І все-таки
вона йде!..
Валерія Гонтарева офіційно
покидає посаду голови
НБУ, залишаючи інтригу з
її можливим наступником
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Нерви
наставників
Повернувшись після річної
відсутності в чемпіонат країни,
«Будівельник» виграв десяте
за ліком національне «золото»

Новообраний президент
Франції Еммануель Макрон
готується до інавгурації

» стор. 15

» стор. 7
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,51 грн.
1 € = 29,06 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Безсмертний...
«орк»
Як «русскій мір» відзначив 9 травня на українських теренах та до чого це призвело
» стор.
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❙ 9 травня в Україні було відзначене сутичками між проукраїнськими силами та симпатиками радянського минулого. Особливо гаряче було у Дніпрі.
❙ Фото УНІАН.
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«Акція «Безсмертний полк» — взірець витонченої політичної спекуляції
на почуттях людей. Адже в Москві придумали її насправді не для того,
щоб ушанувати пам’ять захисників, а для того, щоб російській експансії в
сусідні країни допомагали не лише живі».

Петро Порошенко
Президент України

■ НОВИНИ ПЛЮС ■ НА ФРОНТІ
Доцарювався
Шевченківський райсуд Києва
в середу мав продовжити розгляд
кримінальної справи (останнє засідання по якій проводилося 16 березня) за обвинуваченням колишнього нардепа «Партії регіонів»
Олега Царьова. Його звинувачують
у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, дії,
спрямовані на насильницьку зміну
та повалення конституційного ладу.
Зокрема, Царьова заочно судять за
те, що в період із квітня по травень
2014 року, коли він був нардепом
і кандидатом на президентський
пост, — брав участь у зборах проросійськи налаштованих українців
та публічно закликав їх до активних
дій для повалення конституційного
ладу та зміни державних кордонів
України шляхом визнання самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Наразі
Царьов оголошений у розшук.
Проте наміри судді провести 10
травня допит свідків зі сторони обвинуваченого не увінчалися успіхом
через незрозумілу неявку на судове
засідання сторони захисту Царьова. Тож суд було вкотре перенесено, на 20 червня, тоді ж досліджуватимуть письмові докази, надані
обвинуваченням, у тому числі речові, матеріальні носії та відеозаписи.

Новим «коридором» до
Чорного моря
Наша частина «Дніпра ревучого» має всі шанси невдовзі бути
включеною до транс’європейської
транспортної мережі. Реалізація цього грандіозного плану може відбутися завдяки втіленню в життя наміру
України та Білорусі спільно створити
річковий портовий хаб. Про це йшлося на міжурядових переговорах із білоруською делегацією й Міністерством транспорту Республіки Білорусь. Як повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань:
«Це не просто створення портової інфраструктури, їхня ідея більш глибока — з’єднати водні шляхи Республіки Білорусь через український
Дніпро з Чорним морем, і далі мати
виходи на країни Азії. Ця ініціатива також підтримується польською
стороною, і ми — три країни — вирішили відновити цей міжнародний
транспортний коридор».
Чиновник підкреслив, що у
проекті національної транспортної
стратегії до 2030 року великий акцент робиться на розвиток судноплавства й внутрішнього водного транспорту, вказавши на необхідність запровадження річкового
збору, закладеного в законопроект
про внутрішній водний транспорт, з
метою фінансування розвитку внутрішніх водних шляхів.

Бачили очі, що купували
У «ДНР» для товарів українського походження у місцевих бізнесменів тамтешні податківці вимагають сертифікати якості та документи, які б підтверджували їх законність. Але через блокаду Україною
ОРДЛО законно ввезеного товару в «республіку» просто не може
бути. До речі, аналогічних вимог до
російських товарів ніхто з місцевих
наглядачів не висуває.
Зокрема, 6 травня на Центральному базарі окупованої Горлівки бойовики-податківці наводили «порядок»: після «моніторингу»
вони вилучили цигаркову продукцію
з «материка» на суму 150 тис. гривень, а бізнесмена, в якого серед
молочної продукції виявили «крамольні» сири українського виробництва, оштрафували на суму, еквівалентну 50 тис. гривень. ■

