх судових засіданнях представники апарату ВР засвідчили,
що вони не мають ніяких списків. Хоча, нагадаю, сам Парубій
заявив на прес-конференції про
те, що коаліція налічує 237 депутатів і що ці списки йому передав
нібито апарат ВР...
Крім іншого, мене цікавить
не стільки кількість людей в коаліції та її легітимність, скільки
конкретні імена. Бо має ж хтосьтаки відповісти за все, що відбувається в державі! Адже зараз,
якщо будуть нові вибори (чи дострокові, чи планові), частина з
цих таємних коаліціантів знову
буде критикувати владу й обіцяти, що вони зроблять усе «по-правильному». А що ж ви робили ці
три роки, формуючи і підтримуючи нинішню владу? Виборці мають знати своїх героїв!
■ Так існує коаліція чи не існує?
— На сьогодні з того, що я
проаналізував, мені зрозуміло,
що коаліції немає. Цікаве інше:

критикуючи політику Януковича, нинішня влада пішла його
ж шляхом. Ви ж пам’ятаєте,
що коли Янукович став президентом, він не міг створити коаліцію, і тоді з Конституційного Суду видушили рішення, що
коаліція може створюватися не
лише фракціями, а й окремими
депутатами. І коли створювалася ця коаліція, комусь із позафракційних теж пообіцяли посади
для друзів-родичів, комусь — рядок у бюджеті. А коли не отримали обіцяного, ці «чесні» депутати
вийшли з коаліції. Більше того, в
мене складається враження, що
багато хто з депутатів, зокрема з
БПП, особисто не писав заяву на
вступ до коаліції, як цього вимагає Регламент, а їх подали списком. Але страх перед дочасними
виборами, страх втратити мандати змушує зараз багатьох вдавати, що все нормально. Їм вигідно
не ворушити цю справу.
■ Зараз усі говорять про 14
квітня, коли минає рік уряду
Гройсмана і він, і коаліція втрачають імунітет. Наскільки ефективним, на вашу думку, виявився цей уряд і чи є шанс втриматися на плаву?
— Тут усе залежатиме від
імовірності створення — не створення нової коаліції. Я поки
що не бачу голосів за відставку Гройсмана. Як я вже казав,
страх втратити мандат у депутатів набагато більший, ніж бажання знайти більш адекватного прем’єра і більш професійний
уряд. Тому найбільш імовірним
після 14 квітня є формат 2+1 із
поверненням у коаліцію фракції
Ляшка. А з цим будуть пов’язані
й інші зміни. Наприклад, зміна
голови НБУ Валерії Гонтаревої,

ПОЛIТИКА
про що багато говорять останнім
часом. Кажуть, на її місце може
прийти Віктор Ющенко. Також,
очевидно, предметом торгів стануть і деякі міністерські посади. Але радикальної зміни ні коаліції, ні Прем’єра я не бачу.
Водночас є й інший механізм
розпуску парламенту: доведення
факту неіснування коаліції і тиску на Президента, щоб він реалізував своє право на оголошення
дострокових виборів.
■ Але чи є сенс у дострокових
виборах за умови існування старого ЦВК і старого виборчого законодавства, «заточеного» під
людей із фінансами?
— Я думаю, що в нас усі розуміють, що не можна далі рухатися країні з парламентом, якому не довіряє більше 80% населення і де рішення купуються за
гроші, за посади чи інші преференції. Я завжди був опонентом
Онищенка, але якщо він готовий
довести, що йому давали вказівки і що він особисто роздавав гроші за призначення — уже цього
було би достатньо в цивілізова-

можливим є не лише її звільнення, а й притягнення до відповідальності? Так само, як і голови
фіскальної служби Романа Насірова?
— Ситуація з Гонтаревою
свідчить, що всередині великої
команди починається боротьба, і що її готові «здати». Історія
з Насіровим трішки інша, бо тут
НАБУ все-таки намагається максимально показати, що воно грає
у свою гру.
Але складність усіх цих ігор
полягає в тому, що ми бачимо
лише процеси, а не бачимо результатів. Насправді ж, якщо
проаналізувати всі події, які
відбувалися останнім часом, то
ми бачимо, що вони в загальному підсумку нічого не дали.
Я не пам’ятаю жодного вироку
суду щодо якоїсь посадової особи. Тому я схильний дивитися
на все це як на спроби вижити в
ситуації, коли і до Президента, і
до інших інституцій влади у людей сформувалися стійкі почуття
зневаги і ненависті.
Я думаю, що потік такої ін-

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017
Шляхи «бурштинової мафії»
ведуть до АП і Кабміну
■ Бурштин — це взагалі якась
карма. Два роки ми чекали на
прийняття закону про легалізацію промислу, Комітет, який ви
очолювали, підготував його до
другого читання ще в жовтні 2015
року. І ось фінал історії — 7 лютого законопроект був успішно провалений. З вашої точки зору, хто
не зацікавлений у вирішенні цього питання і які перспективи подальшого розвитку ситуації?
— Не зацікавлена в першу чергу «бурштинова мафія». Хто конкретно, називати не буду — керівники цієї «Бурштинової республіки» час від часу змінюються.
Скажу лише, що шляхи ведуть і
до адміністрації Президента, і до
Кабміну. Хоча насправді бурштинова галузь могла б стати однією
з найуспішніших в українській
економіці і могла б дати наповнення і місцевих бюджетів, і центрального.
Чому закон провалили? Влада є категоричним противником
демонополізації ринку і ство-

Влада провокує
недемократичний
із ситуації
ному парламенті, щоб він припинив своє існування.
Але для того, щоб не отримати парламент ще гірший, треба
справді ще до виборів змінити і
ЦВК, і виборче законодавство. А
ще я переконаний, що цей парламент перед розпуском має скасувати депутатську недоторканність. Причому для цього є всі
можливості і в Президента, і в
Генерального прокурора. Це, як
мінімум, відсіяло би з парламенту бізнесменів, які йдуть туди за
депутатським прикриттям своїх
оборудок. Ну не можна 25 років
незалежності на всі вибори виходити з цією обіцянкою і нічого не
робити! Так само (хоча я і критикував Кучму і референдум 2000
року) і позицію про зменшення
депутатського корпусу до 300
членів я б теж реалізував. Тобто
ми маємо виписати проект європейського парламенту, а тоді вже
йти на дочасні вибори.
■ Ми — це хто?
— Я маю на увазі і «притомних» депутатів, які розуміють
необхідність змін, і експертне середовище, громадські організації, які давно працюють над виробленням цивілізованих політичних правил гри, і тиск міжнародних інституцій, які нагадують
нашій владі про її обіцянки. Зокрема, і про нове виборче законодавство на пропорційній основі з
відкритими списками, прописане в коаліційній угоді. І громада
має тиснути на владу й нагадувати про те, що вона їй обіцяла. Бо
якщо так далі буде продовжуватися, то нам доведеться згадувати про прецедент Кравчука, коли
в дуже непростій ситуації у 1994
році довелося йти на одночасні
парламентські та президентські
вибори.

«Це не боротьба з корупцією,
це боротьба піарів»
■ Зараз усі говорять про
ймовірну відставку голови НБУ
Валерії Гонтаревої. Наскільки

формації буде збільшуватися. От
з 1 березня у нас знову виросли
тарифи на електроенергію, стандарти життя вкотре погіршилися, а телебачення говорить лише
про Насірова... Але виглядає так,
що і ця справа в судовому порядку
зійде нанівець.
■ Тобто кіна не буде?
— Поки що всі ці події не означають початку реальної боротьби з корупцією. Це складова боротьби піарів. І найбільша
нинішня трагедія, що чиновники більше переймаються не
тим, що зробити для країни, а
тим, як себе подати. Якщо подивитися, скільки у нас найнятих експертів, політологів, блогерів, цілі «фабрики» тих, хто
«за конверти» любить свого посадовця, — це катастрофа. Таке
враження, що в наших чиновників є три надзавдання: селфитися, флешмобити і фейсбучити.
Міністр 90% робочого часу тратить не на виконання своїх прямих обов’язків, а на наради з
проплаченими експертами щодо
того, яке зробити постановочне
фото, як дискредитувати ворога,
що написати у «Фейсбуці». І на
це йде левова частина коштів.
■ До речі, про «Фейсбук». У
неділю міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков на ФБ повідомив
про чергове досягнення — затримання директорів держлісгоспів
на Рівненщині. На вашу думку,
що за цим стоїть?
— Це однозначно боротьба за
вплив. І тут поєднався лісовий
фактор і бурштиновий фактор
— це два напрями фантастично
вигідні і фантастично корупційні.
Тому політики і бізнес, які гуртуються навколо «Народного фронту», і пропрезидентське коло затято борються за те, хто буде куратором лісового напряму і бурштинового. І якщо починаються
такі точкові атаки — це однозначно спроба поставити своїх людей
на ці напрями, а не системна боротьба з корупцією.

рення бурштинової біржі. В законі була передбачена формула,
що вивезти і продати бурштин за
кордон можуть лише ті компанії
(будь-якої форми власності), які
сплачують відповідний податок і стають учасниками торгів.
Це означає, що ми автоматично
піднімаємо ціну і легалізовуємо
всю дохідну частину. Також ми
значну частину повноважень передавали на місця. А влада зацікавлена мати одну чи дві підконтрольні монополії, за якими
неможливо буде визначити обсяг видобутку і реальну ціну реалізованого каменю. А за нашими підрахунками, зараз лише
відсотків 10 коштів від реалізації бурштину опиняється в бюджеті, а все решта осідає в кишенях. До речі, за моєю інформацією, «клондайки» на Поліссі
знову запрацювали.
Є ще один момент, за яким
не досягнуто згоди. Кабмін хоче
мати своє підприємство-монополіста, а АП — своє. Причому
там уже називаються прізвища
дітей депутатів, які будуть очолювати ці підприємства. Тому тут
теж треба і громадський, і медійний тиск, щоб добитися легалізації бурштинового бізнесу. Іншого
шляху немає. Все інше — приховані чи неприховані види корупції.
■ А що ви скажете на обіцянку Петра Порошенка президенту
Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру добитися скасування вето на
експорт лісу-кругляку в обмін на
600 млн. євро макроекономічної
допомоги? Наскільки реально це
зробити і чи варто?
— Єдиний спосіб зняти вето —
це скасувати наш закон про заборону експорту лісу-кругляку. Що
і намагається зробити Президент.
Але 226 голосів у нього на це немає. Тому я думаю, що цю обіцянку Порошенко не виконає.
Проблема існує на рівні СОТ.
Але я думаю, треба виходити на
міжнародну арену і переконувати

світову громадськість у тому, що
ми захищаємо наші національні
інтереси і що ми можемо їм постачати пиломатеріали, що є достатньою умовою для виконання
нами торговельних зобов’язань.
Наскільки мені відомо, в експорті
нашого лісу-кругляку найбільше
зацікавлені Польща і Румунія, їх
треба переконувати.
Для нас цей закон важливий не лише з точки зору захис-
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них означає поступитися інтересами, відмовитися від власного бізнесу і ще деяких преференцій, підтримати малий і середній
бізнес, тобто своїх майбутніх конкурентів. Але ж набагато простіше висмоктувати кошти з бідних
верств населення, роблячи їх ще
біднішими.
Поза тим, за оцінками ООН,
бідних людей у нас уже більше
50%. А за нашими соціологічни-

Ця блокада однозначно показала, що суспільство
категорично проти «торгівлі на крові», тоді як влада
заявляє про безальтернативність.
ту лісів, а й з точки зору підтримки деревообробної галузі та з точки зору енергетичної незалежності. Бо при деревообробці 50%
деревини лишається у нас — іде
на пелети, щепу, тирсу, дрова.
Тому я вважаю цей закон дуже
прогресивним. Інша справа, що
його максимально не виконують,
бо корупція і на митниці, і на кордоні просто фантастична. Постійно отримую інформацію, що вивозиться ліс-кругляк, а за документами це — дрова. Тому нам треба
звернути увагу не лише на торгівлю з «ДНР-ЛНР», а й на західний
кордон.
■ А як ви ставитеся до блокади ОРДЛО? Це піар чи відновлення справедливості? І який вихід
із ситуації?
Можливо, той, хто її розпочав, спочатку робив це з позиції
піару. Але ті факти, які стали відомі громаді про повноцінні взаємовигідні торговельні стосунки
між українською владою і окупаційною владою ОРДЛО, змушують подивитися на речі іншими очима. Наприклад, ми маємо
офіційну інформацію від директора «Луганського енергетичного об’єднання» Володимира Грицая про те, що він виконував розпорядження урядів Яценюка і
Гройсмана про забезпечення окупованих територій електроенергією, і тепер у нього боргів майже
на 5 мільярдів грн.
Ця блокада однозначно показала, що суспільство категорично проти «торгівлі на крові», тоді
як влада заявляє про безальтернативність. Вихід тут один: створити жорсткий і публічний контроль за всіма товарами, які перетинають межу. Я взагалі прихильник того, щоб на кордоні
ввести військовий стан із комендантською годиною і жорсткою
дисципліною.
Але швидкого вирішення питання з блокадою я не бачу. Тут
має бути системна робота з виконанням обіцянок уже двох урядів,
які досі не виконувалися.

«Майже 70% українців
позиціонують себе як бідні»
■ Ви згадували, що з 1 березня зросла ціна на електроенергію. Складається враження, що
така політика з боку влади — різке підняття тарифів, обвал ледь
не втричі курсу долара, системна
ліквідація більш як восьми десятків банків, де «згоріли» 55,6
млрд. грн. із депозитів простих
громадян, — усе це є своєрідною
профілактикою Майдану. Бо
коли люди зайняті виживанням,
у них не вистачає на протести ні
сил, ні ресурсів. Що ви скажете на
це?
— Це передусім некомпетентність влади і бажання будь-якою
ціною втриматися на посадах і
при цьому заробити на них. І єдиний шлях, який вони бачать, —
це збідніння більшої частини України. Бо інший шлях — адекватні реформи, деолігархізація і демонополізація суспільства — для

ми дослідженнями — майже 70%
українців позиціонують себе як
бідні. Таке різке збідніння населення в іншій ситуації давно вже
призвело б до зміни влади. Але у
нас іде війна на Донбасі, і паралельно з цим розгортається потужна пропагандистська кампанія про те, що безпека країни
напряму залежить від стабільності держави.
Парадоксально, але основою і
виживання держави, і утримання
цинічної і торгуючої влади, яка на
війні і на цій ситуації нажила чималі статки, є патріотизм більшості громадян. Політикум же
лишається осторонь, граючи в свої
ігри. Причому цим грішить як
влада, яка головним ворогом називає Путіна, так і опозиція, яка
головним ворогом називає владу.
А реальні суспільні проблеми, як
із тими ж тарифами, лишаються
поза їхньою увагою.
■ Я нещодавно почула цікаву фразу, що в нас є дві України:
одна воює і бідніє, а інша торгує і
багатіє. Але ви самі визнаєте, що
в тієї, що воює і бідніє, практично немає механізмів реального
впливу на ту, що торгує.
— Теоретично, я вже казав,
таким механізмом можуть стати вибори. Хоча я розумію, що
досягти результату буде непросто. Тим більше що і медіа-ринок,
який міг би стати одним із таких механізмів, останнім часом
активно потрапляє під «опіку»
структур, наближених до влади. Наприклад, мені стало відомо, що власниками «112 каналу»
стали 50 на 50 компанії, наближені до Сергія Льовочкіна, і компанії, наближені до Ігоря Кононенка. Тобто ідеологічно вони
вороги, а в щоденному бізнесовому житті — союзники. Це ще
один доказ того, що влада провокує суспільство на недемократичний механізм виходу із ситуації. І людям не лишається нічого
іншого, як застосовувати методи
прямої демократії — організовувати акції протесту, майдани,
блокади залізничних колій.
■ І на завершення — спроба
політичного прогнозу. Чого очікувати Україні в 2017 році?
— На жаль, протиріччя між
тими, хто воює, і тими, хто торгує, будуть лише поглиблюватися. І хоч як це парадоксально, але
саме цей внутрішній конфлікт, а
не путінська агресія на сході, буде
визначати життя України у 2017
році. І завершитися це все може
або цивілізовано, тобто дочасними парламентськими і президентськими виборами, або влада і
далі монополізуватиме і фінансовий, і медійний ринок, розуміючи, що тільки жорсткий авторитаризм дозволить їй зберегти свої
позиції. І тоді це може завершитися нецивілізовано, і це буде не
той Майдан із піснями і танцями,
як був під час Помаранчевої революції. Це питання: яким шляхом
піде Україна — цивілізованим чи
нецивілізованим — це і є головна
інтрига 2017 року. ■
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■ БЕЗ ІЛЮЗІЙ

Наша відповідь агресору
План Радикальної партії щодо відсічі російській агресії та мирного врегулювання
Олег ЛЯШКО, народний депутат України,
лідер Радикальної партії

На зустрічі з новим міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем висловив нашу позицію та передав
йому План Радикальної партії щодо відсічі російській агресії та мирного врегулювання.
Ось цей План:

1. Мирне врегулювання та «мінські
угоди»
Україна готова до мирного врегулювання на підставі міжнародного права та з урахуванням «мінських угод» (МУ) як основи
для перемир’я.
Росія від початку не збиралася виконувати МУ, і це доводить практика останніх
двох років. Росія намагається нав’язати
таку модель реалізації МУ, яка принципово суперечить міжнародному праву та Конституції України. Ні українське суспільство, ні парламент цього не сприймають і
згоди не дадуть.
Ми готові на проведення вільних демократичних виборів в окремих районах
Донбасу, але лише після їх повної деокупації.
Вимоги Росії щодо зміни конституційного устрою України принципово суперечать міжнародному праву і є абсолютно не
прийнятними.
Виправдання Росією збройної агресії
у 2014 р. та вимог змін до Конституції України захистом прав російськомовного населення повністю безпідставне. Численні
місії ОБСЄ і ООН ніколи не підтвердили
жодних обмежень прав росіян в Україні.
З правової точки зору МУ є особистими політичними домовленостями Президента Порошенка, які не накладають жодних міжнародно-правових зобов’язань на
державу Україну та її парламент.
Водночас МУ і нинішній формат переговорів залишають поза увагою окупацію
та незаконну анексію Росією іншої частини України — Криму. Сподівання Заходу
на компроміс із Росією, який обмежиться
лише Донбасом, — ілюзія. Українське суспільство і парламент приймуть лише мирне врегулювання, яке обов’язково включатиме як деокупацію Донбасу, так і повернення Криму.