Листівки над Горлівкою
Попри зрежисовані пропагандистські паради в Донецьку та Луганську аеророзвідці
волонтерів удалося прорвати інформаційну блокаду
Іван БОЙКО
У кращих радянських традиціях провели військові паради терористи та окупанти
в Донецьку та Луганську з нагоди Дня Перемоги, 9 травня. При цьому маріонетки Кремля на Донбасі врахували й сучасні розробки
пропагандистів: окрім військової техніки
на центральних вулицях окупованих міст,
можна було побачити й організовані колони учасників акції «Безсмертний полк».
Так, центр Донецька посилено охороняли військовi формування бойовиків, серед
яких було чимало цивільних iз червоними
пов’язками «ДНД» (Донецька народна дружина) на лівому рукаві. На параді вистачало як червоних прапорів СРСР, так і російських триколорів.
Звісно ж, ведучі цього «терорист-шоу»
мало згадували про подвиги дідів, а більше говорили про терористичну діяльність
бойовиків «ДНР» у районі Савур-Могили,
Шахтарська, Вуглегірська, Дебальцевого,
Слов’янська чи Широкиного, яку чомусь називали «героїчною».
Щодо акції «Безсмертний полк», то під
час проросійського маршу несли портрети
не лише дідів, які воювали зі справжніми
нацистами, а й портрети ліквідованих терористів, які, згідно з шаблонами кремлівської пропаганди, загинули в боях з «укрофашистами», «бандерівцями» та «карателями».
За подібним сценарієм відбувся парад
маразмів і в окупованому Луганську. Центром окупованого міста проїхали танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери,
пускові установки РСЗВ «Град», самохідні й буксирувані артилерійські установки,
а також зенітні ракетні комплекси «Стріла10». Тоді як на акцію «Безсмертний полк»
централізовано звезли працівників підприємств, школярів, студентів та інших.
Утім сепаратистам та окупантам не всю-

❙ Український безпілотник розкидав «святкові» листівки над окупованою Горлівкою.
ди вдалося насолодитися уявною дійсністю.
В окупованій Горлівці на учасників параду
та глядачів упали 2 тисячі українських патріотичних листівок. Цю акцію вже не вперше
організували аеророзвідники волонтерського фонду «Сестри перемоги», які скинули
листівки за допомогою безпілотників.
«Аеророзвідка привітала жителів окупованої Горлівки з травневими святами. Наші
безпілотники прорвали повітряну блокаду
та викинули дві тисячі листівок просто над
парадом, який проводили бойовики. Листівки розлетілися над натовпом, аби тисячі людей побачили, що Україна про них не забула», — зазначають волонтери. ■

■ НОУ-ХАУ

Зброя честь береже
На міжнародній виставці військової промисловості IDEF-2017
Україна презентувала найновіші розробки
Тарас ЗДОРОВИЛО
Одна з найбільших на
Євразійському
континенті
міжнародних виставок оборонної промисловості IDEF-2017
9 травня розпочала свою роботу в Стамбулі. Секретар РНБО
України Олександр Турчинов
узяв участь в офіційній церемонії відкриття цієї, вже 13ї, міжнародної експозиції військової техніки. Голова РНБО,
очолюючи українську делегацію, зміг «убити» одразу двох
зайців, адже провів зустрічі з
міністрами оборони й керівниками оборонпрому Туреччини
та низки країн Азії, Африки,
а заодно побував на консультативних зустрічах із керівництвом провідних турецьких компаній, що працюють у галузі
військової промисловості, під
час яких було обговорено питання реалізації спільних проектів.
Українські військові роз-

❙ Новий переносний гранатомет від «Укроборонпрому».
робки традиційно представляє
ДК «Укроборонпром», i зокрема такі «кити» оборонки,
що є складовими бюро, як ДП
КБ «Луч», ДП «Антонов», КБ
«АО», ДП «Мікротек» та багато інших. Це провідні вітчизняні підприємства-розробники
та виробники озброєння. На ук-

раїнському стенді репрезентовано передові розробки вітчизняного оборонно-промислового
комплексу. Наприклад, відвідувачі виставки мали можливість побачити зразок безпілотного міні-бронетраспортера
«Фантом», бронетранспортери БТР-3Е1 та «Дозор-Б», БМ

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Лише впродовж 9 травня ворог здійснив 70 обстрілів опорних пунктів ЗСУ.
Окупанти гатили переважно з мінометів
і танків. Тоді як 8 травня, у День пам’яті
та примирення, бойовики «ЛНР» гатили
в районі Луганська навіть iз систем залпового вогню «Град».
Саме 9 травня загинув один захисник
України в районі селища Луганське на
Світлодарській дузі, ще двоє бійців отримали поранення на інших ділянках фронту.