2. Росія як загроза міжнародному
правопорядку
Росія насправді веде «гібридну війну»
не лише проти України, а й проти Європи,
США і цивілізованого світу. Вона свідомо
руйнує сучасний міжнародний правопорядок. Росія не розуміє мови права і діє з
позиції права сильного. Тому Росія становить реальну загрозу і для демократичного Заходу.
У Росії встановився реваншистський,
ревізіоністський, фашистський режим.
Необхідна не лише коаліція на підтримку
України як жертви збройної агресії з боку
Росії. Необхідна широка антипутінська
коаліція на захист усього демократичного західного світу, як у свій час була створена антигітлерівська коаліція.
Відновлення міжнародного порядку і
права вимагає серйозних консолідованих
зусиль від західного світу. Тому на всіх
переговорах із нашими європейськими та
американськими партнерами ми наголошуємо на такому:
— необхідно припинити політику умиротворення агресора та перейти до всебічного стримування та ізоляції Росії;
— важливо продовжити, розширювати та поглиблювати санкції проти Росії,
особливо запровадити жорсткі економічні санкції;
— необхідно надати Україні масштабну військову допомогу, при цьому Будапештський меморандум може мати визначальну роль як адекватна міжнародно-правова база для надання такої допомоги;
— потрібно відновити женевський фор-

❙ Олег Ляшко передав План Радикальної партії міністру закордонних справ Німеччини Зігмару Габріелю.
❙ Фото Османа КАРІМОВА.
мат переговорів за участі України, США,
ЄС та Росії (замість надто вузьких нормандського і мінського) та розширити цей
формат за рахунок іншого підписанта Будапештського меморандуму — Великобританії та інших ядерних держав, що
приєдналися до меморандуму — Франції
та Китаю;
— необхідне прийняття Заходом стратегічного політичного рішення щодо майбутнього України як невід’ємної складової західної євроатлантичної цивілізації
та виділення масштабних ресурсів — вій-

го кримінального суду в Гаазі.
Україна вже завершила досудові процедури, що стосуються відповідальності
Росії за невиконання трьох міжнародних
Конвенцій — у сфері боротьби з фінансуванням тероризму, ліквідації расової дискримінації та в галузі морського права —
та звернулася з позовами до Міжнародного суду ООН.
Україна також починає здійснювати
необхідну підготовчу роботу, щоб сформувати консолідовану претензію України
до Росії. Ми виробимо нашу претензію до

Ми виробимо нашу претензію до путінської Росії щодо всього
величезного обсягу нанесеної нам шкоди, щоб бути готовими до того
часу, коли вона зрештою зазнає краху, а Путін потрапить на лаву
підсудних у суді в Гаазі.
ськових, фінансових, економічних, технологічних, гуманітарних — для повноцінної інтеграції України, новітнього «плану
Маршалла» для України;
— зрештою, необхідно виграти в Росії
в проголошеній нею самою новій (другій)
«холодній війні» з метою її остаточної пацифікації і демократизації, як це було
зроблено з державами-агресорами після
Другої світової війни.
Путін розуміє лише силу. І розмовляти з ним з метою відновлення міжнародного правопорядку необхідно лише з позиції
сили.

3. Міжнародно-правова відповідальність
Росії
Важливо, щоб міжнародне співтовариство забезпечило практичну реалізацію
міжнародно-правової відповідальності
Росії за збройну агресію проти України та
вчинені міжнародні злочини.
Парламент України прийняв рішення щодо визнання Росії державою-агресором та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних
злочинів вищими посадовими особами
Росії та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Відповідну
заяву України передано до Міжнародно-

путінської Росії щодо всього величезного
обсягу нанесеної нам шкоди, щоб бути готовими до того часу, коли вона зрештою
зазнає краху, а Путін потрапить на лаву
підсудних у суді в Гаазі.
Очікуємо всебічного сприяння міжнародної спільноти у вирішенні цих завдань.
P.S. Деякі паралелі з німецькою історією
1. Необхідно пам’ятати та зважати на
історичні уроки щодо наслідків політики
умиротворення агресора — нацистської
Німеччини в 1930-х роках лідерами демократичної Європи — Франції та Великої Британії, яке не змогло забезпечити
мир та, зрештою, призвело до Другої світової війни. Подібність Мюнхенської конференції 1938 р. та Мінських переговорів у
лютому 2015 року.
2. Реінтеграцію Донбасу в Україну на
основі «мінських угод» Путін зараз готовий допустити лише на своїх умовах.
Путін хоче мати право вето на геополітичний вибір України і реалізацію її європейського курсу та інструмент для внутрішньої дестабілізації України. В подібній ситуації в березні 1952 р. канцлер
Конрад Аденауер та президент США Гаррі Трумен відмовилися від умов Сталіна
щодо об’єднання Німеччини та виведен-

ня Червоної армії зі Східної Німеччини,
що було, зрештою, досягнуто майже 40
років по тому, вже після краху комунізму в Радянському Союзі.
3. Росія очевидно хвора на так званий
«Веймарський синдром». Коли агресивна імперія (чи то Німеччина початку XX
століття, чи то Росія кінця XX — початку
XXI ) зазнає поразки, то хвороблива реакція — це звинуватити у своїх проблемах
усіх інших та спробувати, «піднявшись із
колін», узяти реванш. Замість того, щоб
спрямувати всю свою національну енергію на внутрішній розвиток і процвітання. Звідси готовність піддатися на спокусу
демагогічного реваншизму та вразливість
до цинічної гри влади — Гітлера чи Путіна
— на примітивних інстинктах народу, так
само як і прагнення прикинутися невинно
ображеним та приниженим зовнішнім світом. Багато провідних істориків, зокрема
й російських, експертів з міжнародного
права та світових політиків неодноразово
звертали увагу на надзвичайну схожість
аргументації Путіна і Лаврова з висловлюваннями Гітлера та Геббельса.
4. У 1944 році демократичний Захід
на чолі з США прийняв план Моргентау
щодо повоєнної трансформації Німеччини, який фактично руйнував німецьку
економіку, зокрема через її деіндустріалізацію, та вів до гуманітарної катастрофи
— робив десятки мільйонів німців «зайвими» в рамках деградованої економічної моделі. У 1947 році США отямилися
та замінили його планом Маршалла, спрямованим на відбудову німецької економіки, зокрема її промислового потенціалу,
та збагачення Західної Німеччини для перемоги у протистоянні вільного світу з комуністичним із центром у Москві. Нинішня «західна допомога» Україні на основі
програми МВФ та неоліберальної стратегії так званого «Вашингтонського консенсусу» так само руйнує економіку України,
поглиблює її деіндустріалізацію й робить
мільйони українців зайвими, спонукаючи
до масової еміграції. Необхідна невідкладна заміна її на сучасний «план Маршалла» для України та реалізація міжнародного курсу на збагачення України як європейського форпосту стримування новітнього реваншизму та експансіонізму, що
знову йде з Кремля. ■
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■ СУД ТА ДІЛО

■ СВОЇ СЕРЕД ЧУЖИХ

Кремль — у Гаазі,
Путіну приготуватись

Міністерство
для поляків

Міжнародний суд ООН розпочав розгляд позовів України проти Росії

7

В УНР польський народ мав
автономію
Юрій БАБІРОВ

Ігор ВІТОВИЧ

Учора Міжнародний суд ООН у Гаазі
(Нідерланди) розпочав публічний
розгляд перших судових позовів
Києва проти Москви. «Історична
мить: із 6 березня Україна представлятиме докази злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Правда
сильніша за зброю!» — написав на
своїй сторінці у «Фейсбуці» Президент України Петро Порошенко.

Справа не на один рік
У першому з позовів Україна
доводитиме у Міжнародному суді
ООН, що Росія підтримує сепаратистів «ДНР-ЛНР», які здійснюють терористичні атаки. Йдеться
як про обстріли житлових кварталів, так і збиття малайзійського пасажирського авіалайнера у
липні 2014 року. В іншому позові
Росію звинувачують у дискримінації неросійських громад, які
проживають на окупованій території Криму, зокрема українців і
кримських татар. З часу анексії
півострова постійно відбуваються
арешти активістів, Москва заборонила також діяльність Меджлісу – самоврядного органу кримських татар.
На сайті Міжнародного суду
ООН повідомляється, що слухання триватиме до 9 березня. Розгляд позову пройде в два етапи
— 6 та 8 березня виступатиме українська сторона, а 7 та 9 березня — російська.
Інтереси України в суді представляє спеціально створена указом Президента делегація. Очолила її заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
Коментуючи перспективи цієї
справи, пані Олена визнає, що
процедура розгляду — складна,
тому може тривати не один рік.
«Після ухвалення судом рішення про застосування тимчасових
заходів суд дає деякий час на подання меморандуму з усією доказовою базою. Після цього другій
стороні дають час на підготовку
контрмеморандуму. Справа буде
тривала і судом розглядатиметься роки», — сказала журналістам
Олена Зеркаль. Саме на швидку
ухвалу рішення про застосування запобіжних заходів Україна
й розраховує. Ці запобіжні заходи, наголошується в коментарі
МЗС, дозволять не допустити погіршення ситуації і, найголовніше, — захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи. При
цьому розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення суду щодо запиту про застосування запобіжних заходів. Їх
застосування є особливо важливим у контексті загострення ситуації в Авдіївці та Криму. Прессекретар МЗС Мар’яна Беца вчора повідомила, що є ризик того,
що Росія відмовиться виконувати
рішення суду, в такому випадку
Україна звернеться до ООН із вимогою про контроль за виконанням рішення.
Експерт-міжнародник Андрій Бузаров пояснив в ефірі
«Радіо «Свобода»: «У міжнародних інстанціях, які стосуються
міжнародних проваджень, справ
між дер жавами, ніколи не буває

❙ Олена Зеркаль: «Справа буде тривала і судом розглядатиметься роки».
❙ Фото з сайта censor.net.ua
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Міністерство закордонних справ РФ традиційно заперечує висунуті Україною звинувачення й стверджує, що своїм позовом Україна переслідує політичні інтереси. У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що використають усі «доступні засоби правового захисту» у зв’язку з позовом України. «На жаль, українська сторона не виявила інтересу до діалогу з Росією і в односторонньому порядку, перервавши консультації, вирішила подати позов
до Міжнародного суду», — йдеться в коментарі МЗС Росії, розміщеному на його сайті.
швидких судових слухань. У цьому головна складність і головний
мінус для України. Тому тут треба націлюватися на дуже довгий
марафон». Як зазначив експерт,
наслідком позову може бути як
відповідальність окремих посадових осіб, винних у здійсненні тих злочинних дій, про які заявляє Україна, так і відповідних
компенсацій конкретних збитків
Українській державі, які завдала
Росія своїми діями. Все залежить
від того, які докази надасть Україна», — зауважив Бузаров.

Повторити успіх Нікарагуа
Нагадаємо, що свій позов Україна подала до суду 16 січня цього року. Попри магічне слово «Гаага», яке змушує більшість українців мріяти про Володимира
Путіна, який сидить на лаві підсудних, iдеться не про Міжнародний кримінальний суд, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини
проти людяності. Міжнародний
суд ООН, який також базується у
Гаазі, розглядає суперечки між
державами, що пов’язані з пору-

шенням міжнародних договорів і
зобов’язань, роз’яснює у своєму
коментарі «Радіо «Свобода».
І хоча справа може затягнутися на роки, експерти не виключають, що Україна повторить успіх
Нікарагуа. У 1986 році Суд в Гаазі по становив, що США порушили права людини, підтримуючи місцевих правих партизанів
«Контрас».
Водночас навіть за позитивного для України рішення Суду не
варто мати завищені очікування
щодо його наслідків. Ці вердикти можуть юридично зафіксувати
факти фінансування тероризму та
расової дискримінації і навіть передбачати низку компенсацій для
постраждалих. Але вони не вирішать проблеми відповідальності
Росії за збройну агресію на сході
України та в Криму і не покриють усіх, пов’язаних із нею збитків, вважають деякі українські
юристи. Вирішення цього питання взагалі неможливе в юридичній площині. Змусити Росію визнати свою провину та компенсувати збитки може лише консолідована позиція світової спільноти
та достатньо жорсткі санкції. ■

■ ДО РЕЧІ
Україна має досвід участі в судовому процесі у Міжнародному суді ООН. У результаті територіальної суперечки через належність острова Зміїний у Чорному морі Румунія подала
скаргу на Україну. Цей судовий процес тривав із 2004-го до 2009 року. Україна наполягала на
тому, що Зміїний є саме островом, натомість Румунія вважала його скелею. Ці розбіжності
не дозволяли завершити делімітацію шельфу Чорного моря, в якому на початку 2000-х було
знайдено значні поклади нафти та газу. Рішення Міжнародного суду ООН у цій справі багато
хто називав компромісним, проте Україну він не задовольнив. Суд підтвердив українську належність острова Зміїний та наявність українських територіальних вод навколо нього, однак
вирішив, що цей острів не є складовою частиною берегової лінії. Внаслідок цього рішення Румунія під час делімітації отримала більшу частину шельфу Чорного моря, багату на поклади
вуглеводнів.

Протягом усієї історії українсько-польські стосунки мали як важкі, трагічні, сторінки, так і світлі, позитивні, коли було вочевидь видно, що наші народи —
європейські, братні та близькі за духом. І сьогодні вже
мало кому відомо, що майже з березня 1917 року до
квітня 1918 року в Українській Народній Республіці
існувало Міністерство польських справ, а також відповідні міністерства зі справ великоросів та євреїв, тобто у народів, які мешкали на території України. Нещодавно виповнилося 100 років iз дня створення Міністерства польських справ УНР. З цієї нагоди відбулося
засідання Київського польського шляхетського згромадження «Згода» іменi Мар’яна Маловського.
«Сьогодні, як ніколи, актуально згадати, що поляки та українці історично не лише ворогували, а й надавали одне одному можливості справжнього національного розвитку, мали дружні, добросусідські стосунки,
— наголосив на початку засідання голова польського товариства, син відомого художника Мар’яна Маловського Роман Маловський. — Те, що зараз певними колами у світі мусуються трагічні сторінки, комусь вигідно
(ми розуміємо, кому). Отже, всупереч отакій «традиції»
нині згадаємо світле й, на жаль, призабуте».
Про діяльність Міністерства польських справ на
теренах незалежної Української держави розповів
гостям кандидат історичних наук Максим Потапенко, котрий на цю тему захистив дисертацію. «Дійсно,
діяльність цієї урядової установи часів Української
Народної Республіки мало досліджена, — каже Максим Потапенко. — Утім, вона відіграла дуже важливу роль у національно-культурному житті як поляків, так і українців. Із липня 1917 року вона почала
створюватися як віце-секретаріат при Генеральному
Секретаріаті УНР. І одразу ж зосередилася на освітній роботі».
...Формування, перетворення віце-секретаріату
на повноцінне міністерство тривало кілька місяців.
Очолив його видатний діяч польського національного
руху Мечислав Міцкевич. Першим кроком віце-секретаріату польських справ стала участь його керівника у делегації Центральної Ради до Тимчасового уряду
в Петрограді з метою затвердження статуту Генерального Секретаріату. Нарешті 13 січня 1918 року, одразу після проголошення IV Універсалу, секретаріат
польських справ перетворився на окреме міністерство. Наголосимо, що практично всі керівні посади
Міністерства польських справ обіймали представники польських демократів — М. Міцкевич, Р. Кнолль,
В. Рудницький, Л. Третяк, К. Розенбах-Рожнєвич,
Є. Старчевський, Г. Юзевський та інші. Усі вони були
не лише палкими польськими патріотами, а й дуже
прихильно ставилися до українського народу, до ідеї
незалежної Української держави.
Головним досягненням Міністерства польських
справ під час його короткого існування (як, на жаль,
і самої Української Народної Республіки) стало те, що
вдалося майже половину польських шкіл, які на той
час діяли на території України, підпорядкувати українській державі та, відповідно, отримати державне фінансування. Не менш важливим результатом
діяльності міністерства є й те, що за його сприяння в
Україні сформувалася ціла плеяда польських діячів,
прихильно налаштованих до українського національного руху. Усі вони розбудовували не лише польську
культуру, а й брали найактивнішу участь у громадському та освітньому житті УНР. Пізніше, за часів другої Речі Посполитої, багато з них стали керівниками Волинського воєводства та плідно працювали над
досягненням українсько-польського компромісу. В
цей час в Україні вільно розвивалися не тільки школи з польською мовою навчання, а й виходило багато
польських газет та журналів. «Таким чином, за часів
діяльності Міністерства польських справ в УНР, поляки, які жили в Україні, мали фактично повноцінну автономію», — наголосив Максим Потапенко.
Цей досвід дуже пригодився б нинішній українській владі. На жаль, нічого подібного сучасна Україна
не знає. Так, було в нас, до речі, за законом про національні меншини, Міністерство у справах національностей. Упродовж усіх років незалежності України
його 8 разів (!) створювали й... ліквідовували, перейменовували. У 2011 році остаточно реорганізували
в департамент Міністерства культури. Жаль, що Україні наразі не до національних меншин. Хоча саме
спільними зусиллями нам будувати мирну, незалежну та заможну Україну, боротися проти Російської імперії та розв’язаної нею війни. ■
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ПРАВО

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Насірова
запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і заставу в розмірі
2 мільярди гривень. Це найбільша застава в історії кримінального
процесу України».
Іван БОЙКО

В Україні вже понад чотири доби
триває антикорупційна епопея
(або навіть комедія), головним
героєм якої є відсторонений від
посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Звісно, високопосадовці й раніше намагалися за допомогою
лікарів уникнути затримання чи
перебування під вартою. Утім
пан Насіров перевершив усіх
«попередників». Бо за роки незалежності ще не було такого,
щоб підозрюваного держслужбовця кілька діб поспіль возили
на ношах з одного медичного
закладу до іншого й навіть до
клітки в залі суду.

Мустафа Найєм
народний депутат України

■ КОЛІЗІЇ

Насіріада
Скандальна епопея з обранням запобіжного заходу
відстороненому голові ДФС Роману Насірову засвідчує
відсутність політичної волі покарати його

Лежав, потім встав, але
посадити не можуть
До понеділка змінювалися
лише ковдри та простирадла на
тілі «важко хворого» Насірова,
але не горизонтальне положення, в якому він наполегливо перебував. Коли ж сплив термін
затримання — 72 години, а запобіжний захід підозрюваному
так і не було обрано, Роман Насіров відчув себе настільки краще, що просто встав і пішов.
Але піти далеко йому
не вдалося, адже будівлю
Солом’янського райсуду столиці оточили громадські активісти, які пішли на цей неординарний крок для того, щоб Насірову не вдалося втекти.
Коли цей номер «УМ» готувався до друку в понеділок, Роман Насіров усе ще перебував
у суді, щоправда, вже сидів,
а не лежав. Під час чергового засідання, яке розпочалося
о 12:00, Солом’янський райсуд Києва відмовився оголосити відвід судді Олександру Бобровнику, як того вимагали адвокати Насірова напередодні.
На думку судді Олени Букіної,
клопотання про відвід Бобровника було не достатньо мотивованим.
Відстороненому посадовцю настільки покращало, що
він охоче роздавав коментарі
журналістам. І навіть заявив,
що в нього був не інфаркт (хоча
впродовж п’ятниці-суботи його
адвокати наполягали саме на
цьому діагнозі), а лише гіпертонічний криз. Ще й додав, що
лікарі клініки «Феофанія» операцію йому не робили.
«У мене був діагностований
гіпертонічний криз i передінфарктний стан. Я не знаю, звідки з’явилася інформація про
операцію. Мені було зроблено
низку медичних маніпуляцій,
деякі з них, напевно, можна
вважати операцією. Але фактично це була низка дій, спрямованих на стабілізацію тиску
та діяльності серця. У мене був
передінфарктний стан. Те, що в
мене інфаркт, я не говорив», —
сказав пан Насіров.

У чому підозрюють?
Цікавий момент: Роман Насіров зізнався, що ще до госпіталізації в лікарню вранці 2
березня він уже знав про плани детективів НАБУ вручити
йому підозру.
«Ще минулого тижня деякі
журналісти запитували мене,
чи я знаю і чи це правда, що
мені збираються оголосити підозру. До останнього моменту
навіть уявити не міг і повірити, що це може бути правдою,
тому що знаю суть справи», —
сказав відсторонений керманич

❙ Три доби Роман Насіров пересувався винятково на ношах.
фіскальної служби.
Тож саме минулого четверга ввечері й розпочалася така
собі «насіріада»: посадовець
зліг до «Феофанії», тоді як детективи НАБУ вручили йому
підозру в ніч на п’ятницю просто в палаті. Після цього Насірова вивезли на ношах у кардіореанімацію нібито з діагностованим інфарктом, а вже наступного дня його захисники почали
стверджувати, що їхнього підзахисного прооперували.
Тоді як Спеціалізована антикорупційна
прокуратура
повідомила, що Насірова «підозрюють у завданні державі
шкоди на суму 2 млрд. грн. упродовж 2015-2016 років у корупційних схемах iз видобування газу в інтересах депутата
Олександра Онищенка», який
нині переховується від слідства за кордоном.
«Упродовж зазначеного періоду Роман Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових
зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав i не надали належні для цього документи. Ці рішення було прийнято ним iз
порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що
спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду близько 2 млрд. гривень», —
йдеться у повідомленні САП.

Слідство вважає, що Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування
рентної плати за видобування
корисних копалин. Це допомогло депутату Онищенку втілити в життя корупційні схеми, які йому інкримінують.
Мабуть, детективи НАБУ
мали підстави не довіряти твердженням про інфаркт підозрюваного. Тому вже в суботу вранці Романа Насірова (знову ж
таки на ношах) доставили в Інститут кардіології імені Стражеска під конвоєм спецпризначенців Антикорупційного
бюро.
І хоча кілька депутатів iз
групи підтримки Насірова намагалися його ледь не відбити
у конвоїрів, це не завадило незалежним фахівцям з iнституту визначити, що ніякого постінфарктного стану в підозрюваного посадовця немає.
Стан здоров’я Насірова оцінили як «середньо важкий», у тому числі у зв’язку з
депресією, але лікарі дозволили транспортувати його до суду
для обрання запобіжного заходу. Тож уже за кілька годин пан
Насіров (знову ж таки на ношах) опинився в суді.
На той момент користувачі соцмереж уже втомилися
висміювати спроби посадовця
симулювати інфаркт у клініці
«Феофанія». Актор явно перегравав, але не планував залишати сцену. Роман Насіров на-

віть пообіцяв розгромити в суді
звинувачення в корупції, написавши цього дня пост у соцмережах. Тим самим він підтвердив, що воліє виглядати непритомним лише на публіці.
Утім судове засідання адвокатам таки вдалося перенести
на неділю. Перед цим невідомі
повідомили про те, що будівлю
суду заміновано.

Ночівля в оточеному суді
Адвокати Насірова дотримувалися тактики затягування засідання щодо обрання запобіжного заходу для їхнього клієнта
і в неділю. Тим більше що саме
цього дня спливав термін затримання на 72 години.

Зокрема, захист заявив
відвід судді Бобровнику, а іншого судді, який міг би розглянути цей відвід у вихідний, у
суді не знайшлося.
Утім навіть цього дня Роман Насіров примудрився бути
«першим». Так, за даними депутата Мустафи Найєма, Спеціалізована антикорупційна
прокуратура просить для підозрюваного запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою
або заставу 2 млрд. гривень. І ця
застава є найбільшою в історії
карного процесу України.
До того ж пан Насіров став
першим високопосадовцем, підозрюваним у корупції, який
заночував у суді. Після того як
сплив термін затримання Насірова, він не зміг піти, оскільки будівлю суду оточили громадські активісти, які вимагали розблокувати роботу установи та негайно розглянути
справу з обрання запобіжного
заходу для відстороненого від
посади на час слідства голови
ДФС.
Акцію
організовували
кілька депутатів та активісти Центру протидії корупції, київського Автомайдану, «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, колишні бійці
«Азова» та молодь iз «Національного корпусу».
«У ситуації, коли судова
система відмовляється прийняти рішення, учасники мирної
акції протесту змушені вжити заходів, які не дозволять підозрюваному уникнути правосуддя», — заявив депутат Мустафа Найєм. І додав, що основна мета акції — не дати вивезти
Насірова з будівлі суду.
Тоді як депутат Сергій Лещенко заявив, що група обранців Верховної Ради ініціюватиме кримінальне розслідування щодо голови Солом’янського
райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.
Мусимо констатувати: події
останніх днів засвідчують, що
політичної волі на притягнення Романа Насірова до кримінальної відповідальності немає. Тим більше що замість
Насірова уряд призначив виконуючим обов’язки голови
Державної фіскальної служби
скандально відомого Мирослава Продана, якого журналісти
та активісти пов’язують iз корупцією на Вінничині.
Зокрема, чиновнику закидають причетність до так званої «горіхової мафії». Прикметно, що Мирослав Продан
не приховує свого знайомства
з колишнім мером Вінниці, а
нині Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Затримання Насірова детективами НАБУ, очевидно, не давало спокою
і, ймовірно, навіть породило професійні заздрощі слідчих Генпрокуратури.
Тому минулої п’ятниці співробітники ГПУ затримали колишнього голову Державного управління справами Ігоря Тарасюка. Вже за кілька годин суд обрав
запобіжний захід для колишнього посадовця: застава в розмірі 6,4 млн., а також електронний браслет, який Тарасюку одягнули в суді. Він також здав свої
закордонні паспорти.
З огляду на справу Насірова, оперативність щодо Тарасюка вражає. Вочевидь, політична воля в цьому випадку була. Експерти припускають, що справою Тарасюка влада спробувала запустити такий собі інформаційний «громовідвід», який не спрацював.
Водночас сам Тарасюк, спілкуючись із журналістами після суду, заперечив, що мільйон євро, який слідчі знайшли у нього вдома, належить йому.
Він також не розуміє, в чому його підозрюють, бо разом з адвокатами не встиг ознайомитися з матеріалами справи, хоча й співпрацює зі слідством iз
2015 року.
Слідчі Генпрокуратури закидають Тарасюку сприяння у заволодінні державним майном «злочинною організацією Віктора Януковича».

СЕЛЯНИ I КО
Олена ЯРОШЕНКО
Минулої п’ятниці Київський рибоохоронний патруль
уперше вирушив на патрулювання акваторій Київщини на
новій сучасній техніці: 24 човни та 13 автомобілів придбали
за кошти, призначені для розвитку державного агропромислового комплексу. Оснащення «пілотного» патруля
коштувало 15 мільйонів гривень.
Закуплені човни було вироблено в Україні, вони мають різні технічні характеристики та потужність двигуна від 15 до 150 кінських сил,
повідомила прес-служба Мінагрополітики.Це важливо для
роботи на водоймах від малих
річок до великих водосховищ
при будь-якій погоді. Автівки
Ford Ranger та Renault Duster
є потужними позашляховиками, що дозволять оперативно
діставатися до акваторії будьяких водойм навіть в умовах
поганої якості доріг.
За словами голови Держрибагентства Яреми Коваліва, відбір підрядників та закупівля човнів та автомобілів проводилися через систему ProZorro, що дозволило
зекономити більше мільйона гривень. Зекономлені кошти пішли на придбання додаткового оснащення, вкрай
необхідного для роботи патруля на воді — ехолотів, приладів нічного бачення, станцій
зв’язку.
Начальних рибоохоронного патруля Київщини Володимир Мухін розповів, що ехолоти допоможуть в оперативній
роботі патрульним для безпеки патрулювання та орієнтації
на водоймі в темний час доби
та в туман. А прилади нічного
бачення сприятимуть оптимізації використання людського ресурсу: патрульні зможуть

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017

9

■ МОДЕРНІЗАЦІЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

«Рибокопам» додали
швидкості

Капіталізація агропроду

Перший рейд на нових човнах: упіймали дві браконьєрські «моторки»

За даними Держстатистики, минулого року в агропромисловому комплексі витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель, обладнання, інструменту, інвентарю та інші капітальні роботи становили 61,1 млрд. гривень. Це
склало 18,7 відсотка від усіх капітальних
інвестицій в Україні. Зокрема, у сільському господарстві сума капітальних вкладень досягла 44,2 млрд. гривень, що на
51 відсоток більше, ніж у 2015 році. Найбільше інвестицій увійшло в харчову промисловість та переробку — 16,9 мільярда гривень, або плюс майже 125 відсотків
до попереднього року. У цілому по державі підприємствами та організаціями
освоєно минулоріч 326,2 мільярда гривень капітальних інвестицій. Головним
джерелом фінансування залишаються
власні кошти підприємств та організацій
— більш як три чверті загального обсягу.
Частка залучених та запозичених коштів
(кредитів і ресурсу іноземних інвесторів)
становила десятину. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,4
відсотка капітальних інвестицій.

Продовольча організація
ООН в Україні

❙ Від рибоохоронного патруля на швидкісних човнах браконьєрам утекти стало складніше.
❙ Фото з сайта zn.ua
швидко та ефективно відслідковувати інформацію на водоймі, не витрачаючи час, щоб
дістатися з одного берега на
інший.
Під час першого ж патрулювання «рибокопи» затримали двох браконьєрів на моторних човнах без номерів. Скла-

ли адміністративні протоколи та передали браконьєрів
поліції для подальшої конфіскації риболовної техніки. Окрім того, патрульні затримали 3 березня й кількох дрібних
правопорушників та провели
з ними роз’яснювальні бесіди.
За дев’ять місяців від початку

роботи новостворений патруль
уже провів 747 рибоохоронних
рейдів, вилучив майже тисячу
незаконних знарядь лову та
більше 7 тисяч кілограмів водних біоресурсів, а також виявив правопорушення, що завдали збитків державі на суму
1,2 мільйона гривень. ■

■ НЕБЕЗПЕКА

Інфекції віртуальні та реальні
Які хвороби тварин маємо та які потенційно загрожують Україні?
Ветеринари — перша лінія захисту

Оксана СИДОРЕНКО

Тема інфекційних захворювань ВРХ в Україні актуалізувалася на десятому молочному
конгресі, який проходив 2-3 березня у Києві. Ми мали свого часу на території країни
кілька серйозних хвороб, які раніше зустрічалися, але наразі їх подолали. Наприклад,
ящур в Україні востаннє було зафіксовано тридцять років тому. Так само й бруцельоз.
Але сьогодні в Україні часто фіксують випадки лейкозу, туберкульозу, паратуберкульозу,
паратрахеїду. Вони не такі заразні і від деяких є вакцини, тому їх поширення не набуває
характеру епідемії.