«Оплот», танкові двигуни та
агрегати, ракетне й артилерійське озброєння, вогнепальну
зброю та багато іншого.
Але вочевидь найцікавішим нашим експонатом на
IDEF-2017 можна вважати новий переносний реактивний
гранатомет виробництва конструкторського бюро «Луч»,
який був уперше представлений широкому загалу. Гранатомет призначений для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки (пускові установки, РЛС, літаки на стоянці,
авто та інше), споруд польового
типу (ДОТ, ДЗОТ), а також живої сили, яка перебуває на відкритій місцевості або в укриттях, та споруд із каменю, цегли
або бетону. Дальність стрільби
нової української зброї становить від 70 м до майже 2 км, а
дальність прямого пострілу —
600 м. Як зазначають фахівці,
«застосування нового оптикоелектронного прицілу автоматизує та спрощує роботу стрілка, забезпечує високу точність
попадання при максимальній
дальності стрільби».
Залишається лише сподіватися, що українські високі військові чиновники після турецьких «оглядин» дадуть добро,
аби всі ці новинки якнайшвидше потрапили на передову, де
на них так чекають наші вояки.
■

ІнФорУМ
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■ ПРОТЕСТИ

■ ДОВКІЛЛЯ

На вихід — без речей і зарплати

Куяльник
тоне у смітті

Працівники Миколаївського морського порту
виступають проти незаконних звільнень та
корупції на рідному підприємстві
Ірина КИРПА
Уже другий тиждень один
із найбільших морських портів України лихоманить від
стихійних мітингів протесту. Незважаючи на те, що у
нинішньому році Миколаївський морський порт збільшив
обсяги морських вантажоперевезень майже вдвічі, новий начальник підприємства
Віктор Козонак звільняє людей під надуманими приводами. Терпець робітників урвався остаточно після того, як
між адміністрацією Миколаївського морського порту
та державним підприємством
«Миколаївський морський
торговельний порт» було підписано договір про надання
морпорту права користування 12-м причалом на 10 років
із правом пролонгації. А ось
договір із ТОВ «Метал стівідорінг компані» був розірваний, через що без роботи залишилося майже 300 працівників Миколаївського порту.
— Із початку квітня наша
компанія стоїть без роботи, а
люди, відповідно, сидять без
зарплати, — розповів голова
профспілки стивідорної компанії Володимир Душкін. —
Керівник підприємства Віктор Козонак за спинами робітників цинічно підписав договори з чотирма компаніями, які
не мають вантажопотоку, особового складу та матеріально-

технічної бази. Через це було
звільнено більше 100 професіоналів своєї справи, а на їхні місця прийшли «потрібні» Козонаку люди, завдяки яким він
має намір провертати у Миколаївському морському порту
свої корупційні схеми.
За словами активістів
профспілкової організації підприємства, тільки отримавши
повноваження, новий керівник порту Віктор Козонак почав свою діяльність із звільнення людей та позбавлення
їх роботи. У своєму зверненні
до Міністерства інфраструктури та Адміністрації морських
портів України працівники пишуть: «Останнім часом у Миколаївському морському порту склалася ситуація, коли
нинішнє керівництво призначило на керівні посади людей,
які жодного дня не працювали в порту, і фактично у філії
вкоренилася практика «смотрящих». Багатотисячний колектив порту обурений звільненням професіоналів, які
працювали багато років і знають свою роботу, а нові кадрові призначення — це близько 70 непрофесіоналів портової галузі. Миколаївський
морський порт руйнується. На
сьогодні 50 звільнених кадрових портовиків уже звернулися до суду щодо захисту своїх
трудових прав».
Працівники Миколаївського порту оголосили про безстро-

Учора у столиці та на її околицях жителі та гості міста спостерігали чергову
примху природи. Майже посеред травня йшов сніг. Щоправда, через плюсову
температуру він одразу ж танув. Люди
масово фотографувалися та викладали
світлини в мережу. Синоптики пояснюють це циклоном, котрий прийшов до нас
зi Скандинавії та опустив температуру до
позначки +3.
Проте така погода затримається в
нас не надовго. Вже наступного тижня
в Україну прийде справжнє літо. Проте
ще декілька днів доведеться миритися з
опадами та приморозками. Про це повідомила «УМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: «Найближчої ночі та дня в Україні очікується високе поле тиску. Вночі температура буде
досить низька — 1-3 градуси тепла, на узбережжі морів — до 6 градусів, а на ґрунті очікуються заморозки, в повітрі температура буде від 0 до 2 нижче нуля». Завтра вдень температура буде в межах 13-

Певне поліпшення екології в Україні останніми роками
спричинило припинення роботи підприємств із морально застарілими потужностями. Очікувалося, що новостворювані
промислові суб’єкти подбають
про сучасне оснащення, а відтак зростання економічних показників і далі відбуватиметься синхронно з екоочищенням.
Не так сталося, як гадалося.
Держстат оприлюднив останні дані щодо обсягу викидів забруднюючих речовин в атмос-

Ірина КИРПА

❙ Обурені портовики.
кову акцію протесту та звернулися до Прем’єр-міністра та
Президента України із закликом допомогти їм розблокувати роботу підприємства.
Сам Віктор Козонак заявляє про те, що підписання договору дозволило припинити
монополію приватних підприємств, які працюють у Миколаївському морському порту,
та повернути державі право
вести стивідорну діяльність й
отримувати прибуток.
Відзначимо, що з початку 2014 року робітникам Миколаївського морського порту
вдалося вивести своє підприємство з кризи та налагодити
стабільну роботу. Так, за чотири місяці поточного року в порту встигли обробити понад 10,2
мільйона різних вантажів. Збереження позитивної тенденції
дозволить Миколаївському
торговельному порту постави-

ти новий абсолютний рекорд
України з вантажообігу вже до
кінця 2017 року.
За даними Адміністрації
морських портів України, три
з половиною роки знадобилося адміністрації Миколаївського морського порту для того,
щоб прийняти й обробити 3,5
мільйона тонн зернових вантажів, понад 2 млн. тонн металопродукції, а також 1,6 млн.
тонн вугілля.
Нині Миколаївський морський торговельний порт увійшов до трійки лідерів серед портів України з перевалки зернових культур і тільки за три місяці 2017-го збільшив обсяг
вантажообігу на 25% у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Підприємство
є стратегічно важливим для
економіки України та входить
до п’ятірки найбільших портів
країни. ■

■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Наталія ЯВОРСЬКА

Оксана СОВА

Студенти та волонтери
за чотири дні зібрали
з узбережжя лиману
тонни побутових
відходів

Весна, що нас морозить
У столиці та Київській області випав сніг
18 градусів, в північній частині вдень
очікується атмосферний фронт, який
зумовить невеликий дощ. На решті території без опадів, зазначила синоптик.
«У наступні дві доби буде нестійка погода, оскільки Україна перебуватиме в
полі низького тиску, тому очікуємо дощі
різної інтенсивності. В західних, північних та центральних областях країни буде
сильний дощ із грозами та поривчастим
вітром 15-20 м/с. Температура вночі 3-8
градусів, удень 13-18 вище нуля, на півдні до 23 градусів», — додала вона.
А за церковним календарем 13 травня
відзначається день пам’яті апостола Якова Заведієва. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий
вечір і зоряна ніч пророкували грозове

й тепле врожайне літо. На погоже літо
вказував і ясний схід сонця. А 14 травня вшановують пам’ять святого пророка
Ієремії-Запрягальника, оскільки на цей
час приходиться розпал польових робіт.
Негода в цей день передвіщає сувору та
холодну майбутню зиму. А якщо сонце
сходить ясно — все літо буде гарне, погоже. У цей час у давнину проводжали весну й зустрічали проліття.
Нагадаємо, 22 квітня через погіршення
погодних умов були знеструмленi 229 населених пунктів у чотирьох областях України. Загалом за час негоди через налипання мокрого снігу та шквальний вітер
зламалися та впали близько 3 790 дерев.
До ліквідації наслідків негоди було залучено 2 126 осіб та 548 одиниць техніки. ■

■ ЕКОЛОГІЯ

Аж подих перехоплює
Динаміка забруднення атмосфери
в Україні більш ніж утричі перевершила
зростання ВВП
ферне повітря в Україні: за минулий рік вони зросли на 7,7
відсотка. Опублікована раніше цифра росту валового внут-

рішнього продукту значно
скромніша: 2,3 відсотка, хоч
це є найкращим показником
із 2011 року, коли зростання