Запобігти легше
Чому хвороби можуть виникнути на
певній території? Все залежить від рівня вакцинування, вважає Ігор Присяжнюк, керівник Української голштинської
асоціації. Чим краще фінансуються профілактичні засоби, тим менший ризик
занесення. А протиепізотичний напрям
у нас фінансується поки що погано.
До хвороб, які можуть бути занесені
до країни, відносять заразновузликовий
дерматит, блутанг та (може бути повторно занесений) ящур. Усі ці хвороби гострозаразні та дуже швидко поширюються. Якщо порівнювати з африканською чумою свиней, яка зараз турбує вітчизняне
тваринництво, то згадані віруси набагато
страшніші. Африканська чума свиней поширюється контактним шляхом, ЗВД —
комахами і контактним шляхом, блутанг
— контактно. А ящур — хвороба, яка поширюється повітряно-крапельним шляхом. І ним можна повторно захворіти, бо
штамів вірусу дуже багато. Ящур зараз
реєструють по всьому Кавказу. Проти нього є вакцина, але невідомо, від якого шта-

му ящуру треба прищеплювати. Визначити, яким саме сиротипом інфікована певна
корова, можна тільки коли тварина заразилася. І тільки потім закуповувати вакцину.
Якщо згадані хвороби прийдуть на територію України, це зачепить кожного
українця, бо всі ми їмо молочні продукти. Якщо ж поголів’я впаде, то їх вартість
значно зросте. Постраждають і люди, що
утримують тварин. Для багатьох корова
є чи не найпершим джерелом заробітку, і
втратити її — справжня трагедія. До того
ж корова може перехворіти і залишитися
вірусоносієм, небезпечним для оточення.
Всі країни, які ведуть боротьбу з цими захворюваннями, мають програму компенсації за вилучених через хворобу тварин,
але в нас її досі не існує. Якщо ж Україна
стане пандемічною, інші країні закриють
свої ринки для імпорту з України всієї сировини, кормів і зерна. Повернути можливість експортувати буде дуже важко:
після останнього випадку ящуру, вузликового дерматиту або блутангу має пройти три роки.

У 80-х, коли Україна боролася з ящуром,
штат ветеринарів сягав 20 тисяч, працювали
спеціалізовані інститути, велика кількість
дослідників, були лабораторії та біофабрики, які виробляли протиящурні вакцини. Тому, коли прийшов ящур, його максимально швидко локалізували з мінімальними втратами. Були лабораторії, які швидко оцінювали, який вірус зайшов, швидко
виготовляли вакцину, швидко проводили
вакцинацію, швидко ставили обмеження.
А зараз у нас немає виробництва протиящурної вакцини, — закрилося в 90-ті роки.
Відновити його складно, та й фахівців залишилося небагато. При цьому ветеринари на
місцях не мають права приймати рішення
при занесенні хвороби в господарство — як
саме реагувати, має вирішити Держпродспоживслужба. А в штаті вітчизняної ветеринарної служби залишилося сьогодні чотири з половиною тисячі замість оптимальних п’ятнадцяти тисяч фахівців.
До 2012 року Україна щороку замовляла стратегічний запас вакцини на фабриці
у місті Владімір, що в Росії, яка в разі потреби мала за дві доби передати свіжу вакцину. Співпраця припинилася, і на сьогодні стратегічного запасу не існує. Якщо Європа запровадила знищення стад, де раніше реєструвався блутанг, компенсувала
втрати, і зараз там хворобу просто контролюють, вкладаючи великі кошти в моніторинг, то для України профілактика — єдине, що є в арсеналі, аби не допустити занесення цих захворювань. ■

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на робочій зустрічі
з регіональним керівництвом продовольчої та сільськогосподарської організації
ООН (ФАО) обговорили стратегії співпраці. В першу чергу це стосуватиметься запобігання та вирішення існуючих проблем деградації земель та використання лісових ресурсів. В Україні основними
факторами, що впливають на деградацію ґрунтів, є інтенсивне ведення сільського господарства та кліматичні зміни. Важливе питання — стале управління земельними ресурсами, розробка
та застосування на практиці необхідних
для цього механізмів. Кабмін створив
координаційну раду для боротьби з деградацією земель та опустелюванням.
Рада координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо сталого використання та охорони земель
для пом’якшення наслідків посухи. Ще
одне завдання — посилити взаємодію
центральних і місцевих органів виконавчої влади та залучити до участі в цьому процесі незалежних експертів. Представники ФАО запропонували разом із
Глобальним екологічним фондом започаткувати проекти міжнародно-технічної
допомоги у сфері запобігання деградації земель, визначивши пріоритетні завдання. Україна зацікавлена в розвитку стійкого (залучення абсолютно усіх
секторів економіки) сільського господарства, яке ґрунтуватиметься на принципах сталого розвитку ООН. Рамкова угода про співпрацю ФАО та України
на період до 2019 року передбачає соціальні, екологічні та економічні аспекти міжнародної взаємодії. Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН (ФАО), як відомо, допомагає країнам, що розвиваються, модернізувати і
поліпшити сільське господарство, лісівництво та рибальство.

«Артемсіль» нарощує
видобуток
Державне підприємство «Артемсіль», що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики, в
лютому виконало план із видобутку
солі на 108 відсотків. Загалом видобули 154,3 тисячі тонн солі, що на 25 відсотків більше, ніж минулоріч. У січні колектив підприємства також перевиконав планові показники з виробництва.
Всього з початку року видобуто 333 тисячі тонн солі, що на 10,6 відсотка більше, ніж заплановано та майже на третину перевищує показник минулого року.
З початку року ДП «Артемсіль» зміцнило свої позиції на експортних ринках і
збільшило обсяги постачань до країн
далекого зарубіжжя. Так, за два місяці
нинішнього року європейським споживачам відвантажено продукції на 122,1
тисячі тонн більше, ніж за аналогічний
період 2016-го. Зокрема, істотно зріс експорт до Польщі (на 59,2 тисячі тонн) та
Угорщини (на 56,3 тисячі тонн). ■
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Тетяна СИДОРЕНКО

Цей Божий храм у Ніжині має дуже
давню, важку історію й називається
Спасо-Преображенським. Як людина:
зі своїм минулим, теперішнім і майбутнім, з тяжкими випробуваннями, які
Господь допускає, бо знає, що вистоїть.
По-народному ніжинці називають цей
храм Тарасовою церквою. І ось чому.
П’ятого (сімнадцятого) травня 1861
року, під час перевезення тіла Тараса
Григоровича Шевченка із Санкт-Петербурга в Україну, в Канів, для перепоховання, жалобна процесія зупинялася в
Ніжині на Чернігівщині. Тоді, як пише у
своїй науковій розвідці ніжинський історик Олександр Морозов, на майдані
перед Спасо-Преображенським храмом відбулася перша в історії Ніжина
українська маніфестація. А священики
соборно відслужили велелюдну панахиду над труною Шевченка.

■ СПАДЩИНА

Тарасова церква
У Ніжині відроджують Спасо-Преображенський храм,
у якому відспівували Кобзаря у 1861 році

Третє побачення
З опублікованих спогадів Михайла
Білецького, Василя Толбіна та відомого українського письменника й
водночас краєзнавця, громадського діяча Леоніда Глібова дізнаємося
подробиці тієї знакової для Ніжина
події. Жалобну процесію, що супроводжувала труну, біля міської застави урочисто зустріли представники
місцевої інтелігенції, ремісники з
розгорнутими цеховими прапорами й
хоругвами, студенти Ніжинського ліцею князя Безбородька та гімназисти.
Колісницю з труною провезли через
місто Московською вулицею та ввезли
в огорожу Спасо-Преображенської церкви. Після панахиди, яку відправили
соборно ніжинські священики на чолі
з протоієреєм Федором Бордоносом,
законовчителем ніжинського ліцею
(тестем Леоніда Глібова), студенти
прикріпили до віка труни вінки й квіти. Церковна процесія супроводжувала
труну з тілом Тараса Шевченка через
усе місто Гоголівською та Київською
(тепер вул. Шевченка) вулицями до
застави на Київському виїзді.

Не змогли знищити ні вибухівка,
ні бульдозери

❙ Спасо-Преображенський храм у Ніжині.
Історія — з XVII віку

Чимало згадок про повітове місто
з козацько-купецько-міщанською
атмосферою
За життя у Ніжині Тарас Шевченко
був двічі: навесні 1843 року вперше,
проїздом до Качанівки; й 13-16 лютого
1846 року — вдруге, працюючи як художник у Київській Тимчасовій комісії
для розгляду давніх актів. Шевченко,
прямуючи до Ніжина, мав намір перемальовувати старовинні речі по церквах та монастирях. Не виключено, що
й Спасо-Преображенська церква стала
тоді об’єктом його художницьких зацікавлень.
Місцеві краєзнавці стверджують,
що під час кількаденного перебування
в Ніжині 1846 року Шевченко ознайомився з міською архітектурою, відвідав
кілька світських зібрань, а також зустрівся з ніжинськими ліцеїстами, зокрема
19-річним Миколою Гербелем. Нібито
в альбом Гербеля (того самого Гербеля,
який через багато років стане перекладачем і видавцем творів Шевченка!) Тарас
Григорович записав першу строфу свого
вірша «Гоголю»: «За думою дума роєм
вилітає,// Одна давить душу, друга роздирає,// А третяя тихо, тихесенько плаче//
У самому серці, може, й Бог не бачить».
Саме в цьому навчальному закладі,
нинішньому Ніжинському державному університеті імені Гоголя, у Тараса
Шевченка було багато справжніх друзів,
які тут у різні часи або навчалися, або
працювали: Євген Гребінка, Аполллон
Мокрицький, Віктор Забіла, Іван
Сошенко, Капітон Павлов (два останні,
як відомо, брали активну участь у викупі з кріпаччини здібного 24-річного
художника, народженого у Моринцях
на Черкащині).
Супроводжував Тараса Шевченка
всі дні його перебування в Ніжині
Олександр Афанасьєв-Чужбинський
— письменник, етнограф, фольклорист,
історик, мовознавець. Його «Спогади
про Т. Г. Шевченка», а також фольклорні публікації, етнографічні праці «Нариси полювання в Малоросії» і

художником Хомою Кононовим. А впродовж 1853-1857 років храм зазнав значної перебудови: із західного боку до нього прибудували теплу церкву з високою
триярусною дзвіницею. Спаську церкву
було розширено ще двома престолами —
на честь Казанської ікони Божої Матері
та Різдва Івана Предтечі.
Усі будівельно-ремонтні та оздоблювальні роботи проводилися коштом
відомого в Ніжині купця Другої гільдії
Михайла Степановича Біди (Бєдіна),
благодійника й щедрого мецената, який
після смерті знайшов вічний спочинок
у склепі побіля стін храму. Відомий історик, етнограф та краєзнавець Євгенія
Спаська згадувала, що навіть після революційних подій 1917—1920-х років за
заповітом благодійника в день поминання біля його могили церковна громада
накривала поминальний обід для бідних
та знедолених.
За давньою традицією СпасоПреображенська церква була ще й
своєрідним духовним осередком місцевих ремісників. Саме тут зберігалися
цехові реліквії — знаки та прапори ніжинських ремісничих об’єднань.

❙ У 1991 році на прицерковному майдані
❙ ніжинці встановили пам’ятний знак.
❙ Фото Тетяни СИДОРЕНКО.
«Подорож у Південну Росію» містять
цінний фактичний матеріал. Олександр
Афанасьєв (Чужбинський, Невідомий,
Лубенец, Пустинник — це його псевдоніми) також уклав українсько-російський словник, не закінчений друкуванням (1855). Більшість оповідань
і віршів російською мовою та роман
«Петербурзькі картярі» (1872) присвячені темам провінційного і військового
життя. Взагалі, Олександр АфанасьєвЧужбинський познайомився з Тарасом
Шевченком ще у 1843-му, а в 1845-1846
роках супроводжував у подорожі Лівобережною Україною.
Думається, що Ніжин запав у серце Тараса. Принаймні настільки, що
в повістях «Музикант», «Капітанша»
й «Близнюки» є чимало згадок про це
повітове місто з багатою історією та колоритною козацько-купецько-міщанською атмосферою.

...Душа, кажуть, вічна. І то зовсім не
випадковість, що втретє Тарас відвідав
Ніжин, коли душа його, вже перебуваючи на небесах, говорила з Господом.
Хочеться вірити, що український
Пророк уже з того світу допоміг СпасоПреображенському храмові вистояти у
вирі жахливих подій.
У старожитні часи Ніжин територіально ділився на Старе й Нове місто.
У середині сімнадцятого віку в Новому
місті було зведено добротну дерев’яну
церковну будівлю, яка прослужила парафіянам близько сотні років.
То був прототип нинішньої Тарасової
церкви. А року 1748-го, згідно з архівною інформацією, парафіяни СпасоПреображенського храму вирішили побудувати на місці старої дерев’яної нову
муровану церкву. Її фундамент заклали
поруч зі старою церковною будівлею.
Відомий український мистецтвознавець Федір Ернст, який у 1923 році
відвідав Ніжин, обстежуючи місцеві
храми та пам’ятки старовини, свідчив, що в іконостасі ніжинської СпасоПреображенської церкви містилася мідна дощечка з таким написом: «1748 заложена за священнонамесника крестового
Феодора Савицкого, сооружена сия церковь 1757-го за священников Даниила
и Николая Савицких и ктитора Петра
Сполатьбога. Писал и золотил иконостас
Иван Демианович Веснинский, а платил
деньги грек Павел Артенов, которій сделался слеп».
В архітектурному відношенні храм
дуже цікавий та естетично збагачений.
Тут, як слушно зазначає Олександр
Морозов, вдало поєднано хрещатий план
будівлі з лінійним розташуванням бань,
що часто спостерігається у найкращих
взірцях вітчизняної дерев’яної церковної архітектури ХVІ—ХVІІІ століть.
Три круглі барабани храму розташовані
вздовж центральної осьової лінії будівлі
та увінчані стрункими грушоподібними
верхами з двома заломами, характерними для доби українського бароко.
Про внутрішнє оздоблення сьогодні
знаємо мало. Відомо, що, окрім розкішного іконостасу, всередині церкви була
вишукано оздоблена срібна гробниця з
плащаницею Спасителя, а стіни храму
були розмальовані місцевими іконописцями. У ХVІІІ столітті при церкві
діяли школа та шпиталь, що утримувалися коштом громади та за рахунок пожертв.
Усі внутрішні розписи храму, за винятком нижнього ряду ікон іконостасу,
1852 року були перемальовані місцевим

Подальші події XX століття трагічно позначилися на долі СпасоПреображенського храму. З 1924 року
в ньому правила службу Божу громада
Української автокефальної православної церкви, а сам храм став кафедрою
ніжинського єпископа цієї ж церквистрадниці. Після розправи у 1930-х роках над «автокефалістами» войовничі
атеїсти добралися й до самого храму.
Спасо-Преображенську церкву було закрито — в ній розташували військовий
склад. Як розповідають старожили, під
час Другої світової війни, влітку 1941
року, коли з міста виходили підрозділи
Червоної армії, будівлю церкви разом iз
військовим майном, що не було евакуйоване, спалили. В окупованому Ніжині
знищено було дзвіницю храму, залишки
якої височіли понад дорогою та буцімто
загрожували обвалом.
Руйнація Спасо-Преображенського
храму продовжилася після війни, наприкінці 1950-х років. Тодішня влада
дала вказівку знищити прибудовану до
храму теплу церкву із застосуванням вибухівки, що й було зроблено. Готували до
вибуху і Спасо-Преображенський храм.
Але, збудований предками на совість і на
віки, він вистояв... А може, допоміг іще
й дух Шевченка...
А 1960 року партійна ніжинська
верхівка звернулася до Ради Міністрів
УРСР з листом за номером 307, у якому
повідомлялося, що існуючі в Ніжині
аварійні церковні споруди (серед них і
Спасо-Преображенський храм) «своим
внешним видом обезображивают город,
что вызывает справедливое возмущение
общественности». Чиновники пропонували вирішити проблему нестачі коштів
на реставрацію храмів за допомогою...
бульдозерів. Вони просили дозволу на
знесення аварійних церковних будівель, у тому числі й на знищення СпасоПреображенської церкви. Дякувати
Богові, цей бульдозерний задум не здійснився. Рада Міністрів дозволу на руйнування пам’яток не дала, зазначивши,
що всі вони мають неабияку історикокультурну цінність.
Доведений до стану жалюгідної руїни, сплюндрований та осквернений,
Спасо-Преображенський храм 1998
року був «милостиво» переданий владою
Київському патріархатові. Тоді виконали першочергові роботи з відбудови куполів та консервації пам’ятки. До речі,
у 1991 році на прицерковному майдані
ніжинці встановили пам’ятний знак. На
великі православні свята тут регулярно
відбуваються богослужіння, а в пам’ятні
Шевченківські дні — загальноміські
урочистості та панахиди за Великим
Кобзарем.
Сьогоріч храму — історія якого позначена Тарасовою дотичністю, нездоланним українським духом — виповнюється 260 років. І свідомі й по-справжньому
патріотичні ніжинці налаштовані робити все для повного відродження цього
храму. ■