ВВП фіксувалося на рівні 5,5.
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в цілому по Україні становив протягом минулого року 3 мільйони 78,1 тисячі
тонн. Зокрема, викиди діоксину вуглецю у повітря становили 150,6 млн. тонн, що на 8,4%
більше, ніж у 2015 році. Як свідчать у державному статистичному відомстві, за цей період найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин зафіксовано
у Донецькійобласті— 981,4 тис.
тонн, а найменший у Волинській — 3,2 тис. тонн. ■

Щорічно прибирання узбережжя
Куяльницького лиману об’єднує
мешканців прилеглих населених
пунктів Комінтернівського району
міста Одеси, представників сусіднього Біляївського району та студентів.
У нинішньому році для цього задіяли 7 одиниць спеціальної техніки, а
також машину екстреної медицини й
представників МНС.
Із 2014-го допомагати збирати
сміття почали і студенти та викладачі Одеського державного екологічного університету (ОДЕУ). Молодь кілька разів на рік приїжджає, щоб виконати цю місію.
«Навесні рівень води у лимані піднімається, підтоплюючи гори сміття, — пояснює Олег Гриб, викладач
ОДЕУ. — Наші студенти прибирають
узбережжя для того, щоб тверді побутові відходи не потрапили до лиману. На жаль, окрім волонтерів, порятунком Куяльницького лиману ніхто
не займається. Грошей у бюджеті України для порятунку оздоровниці національного рівня поки що немає й не
передбачається».
Щорічно на Одещину з’їжджаються
туристи для відпочинку та оздоровчих
процедур, вiд середини травня і до вересня. Якщо завдяки з’єднанню Куяльницького лиману з водами Чорного моря вдалося запобiгти його пересиханню, то стан самого узбережжя залишає бажати кращого.
«Достатньо нам хоча б один-два
роки пропустити й не зібрати сміття,
тоді Куяльницький лиман просто загине, — розповідає студентка ОДЕУ
Оксана Пархоменко. — Страшно усвідомлювати, що лише завдяки нашому ентузіазму оздоровниця на
Одещині ще живе».
Варварське ставлення до перлини
півдня України може позбавити країну унікального лікувального ресурсу, здатного збирати літнього сезону
мільйони відпочивальникiв. Людей
приваблює можливість скористатися цілющою гряззю та лікувальними
водами Куяльницького лиману.
«Ми вдячні активістам та нашим
добровільним помічникам за порятунок лиману, — каже Олег Степаненко, ректор ОДЕУ. — Волонтери організували транспортування та харчування для студентів, а також закупівлю пакетів і рукавичок для
збирання сміття. У нинішньому сезоні до списку наших добровільних
помічників додалися лідери Аграрної
партії в Одеській області. Крім допомоги у прибиранні узбережжя Куяльницького лиману, вони організували
загальнонаціональний збір підписів
iз вимогою недопущення поспішного
впровадження продажу землі та завершення земельної реформи в інтересах всього українського народу».
Проблема з незаконним ввезенням сміття до курортної зони Одеської області продовжується вже понад
15 років. Крім прибережних районів
Куяльницького лиману, найбільш
гостро страждають від скидання побутового сміття мешканці чорноморського узбережжя міст Подольськ
і Чорноморськ, селищ Сергіївка й Затока, а також сіл Великодолинське та
Шабо. ■
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«Є сенс відмовитися від радянського міфічного «Дня перемоги» в усіх
модифікаціях, включаючи компромісний День пам’яті. Ніяких заходів,
ніякого побєдобєсія і парада совка на ТБ».

Олексій Голобуцький

■ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЙНИ

ОУН прийде — порядок наведе?

Безсмертний... «орк»
Як «русскій мір» відзначив 9 травня на українських теренах та до чого це призвело
Наталія ЛЕБІДЬ

Тисячу разів правий Володимир В`ятрович,
котрий наполягає на ухваленні в Україні
нового календаря державних свят. Без
одіозних «майських», тобто без 1 та 9
травня. До речі, здається, що відмова від
«червоних днів календаря» лякає симпатиків «русского міра» значно більше, аніж
демонтаж радянських пам’ятників. Недарма на Інститут національної пам’яті та
на його голову почастішали напади саме
після актуалізації ідеї щодо зміни переліку офіційних вихідних. Чому? Та тому, що
жодне знесення Леніна або Щорса не дає
російським пропагандистам такої яскравої телекартинки, як натовп навіжених iз
«георгіївськими» стрічками, що верещить
про утиски, провокує, атакує і водночас
стає у позу жертви. Але з цим натовпом
усе ж слід щось робити. Цьогорічні «свята» у Києві показали, що навіть у столиці України «путінізм-кретинізм» квітне
буйним цвітом. Щирий він чи фінансово
вмотивований — із цим належить розбиратися Службі безпеки. Яка, між іншим,
не виявила наразі зацікавлення портретами Сталіна, які тягав Києвом так званий
«Безсмертний полк».

Свідки секти «великої перемоги»
По подіях 9 травня відзвітувала тільки поліція. Підсумки «святкування»:
десятки затриманих по всій країні. У
Києві серед узятих під варту — представники ОУН (чомусь від самого початку не було сумнівів, що правоохоронці
не стануть «в’язати» тих, хто по інший
бік барикад), їм інкримінують хуліганство. У Дніпрі — серйозна бійка, напад «безсмертних» на учасників АТО. У
Запоріжжі — бійка також. Кілька поранених поліціянтів (один — у столиці, інший — у Запоріжжі, а решта — у
Дніпрі). Про все це сповістив заступник
міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Отож, що сталося? А сталося те, що
задовго до 9 травня канал «Інтер», а разом із ним i доволі сумнівні «ветеранські організації» посиленно «розганяли»

політолог

❙ Рудоволоса бабця рік у рік славить Сталіна. Неясно, коли вже СБУ роз’яснить товаришці
❙ актуальну на сьогодні «політику партії та уряду»?
тему маршу, який проведе та очолить запозичений за «порєбріком» «Безсмертний полк». Ідейку такого маршу колись
— iще у 2012-му — Владіміру Путіну підкинули журналісти одного з томських телеканалів. За їхнім задумом, то мала бути
хода родичів загиблих у Другій світовій
війні з їхніми портретами у руках. Кремлю ця тема припала до душі. Її очистили
від будь-якої сімейної скорботи і перетворили на суто політичну, пропагандистську акцію. На пострадянських, а також на
деяких діаспорянських теренах участь у
такій акції засвідчує відданість «спільному минулому» й уславлення розваленої у
1991-му імперії.
У Києві організатором цьогорічної ходи «Безсмертного полку» виступила така собі Олена Бережна, що титрує себе «директором Інституту право-

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на друге півріччя
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну 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 5 червня в селах і райцентрах, до
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 липня.
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 — 54 грн. 13 коп.,
на квартал — 162 грн. 39 коп.,
до кінця року — 324 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на квартал — 222 грн. 39 коп.,
до кінця року — 444 грн. 78 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на квартал — 57 грн. 90 коп.,
до кінця року — 115 грн. 80 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.

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

вої політики та соціального захисту».
Раніше ця пані потрапила у стрічку новин із наміром подати до суду на Олега Скрипку, який критично висловився
на адресу російськомовних українців.
Окрім Олени, на марші «Безсмертного
полку» опинилася також її тезка Ірина Бережна — колишня «регіоналка»,
яка крокувала на чолі колони. Десь з
оберемком червоних гвоздик вигулькнув і її однопартієць Нестор Шуфрич.
Був помічений у натовпі й екс-прем’єр
Валерій Пустовойтенко. А ще — депутат Вадим Новинський з «Опозиційного блоку», відомий, зокрема, своїм сентиментом до московської православної
церкви. Власне, й на марші не обійшлося без її присутності.
Новинський зі своїм фірмовим виразом обличчя йшов до парку Слави разом
із митрополитами УПЦ МП Онуфрієм
та Антонієм. Святі отці крокували обабіч Новинського, як двоє бодігардів. До
речі, до вищезгаданого каналу «Інтер»
нардеп має опосередковане відношення, адже канал є близьким до його однопартійців. Також на акції «засвітилися» й представники «медведчуківського» «Українського вибору», хоча самого
кума Путіна біля Вічного вогню чомусь
не було. (Можливо, Віктор Медведчук
рушив до Москви — скласти компанію
президенту РФ, якого цього року проігнорували навіть Лукашенко з Назарбаєвим, а з усіх світових лідерів до Москви завітав лише очільник Молдови Ігор
Додон).
Для повноти картини бракувало тільки Наталії Вітренко (її «червоний» побратим Петро Симоненко у цей день гастролював на Житомирщині, тому в столичній ході участі не брав). Прогресивній соціалістці не пощастило — її
заблокували у власній квартирі, та ще
й розписали двері фарбами. Не присутнім на акції (або не поміченим журналістами) був і Євген Мураєв — лідер
партії «За життя» та власник телеканалу NewsOne. Утiм напередодні Мураєв
сформулював своє захоплення 9 травня в авторській колонці на сайті «Страна.ua». «Для народу України це завжди
буде свято. Крапка. І якщо нас iз Європою щось і єднає — так це статус переможців, єдиний для усіх колишніх радянських республік», — повідав світу
40-річний нардеп.