ОСВІТА
Наталія ОСИПЧУК

До 17 березня триватиме реєстрація
для участі у незалежному оцінюванні.
Учасниками ЗНО вже стало 70 тисяч
осіб, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Найактивніше
реєструються абітурієнти в таких областях: Дніпропетровській (11 313), Харківській (7 377), Полтавській (4 732),
Одеській (4 131), Львівській (4 129). Уже
традиційно найбільше осіб виявили бажання скласти тести з української мови
і літератури — 69 758, історії України
— 52 716, математики — 34 538. Четвертий за популярністю предмет — біологія 25 539.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Щоб не ЗНОсило «дах»
Вступники цього року можуть подавати до дев’яти заяв на місця державного
та регіонального замовлення не більш ніж iз чотирьох спеціальностей

Що — ДПА, що — ЗНО?
Важливий момент: у 2017 році для
вступу до вищих навчальних закладів
подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 і 2017 років.
Кожен учасник ЗНО має право скласти
тести не більше як із чотирьох навчальних предметів з переліку: української
мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики,
хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов. Державна підсумкова атестація відбуватиметься у формі ЗНО.
Поєднання випускних і вступних
іспитів практикується в багатьох країнах світу. За повідомленням прес-служби Міністерства освіти і науки, в Україні державна підсумкова атестація
у формі зовнішнього незалежного оцінювання проводиться не вперше. Так,
у 2014/2015 навчальному році у формі
ЗНО проводилася ДПА з обов’язкового
для всіх випускників предмета — української мови. Державну підсумкову
атестацію з двох інших предметів — математики (або історії) та предмета за вибором — випускники проходили у школі
за місцем навчання. У 2015/2016 навчальному році ДПА у формі ЗНО проводилося вже з двох предметів: українська мова; математика (або історія). ДПА
з третього предмета (іноземна мова) випускники проходили за місцем навчання, тобто у школі.
У 2016/2017 навчальному році —
у формі ЗНО проводитиметься ДПА з
усіх предметів, що визначені Міністерством освіти і науки для її проведення.
Це дуже важливо, зважаючи на те, що
результати ДПА, проведеної у формі
ЗНО, можна розглядати як один із показників якості загальної середньої освіти. Крім того, проведення ДПА у формі ЗНО з усіх визначених для її проведення предметів зменшує навантаження на випускників, оскільки зменшує
для них кількість іспитів.
Уся необхідна інформація для випускників розміщена на офіційному
сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).
Для випускників поточного року пункти реєстрації створено за місцем їхнього навчання.

Щоб успішно пройти реєстрацію...
Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники поточного року
подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні
(слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають на адресу регіонального центру УЦОЯО.
Оскільки процедури реєстрацій різних категорій осіб мають певні відмінності, на сайті розміщені інструкції відповідно для випускників загальноосвітніх закладів поточного року та для
випускників минулих років, учні (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів.
Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання, інформаційний бюлетень
та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані
випускникам поточного року до закладу, в якому вони навчаються. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-техніч-
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❙ Щоб потрапити в число вступників, у бажаючих залишається небагато часу.
них, вищих навчальних закладів — за
адресою, вказаною в реєстрації. Реєстрація триватиме до 17 березня, а зміни
до реєстраційних даних можна вносити
до 31 березня.

«Вершники»), П. Тичина. «Арфами, арфами...», В. Симоненко. «Лебеді материнства», О. Гончар. «За мить щастя»),
у шкільній програмі й надалі посідатимуть належне місце.

Скоригували завдання з англійської
й української

Історія України

Багатьох випускників цікавить, чи
проводитиметься у 2016/2017 навчальному році обов’язковий для всіх випускників іспит з іноземної мови? Оскільки за результатами апробації дворівневих предметних тестів з іноземних
мов — В1 та В2, проведеної Українським центром оцінювання якості освіти
у квітні 2016 року, було вирішено скоригувати складність тестових завдань
та додатково вивчити новий формат завдань на аудіювання та структуру тесту
загалом, іспит з іноземної мови у поточному навчальному році не проводиться.
Водночас було внесено низку змін до
навчальних програм. Зокрема, учасники робочої групи зі створення програм
ЗНО розвантажили попередній варіант
програми з української мови. Відмовилися від прямої перевірки теоретичних знань, від тем, які є фундаментом
для знань, умінь і навичок вищого рівня (правопис займенників чи позначення спрощення у групах приголосних на
письмі, смислові відтінки неозначених
займенників, основні способи словотворення в українській мові); і тих тем, що
їх неможливо перевірити за допомогою
тестової технології (наприклад, «Загальне уявлення про спілкування...»,
«Текст як середовище функціонування
мовних одиниць»).
Зазнала змін і змістова частина
програми з української літератури, з
якої вилучено 11 творів, натомість 7
творів додано (балада «Ой летіла стріла», Ю.Яновський. «Дитинство» (роман «Вершники»), П.Тичина. «Пам’яті
тридцяти», М.Зеров. «Київ-традиція»,
В.Симоненко. «Ти знаєш, що ти — людина», «Задивляюсь у твої зіниці...»,
О.Гончар. «Залізний острів» (роман
«Тронка»).
У МОН наголошують, що твори,
які вилучили з програми ЗНО (балада «Бондарівна», Т. Шевченко. «Мені
однаково», «До Основ’яненка», Марко
Вовчок. «Максим Тримач», В. Стефаник. «Камінний хрест», В. Винниченко. «Момент», Ю. Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі» (роман

Щодо змін у структурі програми
«Історія України». Зокрема, введено новий розділ «Вступ до історії України», який передбачає знання учнями, абітурієнтами таких положень: Історія України як наука. Загальна періодизація. Джерела з історії України.
Перекомпоновано розділи щодо історії
Київської Русі (Русі — України), періоду XV-XVII століть. Доповнено останніми подіями розділ «Україна в умовах
незалежності»: Революція гідності, агресія Росії проти України. Значна частина положень програми конкретизована, що зробило її більш функціо-

нальною для підготовки до ЗНО. Автори намагалися уникати розпливчастих
та надто теоретичних формулювань,
які було неможливо перевірити у тестовій формі. Докорінно переглянуто
положення щодо дат, понять, термінів
та персоналій, обов’язкових для розпізнавання. Загалом було посилено українознавчий зміст; усунуто радянські
штампи та оцінки.
Щодо програми з географії, то вона
побудована відповідно до Державного стандарту. У програмі увага акцентується на основних тенденціях та закономірностях розвитку географічної
оболонки, особливостях соціально-економічного, політичного та соціокультурного розвитку провідних країн і регіонів світу. Належне місце відведено
відомим географам та досягненням географічної науки.
Серед питань, які найбільше цікавлять вступників — це поліпшення роботи Єдиної електронної бази з питань
освіти. Оскільки минулого року система перевантажувалася, виникали певні
обмеження при реєстрації. У МОН проаналізували причини проблем, що виникали під час вступної кампанії 2016
року. Сподіваються, що запроваджені
зміни допоможуть їх уникнути цього
року. Зокрема, з 29 червня, тобто за 2
тижні до початку прийому заяв та документів, абiтурiєнти отримають можливість реєструвати власні електронні
кабінети й завантажувати туди скановані копії необхідних документів.
Передбачається, що до 12 липня
(першого дня прийому документів) це
зробить більшість вступників, що дасть
змогу зменшити пікове навантаження на систему, яке триває у перші дні
вступної кампанії. Вступники можуть
подавати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більш ніж iз чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні місця за кошти фізичних або юридичних
осіб не обмежуються. Тож абітурієнтам
варто ретельно слідкувати за інформацією на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та обирати майбутнє місце навчання. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
В обласних центрах та в Києві
ще можна передплатити
«Україну молоду» на другий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 10 березня в обласних центрах та в
Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду»
з 1 квітня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах
поштамтів, у пунктах приймання передплати,
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
до кінця року — 454 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
до кінця року — 634 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
до кінця року — 165 грн. 69 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць — 95
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.,
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на
рік — 4 грн. 00 коп.
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017

■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Марія СУЛИМА

Допоки одні артисти шукають сусідських грошовитих майданчиків для виступів, інші
співають у бліндажах і просто неба. Саме другий шлях обрала співачка Леся Горова.
Заслужена артистка України, авторка багатьох творів як для дорослих, так і дітей з
самого початку війни на сході підтримує наших військових.
Про концерти під обстрілами, благодійні проекти і пророчі пісні Леся Горова розповіла «Україні молодій».

Колядувала біля Волновахи...
Лесю, ви рахували, скільки концертів
дали у зоні бойових дій?
— Уже десь близько 350. Я точного ліку
не веду, але так порахувала, скільки разів
їздила, а за один день у нас буває іноді по
три концерти. Нашим бійцям дуже потрібна ця моральна і мистецька підтримка,
адже у кожного своя зброя.
Моя зброя — це слово і пісня. 2014 року,
на початку квітня, ми дали перший концерт у селі Гончарівське Чернігівської області, виступали у військовій частині. Там
побачили, в якому жахливому стані тоді
була українська армія: хлопці не мали що
вдягнути, не мали нормальної їжі. Тоді я
зрозуміла, що українську армію треба підтримувати не лише піснями, а й матеріально. Тому, крім концертів, привозили їм ще
і багато речей.
Перед кожною поїздкою на схід ми з
колегами-музикантами давали благодійні
концерти по всій Україні. І на тепловізор
заробляли, каски, бронежилети купували,
возили одяг, їжу, інструменти, лопати, генератори, навіть воду. І, звичайно, духовні подарунки: листи, обереги і малюнки від
дітей.
■ Ви поїхали на схід, щойно почалася
війна?
— Так. І коли я вперше туди поїхала
і побачила, в яких умовах живуть наші
воїни, молоді хлопці, що могли бути моїми синами, я вже не могла, повернувшись
до Києва, спокійно жити, не думаючи про
них, не думаючи про те, як їм допомогти.
■ Концерти зазвичай де відбуваються?
— У будинках культури, школах, просто неба. Це може бути навіть лісосмуга чи
бліндаж. Два роки тому колядувала під
землею, це було біля Волновахи, приїхала на Різдво, мінус 28 градусів, виходимо
з машини — нічого немає, тільки розбита
ферма. Я кажу — де тут співати? Ми трохи
пройшли, піднімає хлопець на землі дверцята, немов у криївку, і драбина там — я по
драбині спускаюся і співаю: «В цьому домі
гостинному чи дозволите колядувати, вас
звеселяти, Христа славити?», і хлопці кажуть: «Дозволяємо!».
■ Складно виступати перед такими глядачами?
— Наші військові, що на передовій,
— це найвдячніші слухачі, виступати перед ними саме задоволення, бо вони дуже
уважно слухають, не відпускають. Головне — передати їм любов і підтримку. Спочатку ніби й затиснені, втомлені, хтось після бою, хтось перед ним, але вони сильні
і справжні. Я надихаюся від них і за час
поїздок на фронт у мене з’явилося багато
пісень на військову тематику. Співаю їм ці
пісні, співаю про любов, кажу слова вдячності і підтримки. Бойовий дух піднімати
їм не потрібно, він і так на висоті, а от зняти напруження, передати тепло з дому —
це найголовніше завдання.
Іноді бійці виходять до нас на сцену,
співаємо разом, і на кожному концерті я
виконую пісню «Солдатику мій». Вона —
як оберіг, як духовний бронежилет, який
іноді важливіший, ніж реальний, металевий. Буває, що мене випадково зустрічають у Києві або в інших мирних містах бійці, які вже повернулися додому і кажуть:
«Пам’ятаєш, ти мені пісню співала, я живий, здоровий». Таке почути для мене —
велике щастя.
■

«Ми для них — це Україна, яка їх не
забула»
■ Концерти, мабуть, часто відбуваються за екстремальних умов?
— Буває. От, наприклад, торік на Шевченківські дні ми їздили в село Кримське
Луганської області, воно відірване від України, частину бахмутської траси захопили сепаратисти, туди треба їхати великими
машинами через поля, болотом. На вулиці
нас там чекало багато людей. Ми для них —
це Україна, яка їх не забула. Там дуже важкі умови життя, люди повністю залежать

від військових, які в село все привозять.
Є школа, але немає лікарні, поліклініки,
практично щодня — обстріли. Буває, у
старших людей під час обстрілів стаються
приступи інфаркту чи інсульту, «швидка
допомога» туди не доїде, люди вмирають.
Місцеві жителі розповіли нам про свої
біди, що їм обіцяли списати борги за два
роки війни, але приїхали і нарахували комунальні за найвищими тарифами, декому відключили світло й газ, вони просять
— поможіть нам. Після концерту кажуть
— передайте Києву, що ми тут не здамося
без бою. Якщо спочатку вони наших військових сприймали з підозрою, то тепер кажуть: «Ви підете, і ми з вами».
Там ми ночували в обстріляному будинку — 500 метрів від лінії вогню, не
було вікна, лише прозора плівка на віконній рамі, десь о 10-й вечора почали стріляти. Ми в кімнаті були вдвох із бандуристкою Світланою Ніконоровою, трохи лячно
було. Але з нами були наші захисники, бійці добровольчого батальйону ОУН. Раптом
Світлана взяла бандуру і каже: «Зараз я їх
переспіваю!» Ми грали, співали десь до третьої ночі, поки вибухи стихли.
■ Зазвичай їздить кілька музикантів?
— Волонтер Олег Білик та режисер
Сергій Архипчук утворили організацію
«Арт-десант», вони планують поїздки. Серед артистів це народна артистка України
Світлана Мирвода, гітарист Сергій Шматок, бандуристка Свілана Ніконорова, ведучий Майдану Володимир Гонський, співачка Владислава Чайка, композитор і співак Віктор Відоменко. Це основний кістяк,
але в кожній поїздці долучаються інші артисти, зазвичай ми їдемо групою з 6-8 людей. Проїхали майже всю лінію фронту —
від Станиці Луганської, Щастя до Волновахи, Маріуполя.

«...ми до вас як прийдемо, то ваші діти ті
вишиванки з’їдять, ми їх змусимо»
■ Мабуть, у кожному місті чи селі порізному вас сприймають?
— Так. Наприклад, Щастя — не прихильне до України місто. Коли ми питаємо, кого ви підтримуєте, то в них відповідь:
«Нам все равно, лишь бы не стреляли». І це
«все одно» і є причиною того, що сталося на
сході України.
А от Станиця Луганська — вже зовсім
інша. Я була там двічі: один iз концертів
був 1 червня 2016 року на День захисту дітей, ми виступали біля Будинку культури, в який влучив «Град», якраз навпроти
гора — там уже не наша територія, з тієї
гори дуже добре все видно, що відбувається у нас. Діти були у вишиванках, співали з
нами. То потім із тієї території, що навпроти, передали слова: «Ми все бачили, ми до
вас як прийдемо, то ваші діти ті вишиванки з’їдять, ми їх змусимо». Коли почалася розмова, що буде відведення військ на
кілометр — по обидва боки, то люди дуже
злякалися, кажуть, наші відведуть, а ті
зайдуть.
У селі Новотошківському одразу після
концерту неподалік пролунав потужний
вибух, ми всі аж присіли. Прибігає хлопчик і каже: «Не бійтеся, коли один раз —
це не страшно, це хтось підірвався або розміновують, ви йдіть у школу — там вас на
вечерю чекають». Стіл накритий, люди
приймають щедро, від душі. Я пройшла
по школі — на дошці розклад: 8.30 перший
урок, а згори написано — 8.20 — Гімн України.
■ Ви багато спілкуєтеся з тамтешніми
дітьми, як думаєте, Україна ще їх не втратила?
— Абсолютно ні! Мене тішать ті діти:
щирі очі, вони горнуться до українського, вони хочуть співати українських пісень, співають гімн щиро, з рукою на серці. Одного разу в інтернаті в Щасті наприкінці концерту виконуємо всім залом гімн,
а стоїть біля дитини мати і штовхає: «Молчи, молчи!» Дитина так дивиться то на неї,
то на тих, що співають, відійшла від тієї

❙ Леся Горова співає бійцям.
❙ Фото з власного архіву.

Леся Горова:
— це слово
Більш як 300 концертів у зоні бойових дій
мами, пристала до дітей і співає далі.
Торік на День Миколая, коли саме почалася Світлодарська дуга, ми виступали
у Світлодарську. У залі було 600 дітей і посеред концерту почалися обстріли. В очах
дітей не було страху, бо вони до них уже
звикли, але їхні батьки, що з навколишніх сіл, телефонували і дякували нам за
концерт, бо тоді їхні села дуже обстрілювали — Луганське, Миронівку, а у Світлодарськ не долітало, просто було дуже
чути, бо це близько. Після цього ми були
в Авдіївці, теж під обстрілами вітали дітей. Нам сказали, що багато батьків тих
дітей, що були в залі, воюють на тому боці,
хоча й була домовленість, щоб не стріляти, бо дитяче ж свято, але все одно салюти від татів дітям лунали. З дітьми треба весь час працювати, вони не втрачені,
скільки вони віршиків про Миколая розказали, пісеньок — не про Діда Мороза,
бо й ми робили акцент на Миколаї. Треба,
щоб була якась державна програма, систематична. Поки що українізацією сходу
переймаються лише волонтери. От доросле населення справді різне.
■ Тобто вони приводять дітей, а самі не
сприймають?
— Так, дорослі можуть не вставати під
час гімну, не співати — дивляться у стелю чи підлогу. Багато налаштовані проти
України — вони приходять на концерти,
не проявляють емоції, дивляться в підлогу, не аплодують. Ми все одно шукаємо до
них підхід, обережно, співаємо відомі українські народні пісні, люди підспівують,
іноді на сцену виходять місцеві колективи,
ми за можливості даруємо Будинкам культури музичні інструменти: баяни, гітари.
Є багато прихильних до України людей, які переживають за майбутнє своїх сіл
і містечок, питають, чому ви раніше до нас
не їхали, не пропагували українське, не співали, може, у нас такого і не сталося б. А так
у них і телебачення українського у багатьох
місцях немає, і радіо також, а російські канали роблять свою брудну справу.
■ Крім поїздок на схід, встигаєте взяти
участь і в інших благодійних проектах, наприклад у «Відчинилося життя» — для незрячих вокалістів.
— Так, цей проект існує вже 9 років.
Створила його Оксана Потимко — зібрала
талановитих незрячих вокалістів України, і вони у супроводі львівського оркестру Театру імені Марії Заньковецької зробили спільний концерт. Цей проект живе
дотепер, став міжнародним — їздимо в

інші країни: Угорщину, Молдову, Польщу, Білорусь, Швецію. Скрізь аншлаги. У
нас брали участь незрячі артисти з Грузії,
Польщі. Оксана Потимко назвала проект
за моєю піснею, щоб показати, що він відчиняє двері в нове життя тим людям, хто
має талант, але не має можливостей його
реалізувати.
■ «Відчинилося життя» — таку назву
має й ваша збірка дитячих пісень. Не плануєте видати ще одну?
— У мене вийшла ще книжка «Колискові і не тільки», вона вже розійшлася. І
вже назбиралося пісень на третю книжку,
але через зайнятість не маю часу сісти, все
систематизувати і набрати на комп’ютері.
Ще в мене є ідея видати твори моїх учнів,
уже є 34 твори — набрані, готові до видання. Я працюю в Київській дитячій академії
мистецтв і веду клас юних композиторів.
Під моїм керівництвом діти створюють музику. Я б хотіла видати ці твори, бо музичні школи потребують нового матеріалу для
різних інструментів, вокалу і хору.
■ Держава дає гроші на видання таких
творів?
— Я все видаю власним коштом, перший тираж книжки «Відчинилося життя»
допоміг видати мій друг, це була фінансова допомога. Держава видала один тираж
— книжки пішли в бібліотеки в Україні і
за кордоном, де є українські громади. Насправді це дуже складно, не налагоджена
в нас ця система — у магазинах накрутки, тож ціна виходить захмарна. Продаю
книжки або на концертах, або через інтернет. А попит на них є, я часто виступаю у
музичних школах, і скрізь знають і співають мої дитячі пісні з цієї збірки. Як кажуть, від першої до останньої сторінки.

Мої пісні бувають пророчими
Співають і ваші пісні не для дітей.
— Так, найпопулярніші — це «Солдатику мій» і «Нашим героям», що присвячена Небесній сотні і всім полеглим за
волю України. Їх виконують на багатьох
конкурсах, концертах. Не люблю писати в
шухляду. Раз мені Бог дає цю інформацію
— я маю її передати, нести в люди. Люблю,
коли ще хтось виконує мої пісні. «Солдатику мій» написала в Румунії влітку 2014
року, ми пливли по Дунаю, довкола лунала музика, розмови, і серед цього гамору я
написала цю пісню.
Щодо «Нашим героям», то після перших убивств на Майдані я написала два
куплети, а третій ніяк не виходив. Потім,
■
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20 лютого, після масових убивств
дописала його. Мої пісні бувають
пророчими. Одного разу, будучи
на Майдані, коли там горіли шини,
було багато диму і вогню, я створила переможну пісню «Сонце встане», думаю, що це означає? Аж за
кілька місяців Майдан переміг.
Маю ще одну пісню «Танок», яка
розганяє хмари, я її написала сонячної днини, і хай яка погода — а
я її проспіваю і буде сонце. Вона нас
не раз і на сході рятувала. Розганяла не тільки хмари, а й сніги, і тумани, дай Боже, ще поможе розігнати
ворогів України.
■ Не помічали, за яких умов пишеться найліпше?
— Натхнення приходить несподівано, наперед не знаю, коли
що напишу. Деякі пісні створювала
навіть на вокзалах, у дорозі. Уже й
за кермом навчилася писати. Якось
ми з дітьми їхали, і я втрапила на
швидкості в яму. Страшний удар,
я подумала, що в мене відлетіли
передні колеса, прикипіла до керма, але відчуваю, що їду. Коли це
сталося, я попросила в Бога Ангела, кажу: « Боже, дай мені Ангела,
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показувала на екрані фото і відео,
які сама знімала, будучи на фронті.
У залі панувала повна тиша, я зрозуміла, що дуже важливо підкріплювати інформацію візуально.
Після концерту підходили
люди, плакали, казали, що навіть не знали, що в нас таке відбувається, зрозуміли, що Україні треба допомагати. Одна жінка до мене
підійшла і каже: «Пані є жива історія». Я намагаюся під час таких
концертів донести інформацію, що
українські військові захищають не
лише Україну, а й усю Європу від
путінської навали.
■ Ваш вихованець із Київської
дитячої академії мистецтв здобув
гран-прі на міжнародному музичному конкурсі «Станкович-фест».
Маєте якусь особливу методику
навчання дітей?
— Так, у моїх вихованців дуже
добрі результати — гран-прі, перше місце і два других. Тобто мої
учні посіли всі призові місця. Тепер у нас буде поїздка в Будапешт.
Ми виступатимемо як лауреати
конкурсу, водночас там будуть Дні
України в Угорщині, і в рамках цих

Моя зброя
і пісня
навіть багато, цілу армію, бо мене
один не донесе». І тієї ж миті я почала писати пісню, постійно наспівуючи, щоб не забути — і отак 70 кілометрів я їхала й співала не зупиняючись, доки приїхала на СТО, вже
там побачила, що колеса деформовані. Іноді треба пережити бентежні та тяжкі хвилини, щоб народилася справжня, емоційна і сильна пісня. Так з’явилася композиція «Армія ангелів».

Щось вигадувати спеціально, аби
потрапити на радіо, я не буду
■ А скільки у вас загалом пісень,
не рахували? І чи можна їх почути
на радіо?
— У мене вже понад 350 пісень.
Щодо радіо, то мене часто запрошують на ефіри на всі три канали Українського радіо, радіо «Ера», відповідно й пісні мої там постійно
звучать. На ФМ-станціях я не відстежую, які пісні коли і де звучать.
Раніше більшість українських виконавців не звучали, бо українське
в Україні було неформатним.
Після запровадження квот задля експерименту я надіслала на
радіо «Країна ФМ» деякі свої пісні, вже чула з ефіру мої колискові,
сподіваюся, з часом ще щось поставлять. З іншими радіостанціями
також треба попрацювати. Взагалі
я ніколи під формати не підлаштовувалася, до мене приходить пісня
— я пишу. Щось вигадувати спеціально, аби потрапити на радіо, я
не буду.
■ Ви виступаєте і за кордоном,
на концертах публіка переважно
українська чи й місцева?
— Часто мене запрошують в
інші країни українські громади на
фестивалі української культури.
Бувала в Іспанії, Італії, Франції,
Словенії, Естонії, Латвії, Польщі.
Також співпрацюю з товариством
«Україна — світ», яке теж відряджає мене за кордон, щоб підтримати там наших земляків, які тепер у
зв’язку з війною дуже допомагають
Україні. На концерти приходять не
лише українці, а й місцеві жителі.
Дуже емоційні концерти були у
Польщі. Прийшли вчителі й учні
польських шкіл. Я знаю польську
мову, пісні співала українською,
а коментувала їх польською і розповідала про події в Україні, також

днів теж буде концерт. Своїм учням
— юним композиторам — кажу, що
ваші твори — це ви самі, це щось
таке неповторне, чого ніхто інший
не може повторити. Тож це має робити вас щасливими і впевненими,
бо даруєте щось нове світові.
Не бійтеся виражати свої емоції, свій настрій на інструменті. Буває, треба посидіти, пошукати якісь
красиві мелодії, цікаве співзвуччя,
а буває, просто руки потрапляють
на потрібні клавіші, — і вже народилася музика, нею можна передати все — настрій, картини природи,
стан душі.
■ Ви казали, що потрібне патріотичне виховання, а як ви виховуєте
власних дітей?
— По-перше, це українська
мова. Скрізь — у побуті, на вулиці.
Не завжди виходить, бо, на жаль, у
школі, хоча вона й українська, оточення переважно російськомовне.
Це мені болить. Я кажу своїм донькам: ваш дід був репресований, постраждав за Україну, стільки людей загинуло і зараз гине за Україну, за ваше щасливе майбутнє, ви
маєте бути справжніми патріотками своєї землі. Якщо, буває, капризують, розповідаю їм, як живуть
діти на сході України, ховаючись
у підвалах і щодня чуючи вибухи
снарядів. Переконана, що для дітей треба бути другом, їх треба дуже
любити, приділяти час, спілкуватися і жити так, щоб бути для них
прикладом. Мої діти ростуть у сім’ї,
де батьки люблять, поважають одне
одного і дотримуються українських
традицій і звичаїв.
■ Торік ви отримали премію
імені Віктора Косенка, це перша
ваша премія?
— Так, перша. Цю премію дають композиторам, які пишуть твори для дітей. На неї мене номінували кілька разів, але якось не складалося. Після того, як нарешті одержала, ознайомилася докладніше з
біографією Віктора Косенка, то зрозуміла, чому здобула її саме тепер.
Крім того, що Косенко був чудовим
композитором і педагогом, він концертував і дав понад 200 благодійних концертів на Донбасі — там, у
холодних залах, він популяризував
українську музику. Я за останні два
роки теж це роблю. Тож цю премію
вже точно заслужила. ■

Валентина САМЧЕНКО
Уже два тижні курсанти
Київського ліцею імені Богуна
розучують нову стройову пісню
«Зродились ми великої години». Двічі за цей час шеренгу
майбутніх офіцерів у прямому
і переносному значеннях вели
відомі українські співаки Іван
Леньо та Олег Скрипка — маршируючи, вони відчеканювали:
«...бо плач не дав свободи ще нікому,// А хто борець — той здобуває світ». Загалом до створення української пісні для українського війська від початку
долучилися ще кілька відомих
виконавців, яких шанувальники творчості називають цвітом
нації та золотовалютним запасом України.
Ще 8 лютого шаленої популярності у соціальній мережі
набуло фото, яке назвали «Неймовірна сімка»: на ньому лідери
музичних гуртів — вокалісти
Сашко Положинський («Тартак»), Фома (Сергій Фоменко,
«Мандри»), Іван Леньо (Kozak
System), Тарас Компаніченко («Хорея Козацька»), Фагот
(Олег Михайлюта, «Танок на
майдані Конго»), Олег Скрипка («Воплі Відоплясова») і Тарас Чубай («Плач Єремії»). Тоді
у Гостомелі, що поблизу Києва,
виконавці зібралися не заради
забави, а щоб поспівати «Зродились ми великої години».
Закінчується марш словами:
«Для нас закон найвищий — то
наказ:// «Соборна Українська
держава —// Вільна й міцна,
від Сяну по Кавказ».
— До мене звернувся Олег
Скрипка, він мотор проекту, з
ідеєю створити для українського
війська українську стройову пісню, — каже «Україні молодій»
Іван Леньо. — Бо марширують
хлопці, як правило, або під пісні з незрозумілим змістом, чи
радянські. Ще до Революції гідності Тарас Чубай зробив аранжування Маршу українських
націоналістів — пісні, створеної
на слова Олеся Бабія та покладеної на музику невідомим композитором, яка у 1932 році була затверджена Проводом українських націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.
Ми вирішили адаптувати цей
текст.
Кожен із названих вокалістів
спочатку записував свою партію. Також передали свої треки
Юрко Журавель — лідер та вокаліст гурту «От Вінта!» та письменник Сергій Жадан, який спі-
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

«Вільна й міцна,
від Сяну по Кавказ»
Військові маршуватимуть зі словами
адаптованого гімну «Зродились
ми великої години»

❙ Неймовірна сімка: Сашко Положинський, Фома, Іван Леньо,
❙ Тарас Компаніченко, Фагот, Олег Скрипка і Тарас Чубай.
❙ Фото Ольги ЧУБАЙ.
ває у проекті «Жадан і Собаки».
Остаточну версію осучасненого
маршу «Зродились ми великої
години» записуватимуть або у
студії Олега Скрипки, або це робитиме звукорежисер Ігор Громадський, який працював із піснями Kozak System. Планують
залучити чоловічий хор Внутрішніх військ України. Найімовірніше, зніматимуть і кліп.
«Щоб показати гуртову чоловічу енергію», — уточнює Іван Леньо.
Олег Скрипка каже, що появу нового стройового маршу
можна вважати неофіційним
замовленням Генштабу Збройних сил. Бо підтримує справу оновлення пісень для армії
його начальник — генерал Віктор Муженко.
До речі, автор маршу «Зродились ми великої години»
Олесь Бабій (17.03.1897 —
2.03.1975) народився у селі Середня Калуського району ІваноФранківської області. Вищу освіту здобув у Празі в 1924-1929
роках, ставши доктором літературознавства в Українському педагогічному інституті

імені Михайла Драгоманова.
Ще у 1922-му разом з іншими
організував групу поетів-символістів «Митуса». Був учасником визвольних змагань,
хорунжим УГА та співучасником пресової кватири Київської формації Січових стрільців. 1932 року разом із групою чільних діячів ОУН: Осипом Бойдуником, Юліяном
Вассияном, Євгеном
Зиблікевичем, Степаном Ленкавським, Зеноном Пеленським —
перебував на лаві підсудних під
час процесу у Львові.
Олесь Бабій є автором
дев’яти поетичних збірок (зокрема «Ненависть і любов»
(1921), «За щастя оманою»
(1930), «Пожнив’я» (1939),
«Світ і людина» (1947)), повістей, драматичних творів, а також досліджень про Юрія Федьковича та інших.
Емігрантське життя Олеся
Бабія розпочалося 1944 року
в Німеччині в таборах для переміщених осіб у Карльсфельді та Мюнхені, де він прожив
чотири роки, після чого переїхав до США. ■

■ ДО ДАТИ

Знищили одного ворога,
дай сил другого побороти
У Києві хмельницький «Дивень» показуватиме виставу «Тарас»
Вікторія КОТЕНОК
На день народження Кобзаря 9 березня у Києві Академічний театр ляльок запрошує на поетичний вечір «Наш Тарас». Кожен з акторів театру, виконуючи вірші та
романси, спробує показати власне нешаблонне ставлення до великого Українця.
Постановником є актриса Лариса Уманцева, яка працює педагогом зі сценічного
мовлення в театрі. Вона каже: «Ми намагатимемося показати зовсім іншого Тараса.
Людину, а не прапор. Для менеТарас Шевченко — це насамперед особистість, яка
любила свою Батьківщину, мріяла побачити її вільною. Він не лише український пророк та революціонер, а й звичайна людина,
яка мріяла, любила, малювала, писала».