Словом, контингент «святкувальників» чітко й недвозначно просигналізував про те, хто насамперед був бенефіціаром червоно-регіонального шабашу у Києві. Останній, до речі, був названий Президентом Петром Порошенком
«взірцем витонченої політичної спекуляції на почуттях людей». Та попри все,
глава держави взяв участь в урочистостях як 8-го числа (у День пам’яті), так
і 9-го. «Гіркі спогади про ті роки не залишають нас, їх дбайливо передають
із покоління в покоління. Свято це є і
буде, але ми більше не станемо відзначати його за московським сценарієм»,
— сказав Порошенко. Традиційна половинчастість нашого Президента не сподобалася проукраїнській частині соціуму і спонукала проросійську до ще більш
нахабних вчинків.
А відтак не дивно, що у Києві опонентами «Безсмертного полку» виступила не влада (в особі її правоохоронних структур), а Організація українських націоналістів. Утім показати себе
повною мірою ОУН не дали (можливо,
це й на краще, бо інакше уникнути кровопролиття не вдалося б). Офіс організації на вулиці Мазепи зранку 9 травня
оточила поліція, й націоналістів було
блоковано, щоб вони не могли покинути приміщення до завершення ходи.
«Оунівці» кидали з вікон фаєри, вигукували гасла «Революція», «Воля або
смерть», «Комуняку на гілляку» та
крутили у виставленому динаміку патріотичні пісні.
Проте не можна сказати, що поліція
на підступах до парку Слави бездіяла зовсім. Поліціянти ніжно умовляли схибнутих на московській символіці
громадян зняти георгіївські стрічки. А
ще намагалася перевиховати тих, хто
витягнув зі схронів серпи та молоти й
почепив їх на себе чи на плакати. Аж занадто обережне ставлення до правопорушників виглядало б доволі смішно,
якби від всього цього не було так сумно.
Водночас із тим поліція взяла у кільце
кількох хлопців з українським прапором з організації «С14», які скандували
«Слава Україні!»
Загалом інциденти тривали недовго,
хоча й цього вистачило для унаочнення
певних негативних тенденцій. Коли хода
дійшла до парку Слави і стала покладати
квіти до Вічного вогню, відбулося кілька
сварок і сутичок — одна з них була через
спробу відібрати у проукраїнських активістів червоно-чорний прапор: сторони
почали жбурляти один в одного гвоздики,
але ця квіткова війна досить швидко завершилася. Великі суперечки викликала
і наявність забороненої символіки: так,
священнослужитель московської церкви
в Україні (УПЦ МП) кріпив «георгіївські
стрічки» на портрети загиблих учасників
Другої світової війни, а в натовпі були помічені портрети Сталіна і Жукова. Інші
— драматичніші — наслідки мало 9 травня у Дніпрі. Але про це читайте в іншому матеріалі «УМ», а ми тим часом завершимо сказане словами директора Інституту національної пам’яті Володимира В`ятровича. «8 і 9 травня найбільше
вразила різниця в атмосфері відзначень.
Перший день — спокій, взаємна повага,
увага до всіх ветеранів. Другий — напруга, взаємна нетерпимість, політизація. Тому що 9 травня досі відбувається
у форматі, який визначає Москва. Тому
що російській владі цей день потрібен
для того, аби продемонструвати на весь
світ силу свого впливу на пострадянському просторі. А сила імперії тримається на давньому — divide et impera. Щоб
відгородитися від руйнівного впливу,
завадити зовнішнім маніпуляціям і використанню в політичних цілях пам’яті
про загиблих у минулій війні, керівництво України має зробити ще один
відважний крок — усі державні заходи
перенести на 8 травня». Це було відзначено В`ятровичем ще рік тому, проте віз
і нині там. Що заважає керівництву України зрушити його з місця — питання,
мабуть, риторичне. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ 2017

РЕГІОНИ
Андрій Денисенко,
народний депутат України
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Урочисті заходи з нагоди 9 травня, яке в
Дніпрі з кожним роком усе менше людей
називають Днем Перемоги, традиційно
стартували біля пам’ятника Слави, що
під декомунізацію не потрапив. Те, що
там можуть відбутися серйозні зіткнення між апологетами «старого» і тими,
що вже живуть і мислять по-новому,
очікувалося. Недаремно ж туди було
стягнуто досить значні сили правоохоронців і особисто завітав сам очільник
поліції у Дніпропетровській області Ігор
Репешко.