Літературний матеріал до вечора
«Наш Тарас» обирався за трьома основними напрямами. В першу чергу, це —
лірика Шевченка, що допомогла розкрити одну з найбільших його мрій — мати
сім’ю, дружину. По-друге, його релігійні
та філософські твори, адже у своїй творчості Шевченко дуже часто звертався до
Бога. І третій напрям — щоденники Тараса Григоровича, які допомагають зрозуміти його думки, особисті переживання. Найбільш актуальним на сьогодні є його пророче послання з «Давидових псалмів»:
«Обніміться, брати мої. Боже, поможи —
знищили одного ворога, дай сил другого
побороти».
Музичною частиною вистави «Наш
Тарас» займалася Олена Яцкулинець. До

участі у програмі залучені не тільки актори
театру, а й дитячий театр «Мюзик-Хол» та
вокальний ансамбль «Покров».
Окрім того, в основу цієї мистецької
події покладені уривки з вистави «Тарас»
за драматичною поемою Богдана Стельмаха (режисер — заслужений діяч мистецтв
України Сергій Брижань, художник — Михайло Ніколаєв, композитор Пустовий). Ця
постановка з незмінним успіхом вже не
один рік йде в Хмельницькому театрі ляльок «Дивень».
Творці «Тараса» радять не шукати у
виставі біографічних подробиць. Бо вони
лише спробували мовою театру торкнутися космічної за глибиною теми і створили легенду про те, як приходить на землю Поет. ■

14

ФУТБОЛ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017

Григорій ХАТА
Нині у вжитку неабиякої популярності
набув вислів про «намацування дна» тією чи іншою кризовою галуззю.
Футбол у нашій країні
довгий час перебував
на особливому рахунку,
проте й він, не витримавши випробувань розкішшю, кілька останніх
років займався пошуками точки опори, з якої
можна було б розпочати повторне сходження.
Оптимізуючи свої зарплатні відомості, переважна більшість клубів
прем’єр-ліги була змушена скоротити свої іноземні легіони, зробивши,
загалом, ставку на молодих виконавців. Пішли
за таким сценарієм i
флагмани українського
футболу, взявши за основу своїх нових редутів
юних вихованців клубної школи.
Минулий тур національної першості став
черговим підтвердженням обраної вітчизняними грандами саме такої
схеми, «заточеної» на
доморощених виконавців.
Федерація футболу
України другий рік поспіль визнає півзахисника «Шахтаря» Віктора Коваленка кращим
молодим гравцем країни. І, без сумніву, робить це невипадково.
Як зайве підтвердження цього факту: регулярна голева активність
21-річного футболіста,
котрий відзначився результативними ударами за донецьку команду
в двох перших матчах
ЧУ, зіграних у новому
році. У гостьовому матчі проти «Волині» переможний гол Коваленка
став подарунком португальському наставнику
на його 44-й день народження.
Завдяки старанням
учорашнього дублера
вдалося здобути мінімальну перемогу в ми-

нулому турі й «Динамо». Організувавши доволі безхитрий «штурм»
воріт «Олімпіка», вже в
доданий арбітром час
Артему Бесєдіну таки
вдалося
«замкнути»
один із десятка навісів,
у даному випадку зробленого від кутового прапорця.
Після поєдинку президент «Динамо» Ігор
Суркіс висловив своє
незадоволення
ігровою схемою, за допомогою котрої Сергій Ребров намагався зламати
оборону «олімпійців».
«Для мене залишається незрозумілою сучасна тенденція гри з одним форвардом, особливо тоді, коли ніяк не
вдається розхитати захист команди суперника. Коли немає результату, має бути і два, й
три нападники», — наголосив власник «білосиніх».
Після тривалих і безрезультатних спроб розмочити рахунок, які,
до слова, мали вельми однотипний характер, лише на 81-й хвилині поєдинку Ребров
ризикнув і випустив у
пару до Бесєдіна другого номінального форварда. І хоча безпосередньої участі у взятті воріт
Роман Яремчук не взяв,
утім саме після його появи на полі до «Динамо»
прийшла довгоочікувана перемога.
З ім’ям динамівського нападника буде
асоціюватися третій у
чемпіонаті успіх «Карпат». Отримавши з Києва в оренду досвідченого
Олександра Гладкого,
львівський колектив перервав серію з п’яти матчів без перемог. Дала про
себе знати динамівська школа й у Полтаві,
де завдяки точному удару з 11-метрової позначки вихованця столичного клубу Владислава Калитвинцева трьома очками розжилася луганська
«Зоря».■

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Заточені» на своїх
За відсутності у вітчизняному футболі майстровитих легіонерів
та старожилів iз досвідом першу скрипку
тут починає грати місцева молодь
■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
20-й тур.
«Дніпро» — «Чорноморець» — 1:1
Голи: Довбик, 15 — Хобленко, 75
Вилучення: Хочолава, 90+2
(«Ч»)
Дніпро, «Дніпро-арена», без глядачів
«Динамо» — «Олімпік» — 1:0
Гол: Бесєдін, 90+2
Київ, НСК «Олімпійський», 10130
глядачів
«Карпати» — «Олександрія» — 1:0
Гол: Худоб’як, 39
Вилучення: Басов, 71 («О»)
Львів, «Арена Львів», 4140 глядачів
«Ворскла» — «Зоря» — 1:2
Голи: Шарпар, 73 (пен.) — Гречишкін, 24; Калитвинцев, 45 (пен.)
Полтава, стадіон «Ворскла», 2530
глядачів
«Сталь» — «Зірка» — 3:0
Голи: Карасюк, 49; Васін, 73
(пен.); Дебелко, 86
Дніпро, стадіон «Метеор», 300
глядачів
«Волинь» — «Шахтар» — 0:1
Гол: Коваленко, 66
Луцьк, стадіон «Авангард», 7450
глядачів
Турнірна таблиця:
I В Н П М О
1. «Шахтар»
20 18 2 0 44-12 56
2. «Динамо»
20 13 4 3 41-20 43
3. «Зоря»
20 11 4 5 32-19 37
4. «Олександрія» 20 9 5 6 36-24 32
5. «Олімпік»
19 8 5 6 24-27 29
6. «Чорноморець» 20 7 6 7 16-20 27
7. «Ворскла»
20 6 5 9 22-25 23
8. «Зірка»
20 5 4 11 18-33 19
9. «Сталь»
20 4 6 10 15-24 18
10. «Волинь»
20 2 4 14 12-37 10
11. «Дніпро»
20 4 8 8 21-30 8*
12. «Карпати» 19 3 5 11 19-29 8*

❙ Віталій Буяльський — один із представників молодої динамівської генерації,
❙ на яку в клубі зробили ставку.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

* — згідно з рішеннями ДК ФІФА
«Карпати» позбавлені 6 турнірних
очок, «Дніпро» — 12.
Бомбардири: Мораес («Динамо»)
— 10, Феррейра («Шахтар») — 9.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Фаворити у боротьбі за «топ4» — «Тоттенхем» і «Манчестер
Сіті» — минулого тижня здобули
впевнені перемоги: лондонці у результативному поєдинку здолали
«Евертон», а підопічні Хосепа Гвардіоли «на класі» переграли «Сандерленд».
Покращив свої позиції у турнірній таблиці й «Ліверпуль» — «мерсисайдці» у центральному матчі
туру були сильнішi за «Арсенал».
Натомість втратив очки ще
один претендент на високі місця
— «Манчестер Юнайтед»: «червоні дияволи» зіграли внічию з
«Борнмутом». Цього разу команду
підвів Златан Ібрагімович, який не
реалізував пенальті.
Прем’єр-ліга. 27-й тур.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 1:1, «Лестер» — «Халл
Сіті» — 3:1, «Уотфорд» — «Саутгемптон» — 3:4, «Сток Сіті»
— «Мідлсбро» — 2:0, «Суонсі»
— «Бернлі» — 3:2, «Вест Бромвіч» — «Крістал Пелас» — 0:2,
«Ліверпуль» — «Арсенал» — 3:1
(Фірміно, 9; Мане, 40; Вейналдум,

90+1 — Уелбек, 57), «Тоттенхем»
— «Евертон» — 3:2 (Кейн, 20, 56;
Аллі, 90+2 — Лукаку, 81; Валенсія,
90+3), «Сандерленд» — «Манчестер Сіті» — 0:2 (Агуеро, 42;
Сане, 59).
Лідери: «Челсі» — 63 (26 матчів), «Тоттенхем» — 56, «Манчестер Сіті» — 55 (26), «Ліверпуль»
— 52, «Арсенал» — 50 (26), «Манчестер Юнайтед» — 49 (26).
Бомбардир: Кейн («Тоттенхем») — 19.

Іспанія
Минулий уїк-енд в іспанській Ла Лізі не був надто успішним
для українських легіонерів, котрі не
брали участі у матчах своїх клубів:
форвард «Гранади» Кравець продовжує відновлюватися після травми, нападник «Бетіса» Зозуля шукає варіанти для трансферу в інший чемпіонат, а голкіпер «Малаги» Бойко традиційно залишається
запасним у складі «анчоусів». Примітно, що всі три команди представників національної збірної свої поєдинки програли.
Прімера. 26-й тур. «Бетіс» —
«Реал Сосьєдад» — 2:3, «Леганес» — «Гранада» — 1:0, «Ейбар»

— «Реал Мадрид» — 1:4 (Пенья,
72 — Бензема, 14, 25; Хамес Родрігес, 30; Асенсіо, 60), «Вільярреал»
— «Еспаньйол» — 2:0, «Барселона» — «Сельта» — 5:0 (Мессі, 24,
64; Неймар, 40; Ракітіч, 57; Юмтіті,
61), «Спортинг» — «Депортіво»
— 0:1, «Атлетико» — «Валенсія»
— 3:0 (Грізманн, 10, 83; Гамейро, 49), «Лас-Пальмас — «Осасуна — 5:2, «Атлетик» — «Малага» — 1:0.
Лідери: «Барселона» — 60,
«Реал Мадрид» — 59 (25 матчів),
«Севілья» — 55 (25), «Атлетико»
— 49, «Реал Сосьєдад» — 48, «Вільярреал» — 45.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 23.

Італія
У 27-му турі італійської першості головні претенденти на «скудетто» — «Ювентус» та «Рома»
— втратили очки: «стара синьйора» вперше за 38 зіграла внічию,
розписавши мирову з «Удінезе»,
а «вовки» вдома програли конкуренту за місце у зоні Ліги чемпіонів — «Наполі».
Головним же героєм уїк-енду
став нападник «Торіно» Андреа

Белотті, який після «хет-трику» у
ворота «Палермо» очолює бомбардирську гонку Серії А.
Серія А. 27-й тур. «Рома»
— «Наполі» — 1:2 (Стротман, 89
— Мертенс, 26, 50), «Сампдорія»
— «Пескара» — 3:1, «Мілан» —
«К’єво» — 3:1 (Бакка, 24, 70; Лападула, 82 (пен.) — де Гузман, 42
(пен.)), «Аталанта» — «Фіорентина» — 0:0, «Кальярі» — «Інтер» — 1:5, «Емполі» — «Дженоа» — 0:2, «Удінезе» — «Ювентус» — 1:1 (Сапата, 38 — Бонуччі, 60), «Торіно» — «Палермо»
— 3:1, «Кротоне» — «Сассуоло»
— 0:0, «Болонья» — «Лаціо» —
0:2.
Лідери: «Ювентус» — 67,
«Рома» — 59, «Наполі» — 57,
«Лаціо» — 53, «Аталанта» — 52,
«Інтер» — 51.
Бомбардир: Белотті («Торіно») — 22.

Німеччина
Провальним вийшов минулий тиждень і для українців у Бундеслізі: грав лише хавбек «Шальке» Коноплянка, котрий вперше за
п’ять матчів з’явився на полі. Але
залікових балів «гірники» не на-

брали, поступившись на виїзді «Боруссії» з Менхенгладбаха.
Програли свої матчі і «Дармштадт» Артема Федецького
та «Байєр» Владлена Юрченка:
«фармацевти» пропустили шiсть
м’ячів від дортмундської «Боруссії», а «лілії» були слабшi за бременський «Вердер». Федецький і
Юрченко цього разу залишились у
запасі.
Перша Бундесліга. 23-й
тур. «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 2:2 (Стафілідіс, 19; Хінтереггер, 60 — Вернер, 25; Комппер,
52), «Кельн» — «Баварія» — 0:3
(Хаві Мартінес, 25; Бернат, 48; Рібері, 90), «Майнц» — «Вольфсбург» — 1:1, «Хоффенхайм»
— «Інгольштадт» — 5:2, «Боруссія» (Д) — «Байєр» — 6:2
(Дембеле, 6; Обамейянг, 27, 70;
Пулішич, 77; Шюррле, 85 (пен.);
Геррейру, 90+2 — Фолланд, 48;
Венделл, 74), «Вердер» — «Дармштадт» — 2:0, «Боруссія» (М)
— «Шальке» — 4:2 (Коноплянка
(«Ш») — із 85 хв.), «Айнтрахт» —
«Фрайбург» — 1:2, «Гамбург» —
«Герта» — 1:0.
Лідери: «Баварія» — 56,
«РБ Лейпциг» — 49, «Боруссія»

(Д) — 43, «Хоффенхайм» — 41,
«Герта» — 37, «Айнтрахт» — 35.
Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 21.

Франція
Тріо лідерів — «Монако»,
«ПСЖ» і «Ніцца» — продовжує
збільшувати відрив від решти команд. Після синхронних перемог
парижан, «монегасків» та «орлят» «Ліон», який іде четвертим,
відстає від призової трійки аж на
15 пунктів.
Ліга 1. 28-й тур. «Бордо» —
«Ліон» — 1:1, «ПСЖ» — «Нансі»
— 1:0 (Кавані, 80 (пен.)), «Монпельє» — «Генгам» — 1:1, «Бастія» — «Сент-Етьєн» — 0:0, «Діжон» — «Ніцца» — 0:1 (Сіпрієн,
70), «Кан» — «Анже» — 2:3,
«Мец» — «Ренн» — 1:1, «Лор’ян»
— «Марсель» — 1:4, «Тулуза» — «Лілль» — 1:1, «Монако
— «Нант» — 4:0 (Мбаппе, 4, 45;
Жермен, 44; Фабіньйо, 58 (пен.)).
Лідери: «Монако» — 65,
«ПСЖ», «Ніцца» — 62, «Ліон»
— 47 (26 матчів), «Бордо» — 43,
«Марсель» — 42.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ»)
— 27. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017

СПОРТ
Тан Джоньї
16-та чемпіонка світу з шахів
Антон ІОНОВ
(сайт «Апостроф»)

Через проблеми зі здоров’ям
найсильніша тенісистка України
Еліна Світоліна минулого тижня
була змушена знятися з турніру в
Куала-Лумпурі, де торік здобула
перемогу. Попри те, що захисту
титулу не відбулося, так само, як
і поповнення очкового багажу, в
рейтингу WTA українська тенісна
прима залишилася на рекордній для себе десятій сходинці,
куди вона піднялася після сенсаційного успіху на престижному турнірі WTA Прем’єр у Дубаї.
«Україна молода» наводить міркування Еліни Світоліної, котрі
вона висловила в інтерв’ю виданню «Апостроф» одразу після
свого феноменального успіху
в ОАЕ, акцентуючи увагу на бажанні талановитої спортсменки
стати «номером один» у світовому жіночому тенісі.

«Я зберігала спокій упродовж усього турніру. І взагалі не відчувала стресу
чи тиску за результат. Можливо, це й допомогло виграти світову корону».

■ ПРЯМА МОВА

Еліна Світоліна: Головна мета на майбутнє
— стати першою ракеткою світу
Перша ракетка жіночого тенісу України — про боротьбу «за кожен м’яч»,
свої гастрономічні вподобання та дарунки фанатів

«Для перемоги важливо
боротися й не здаватися»
■ Еліно, які перші думки були
у вас після переможного удару у
фіналі турніру в Дубаї, коли ви
кинули ракетку і схопилися за
голову?
— Було дуже багато різних
емоцій. Звичайно, я була дужедуже щаслива, що ще можна
додати? Це було і велике полегшення, і велика радість. Я була
задоволена не тільки тому, що
перемогла, а й тому, що у фіналі
змогла показати хорошу гру.
Минулого року мені було вкрай
образливо програти в півфіналі.
Я пам’ятаю, що дуже засмутилася, тому що це один з найуспішніших турнірів для Жюстін
Енен, а вона якраз була зі мною
в Дубаї. Це відмінний турнір і,
звичайно, дуже приємно стати
чемпіонкою на таких змаганнях.
■ У вас була мета потрапити
в топ-10, її досягнуто. Вже поставили собі наступну задачу?
— Одна з цілей, яку я ставила перед собою в минулому сезоні, було потрапити в топ-вісімку в кінці року і пройти кваліфікацію на Підсумковий турнір у
Сінгапурі. Звичайно, головна
мета на майбутнє — стати першою ракеткою світу.
■ У Дубаї ви втретє поспіль
обіграли екс-першу ракетку світу — німкеню Ангелік Кербер. У
чому секрет успіху в матчах з однією з найсильніших тенісисток
світу?
— Не думаю, що в цьому є
якийсь секрет, що я знову обіграла її. Насправді в нашому протистоянні всі матчі були хорошими і в кожному з них була боротьба.
■ Чи було хвилювання перед
фіналом у Дубаї? Тиснув той
факт, що в разі перемоги ви можете потрапити до топ-10?
— Неважливо, на якому турнірі ти виступаєш, хвилювання
присутнє завжди. Коли перед початком фіналу на корті оголосили, що я можу потрапити в топдесятку, це теж додало трохи напруги. Я знала, що на кону буде
десяте місце в рейтингу і дуже
хотіла перемогти. Але в цілому
я була досить спокійна і могла
концентруватися на плані гри і
на своїх діях.
■ Якось відзначили цей знаковий для українського тенісу
та для себе успіх в ОАЕ?
— Відзначила, але зовсім
трохи, з командою і друзями,
які були зі мною в Дубаї. Часу на
святкування практично не було,
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❙ Завдяки старанням Еліни Світоліної збірна України пробилася до «плей-оф» Першої світової групи Кубка
❙ федерації-2016/2017.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
тому що потрібно було якомога
швидше відновити сили і перейти до підготовки до нового турніру.
■ Був у вашій кар’єрі чвертьфінальний матч на турнірі в
Тайвані проти Онс Жабер, де ви
перебували на межі поразки: у
суперниці було чотири матчбола, але ви зуміли відігратися і
потім виграти гру на тай-брейку. У чому секрет перемоги в таких матчах, де потрібно переломити хід зустрічі?
— Я просто борюся за кожен
м’яч, а там уже буде як буде. Головне, боротися і не здаватися.
Звичайно, без якогось везіння
теж не обійшлося.
■ Як по ходу гри в такі відповідальні моменти ви внутрішньо налаштовуєте себе?
— Я намагаюся залишатися
спокійною і мислити позитивно,
не фокусуватися на помилках.
Головне — швидше переключатися на наступний розіграш і зосереджувати свою увагу на тому,
що відбувається зараз. Я намагаюся думати тільки про те, що
можу контролювати, тобто про
свою гру. Те, що буде в цей момент робити суперник, мені не
підвладне, тому зациклюватися
на цьому немає сенсу.
■ Напевно, є багато причин
вашого успішного виступу на
старті сезону. Могли б виділити
ключові?
— Наприкінці року в мене
вийшло видати серію дуже хороших результатів. В основному я доходила до вирішальних
раундів, була у фіналі Підсумкового турніру в Чжухаї. Це додає впевненості в собі. Потім, у
міжсезоння, я багато працювала, щоб зберегти цю тенденцію.
Топ-гравці відрізняються своєю
стабільністю, вони постійно видають високі результати. Ду-

маю, моя гра стала більш зрілою
і я змогла показати, що можу також виступати стабільно протягом кількох турнірів. Звичайно, попереду ще багато роботи,
але мій сьогоднішній рівень гри
мене радує.

«Я рада, що можу бути
прикладом»
■ У цьому році після перерви
ви знову граєте за збірну України. Які були відчуття, коли повернулися до збірної, проводячи матчі Кубка федерації з австралійками в, по суті, рідному
для себе Харкові?
— Я вже практично забула,
які це емоції, коли граєш перед рідними трибунами. Дуже
хотілося показати хорошу гру
і виграти всі свої матчі. Я дуже
раділа, що принесла команді

третє очко, тому що в тому матчі
я дуже хотіла перемогти. Глядачі надавали великий заряд енергії й атмосфера була незабутня.
І найприємніше було бачити дітей на трибунах. Це найщиріші
вболівальники. Після матчу
вони підходили до мене і говорили такі теплі слова. Це дуже
приємно. Я рада, що можу бути
для когось прикладом і наші маленькі гравці можуть побачити,
що тенісист з України може досягти високих результатів.
■ Чи є тенісистка, що служить для вас прикладом?
— Мені завжди подобалися
Кім Клійстерс і Жюстін Енен.
Тому можете собі уявити, який
це був неймовірний досвід попрацювати з Енен.
■ Кого з чинних тенісисток
вважаєте найбільш незручним

для себе суперником?
— Я пам’ятаю, один з таких
некомфортних матчів у мене був
із Монікою Нікулеску. Щоправда, ми грали вже дуже давно,
але це був дуже невдалий матч
і запам’яталося, наскільки неприємні різані удари вона виконує.
■ Як ви відпочиваєте між
матчами?
— Дуже важливо добре відпочити і виспатися. Якщо у мене є
вільний час, то я люблю почитати. Це можуть бути книги з психології, мені подобається ця галузь, або книги про теніс, автобіографії гравців наприклад.
■ Чи вдається швидко забути
про зіграний матч і переключитися на наступний?
— Це дуже важлива частина всього процесу. Після гри
ми з командою аналізуємо той
матч, який пройшов. Без цього не можна, ти зіграв, значить,
потрібно провести аналіз того,
що відбувалося на корті. Також
зробити якісь висновки і відзначити позитивні моменти, які ти
можеш взяти з собою на майбутнє. Коли ми граємо в турі, то, як
правило, на наступний день у
тебе вже нова гра. А новий день
завжди приносить нові можливості, тому потрібно думати про
них, а не про минуле.
■ Чи є можливість під час
турніру, що проходить в якомусь курортному регіоні, скажімо, сходити на пляж чи побувати на екскурсії?
— Іноді так трапляється. Я
більше люблю просто прогулятися містом, подивитися щось
цікаве. Ще мені подобається дегустувати кухню різних країн,
так теж виходить зрозуміти і
дізнатися про їхню культуру.
■ А що дарують фани?
— Найчастіше це м’які іграшки. Також малюють плакати або
пишуть вірші. Вболівальники в
Азії дуже активні, вони завжди
приходять підготовленi і дарують багато всього. ■

■ ХРОНІКА
Шахи
На «класичний» чемпіонат світу-2017 до Тегерана, що проходив
за нокаут-системою, найкраща шахістка України Ганна Музичук їхала з
однією метою — виграти турнір. До фіналу для третього за рейтингом
ФІДЕ жіночого гросмейстера планети все складалося неймовірно просто — вирішувати долю кожного протистояння їй удавалося в основний
час, не витрачаючи нерви й час на інфарктні «тай-брейки». Коли ж у фіналі, в якому в чотирьох класичних партіях українка Музичук та її опонентка з Китаю — Тан Джоньї — обмінялися перемогами й двічі розписали мирові, справа дійшла до «нокаут»-раунду, подумалося, що й
тут проблем не має бути. Адже до столиці Ірану Ганна приїхала в статусі чинної переможниці чемпіонатів світу з рапіду та бліцу, ігрова схема котрих, власне, й покладена в основу «тай-брейків» на «класичних»
мундіалях. Утім зібрати за рік усі чемпіонські титули в шахах і, що головне, повторити успіх своєї молодшої сестри Марії, котра носила титул 15-ї світової шахової королеви, нашій іменитій співвітчизниці не судилося. Уже в першій серії «тай-брейку» Ганна припустилася фатальної помилки — після стартової нічиєї уродженка Стрия програла другу
швидку партію, а разом із нею і весь матч (2,5:3,5) китаянці Джуньї.

Теніс
Натхненна успіхом своєї партнерки по національній збірній Еліни
Світоліної на турнірі WTA Прем’єр друга ракетка України Леся Цуренко
й собі виграла «одинак» під егідою Жіночої тенісної асоціації. Статус

змагань, що проходив у мексиканському Акапулько, мав значно нижчий
рейтинг, ніж виграний примою українського тенісу в Дубаї «мільйонник». Утім для Цуренко перемога на турнірі з призовим фондом 226
тисяч доларів — це великий успіх, котрих у її кар’єрі до цього моменту
було лише два.
Турнір WTA в Акапулько (Мексика, призовий фонд — 226 750
доларів). Фінал. Цуренко (Україна) — Младенович (Франція) — 6:1,
7:5. Півфінал. Цуренко — Лучич-Бароні (Хорватія) — 5:0, відмова.
Чвертьфінал. Цуренко — Остапенко (Латвія) — 6:3, 7:6. Другий раунд. Цуренко — Гергес (Німеччина) — 6:1, 2:0 відмова. Перший раунд.
Цуренко. — Паку (Франція) — 6:2, 6:1.

Хокей
Переможцем регулярного сезону Української хокейної ліги2016/2017 несподівано став «Кременчук», якому на відміну від конкурентів упродовж «регулярки» удалося уникнути кадрових та фінансових негараздів. І хоча випередити головного фаворита чемпіонської гонки — «Донбас» — на чолі турнірної таблиці підопічним Дмитра Підгурського вдалося лише за додатковими показниками, саме у
них у «плей-оф», який розпочинається 8 березня, будуть всі преференції для виграшу «золота».
Підсумкове становище: «Кременчук», «Донбас» — 99,
«Кривбас» — 73, «Дженералз» — 47, «Білий барс» — 29, «Витязь» — 13. ■
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Три роки брехні
Чому українці сплачують за тепло в квартирах Захарченка і Плотницького?

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ 2017

■ БЕБІ-БУМ

Амалія Друга
Американська актриса
Наталі Портман
народила дочку
Аліса КВАЧ
Завсідники премії «Оскар» дуже
здивувалися, коли на останній церемонії на червоній доріжці не побачили улюбленицi багатьох, зірку фільмів «Леон-кілер» та «Зоряні війни»
Наталі Портман. Тим більше що зірку
було номіновано на «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмi «Джекі»,
де вона зіграла Жаклін, дружину американського президента Джона Кеннеді, вбитого в Далласі 1960 року. І
хоча заповітна статуетка дісталася
зрештою Еммi Стоун за роль у картині «Ла-ла-ленд», про Портман теж
було багато розмов.
І ось інтрига відсутності Наталі
на головній кінематографічній церемонії року розкрита. З’ясувалося, що
ще 22 лютого в 35-річної актриси та
її чоловіка, хореографа Бенджамена
Мільп’є в одній із клінік Лос-Анджелеса народилася донечка. Але більше
тижня новоспечена мама тримала цю
новину в секреті, доки її представники не оприлюднили офіційне повідомлення. Ще будучи вагітною, Портман
проговорилася, що наперед не обиратиме ім’я дитини, бо хоче подивитися
на її личко. А нині стало відомо, що

дівчинку назвали Амалією.
Це вже друга дитина у родині Наталі та Бенджамена.
У 2011 році актриса народила коханому сина Алефа. Їхній роман розгорівся 2010 року на
зйомках фільму «Чорний лебідь», де Портман зіграла балерину,
а Мільп’є ставив танці. За цю роль Портман отримала першого у своєму житті «Оскара».
Щоправда,
одружилася пара лише
в 2012-му, за рік
після народження Алефа. Зрештою, у Голлівуді на
таку перестановку доданків давно
вже ніхто не звертає уваги. Головне, щоб у сумі
була любов,
взаємоповага
і порозуміння.
Щоб
діти народжувалися
щасливими. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №30

❙ Наталі Портман.

■ БУВАЄ

Фігаро тут — Фігаро там
Підприємець із Латвії обіймає одночасно 72 посади
Ната НЕТУДИХАТА
Нам добре відома ситуація, коли, щоб прогодувати родину, доводиться крутитися на
2-3 роботах, іще й додому брати підробіток. А от латвійська
компанія Lursoft вирішила до-

слідити свій ринок праці й відкрила для себе, що є унікуми,
які можуть працювати одночасно більш як на 20 роботах.
Серед двадцятки найбільш
«працевлаштованих» є й одна
жінка — Діна Абая, яка працює
на 26 фірм. Наймолодшим у рей-

тингу став Эдгарс Турлайс, який
у свої неповні 30 років примудрився працевлаштуватися на 31
підприємстві. Але безперечними
лідерами стали директор агенції з нерухомості Ральф Янсонс,
який, крім цього, має ще 72 посади, та італієць Паоло Беттіол,

який одночасно обіймає 62 посади. На відміну від Янсонса,
котрий спеціалізується на нерухомості, Беттіол співпрацює з
компаніями, якi надають індивідуальні послуги.
Загалом же, як зазначає
агенція Lursoft, лідери їхньої
топ-двадцятки обіймають одночасно 695 посад на 648 фірмах і підприємствах Латвії. Як
їм це вдається, уявити важко — тут одну роботу, буває,
знайти непросто, а після 3-4
просто сил не стає. Хіба що
вони беруть приклад із наших
політиків. ■

■ ПОГОДА
8 березня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi +2...+4, удень +12...+14.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ.
Славське: вночi 0...+2, удень +7...+9. Яремче: вночi +1...+3,
удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +10...+12. Рахiв:
уночi +2...+4, удень +12...+14.
6 березня висота снігового покриву становила: Славське — немає, Плай — 10 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв —
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Пожежевська — 44 см.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

0…+5
+5…+10

Схід
Центр

0…+5
+7…+12

-1…+4
+7…+12

дощ
сніг

Південь 0…+5
+8…+13
дощ,
гроза
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в київській мережі ресторанів

світу. 5. «Земелька ся була Латинська, завзятий цар у ній був ... Старий
скупиндя — скурвасинська, дрижав,
як Каїн, за алтин» (Іван Котляревський). 6. Бойовий підрозділ «Правого сектору». 7. Кущі, які навесні солодко цвітуть білим цвітом. Згадуються у віршах Олени Теліги. 11. Людина, що страждає на лунатизм. 12.
Твердження, що вимагає доведення. 15. Дослідження, яке дає змогу бачити немовлят ще до народження. 16. Невідоме число. 17. Перший
мореплавець. 19. Білоруський співак, що представляв країну на «Євробаченні» у 2014 році. 21. «Вічний жид», приречений на блукання
за те, що не дав відпочити Христу
по дорозі на Голгофу. 23. Давньогрецька ваза. 24. Річка на Полтавщині. 25. Розмовна назва марихуани. 26. Керівництво процесом.
29. Український поет, друг Василя
Симоненка, що зберіг його архіви.
30. Знак зодіаку.
Кросворд № 28
від 2 березня

У зв’язку з вихідним 8 Березня наступний номер
«України молодої» вийде в п’ятницю-суботу 10—11 березня

0…+5
+6…+11

хмарно

По горизонталі:
1. Італійський футбольний клуб.
4. Знаменитий твір Мирослава Скорика, що вперше прозвучав у фільмі
«Високий перевал». 8. «Поліклініка»
для автомобіля. 9. Яйце латинською,
яке зустрічається в різних сентенціях. 10. Хрещений сина чи доньки.
11. Звикла до розкошів і неробства людина, яка отримує задоволення від догоджання своїм примхам. 13. Частина боксерського поєдинку. 14. Радянська характеристика дрібних злодіїв, які
приносили з роботи все, чим можна було поживитися. 16. Заряджений атом або молекула. 18. Штучна водойма. 20. Умисне приниження честі та гідності особистості, часто виражене в непристойній формі.
22. Японська холодна зброя типу
стилета. 24. Марка японських автомобілів. 26. Остання літера грецького алфавіту. 27. Стилістична фігура в
поезії, що полягає в повторенні однакових слів на початку кожного рядка
чи однакових рядків на початку кожного катрена. 28. Сировина для виготовлення суші та саке. 30. Підвищення морського дна на мілководді. 31.
Американський журналіст початку
минулого століття, автор книги «Десять днів, які потрясли світ». 32. Популярний наприкінці 80-х еротичний
танець. 33. Деталь годинникового
механізму, що регулює хід.
По вертикалі:
1. Серія транспортних космічних
кораблів, розроблена в СРСР для забезпечення орбітальних станцій. 2.
Місто мрії Остапа Бендера. 3. Отруйна змія. 4. Одна з найменших держав

Інформація
надана
Гідрометцентром
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■ ПРИКОЛИ
Професор і студенти стоять бiля
трупа, професор запитує:
— Хохлов, від чого помер цей
чоловік?
— Інфаркт!
— Неправильно! Голіков, а ви
що скажете?
— Пухлина мозку, летальний

результат.
— Неправда. Сидоров, ваш
вердикт?
— Печінка алкоголіка, цироз.
— Як вам удалося поставити
такий точний діагноз?
— Це ж мій сусід дядько
Микола.
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