В унісон iз путінською пропагандою
Додатковим подразником стали
численні бігборди з портретом одіозного діяча «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, який обіцяв не віддати «наше свято», а сам з’явився з портретом фронтовика. Демонстранти і
колони «опозиціонерів» від самого початку поводилися агресивно, викрикуючи «Фашизм не пройде!» і «Хунту — геть», тобто, в унісон путінській пропаганді. В їхніх лавах привертали увагу молоді особи, характерна
зовнішність яких змушувала пригадати пріснопам’ятних «тітушок». Тих
самих, яких тодішня влада від Партії
регіонів 26 січня 2014 року мобілізувала, «озброївши» палицями, камінням та іншим знаряддям для боротьби
з мирними демонстрантами, а присутні
міліціянти цього немовби не помічали.
І саме місто на Дніпрі під час Євромайдану внаслідок тих подій гучно прозвучало на всю Україну. Адже маргінальні «тітушки» знайшли свій прихисток
просто в приміщенні облдержадміністрації, а потім виловлювали і дубасили
всіх, хто потрапляв їм під руку.
Ті ж маргінали, яких Вілкул мобілізував цього разу, вирізнялися помаранчевими мітками — наклейками на рукавах, через що очевидці мимоволі охрестили їх «ряженими».

Танці на кістках
Напередодні гучно заявили про себе
і ті, для кого 9 Травня — зовсім не святковий день. Активісти дніпровського
осередку ВГО «С14» провели патріотичний флешмоб, під час якого чорною фарбою замалювали рекламні конструкції
з обличчями політичних діячів-сепаратистів, які з білбордів усміхнено вітали
мешканців з Днем Перемоги. Звісно ж,
дісталося насамперед Олександру Вілкулу. І не лише в Дніпрі, а й у Запоріжжі,
де тамтешні патріоти розмалювали червоною фарбою рекламний постер із його
зображенням.
А 8 травня відбулася вже традиційна хода, головними заспівувачами якої
стали ВО «Свобода» і «Правий сектор»,
з нагоди Дня примирення. А вже наступного дня примиренням у Дніпрі
й не пахло. Присутні біля пам’ятника
Слави демобілізовані українські воїни, учасники бойових дій на Донбасі,
зажадали від учасників вілкулівського «Маршу перемоги» відмовитися від
партійної символіки, щоб не перетворювати дійство на політичну акцію. Але
у відповідь на них накинулися молодики спортивної статури, які ніби й чекали конфлікту.
«Декілька днів тому ми, бійці АТО з
різних підрозділів, просили утриматися
від використання партійної символіки
і не танцювати на кістках», — пояснював ветеран війни на Донбасі Олег Чистопольцев.

«Дідів обміняли на гроші»
Проте насправді все виявилося не
лише «танцем на кістках», а ще й «здачею дідів в обмін на гроші». Фотофакт на
підтвердження того, що після завершення «Маршу перемоги» на Фестивальному причалі, де мав відбуватися святковий концерт, його учасники з портретами «дідів-фронтовиків» отримували
грошову винагороду, розмістив на своїй
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«Сьогодні в Дніпрі поліцейська машина працювала дещо односторонньо
в більшості конфліктних ситуацій — на придушення і побиття проукраїнськи
налаштованих громадян, які прагнуть захистити місто і країну
від пропутінського реваншу».

■ ПРОВОКАЦІЯ

За ширмою
«дідів»
У Дніпрі знову нагадали про себе «тітушки»,
які побили учасників АТО

❙ Свято зі сльозами на очах і кров’ю.

❙ Очільник Національної поліції у Дніпропетровській області Ігор Репешко
❙ за тим, що відбувалося, спостерігав особисто.
сторінці у «Фейсбуці» начальник Управління реклами Дніпровської міської
ради Руслан Мороз.
А традиційно різкий у своїх висловлюваннях міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що ті «ветерани», портрети яких несли учасники вілкулівського «Маршу перемоги», були
зовсім не справжніми. Адже справжні ветерани Другої світової у кращому
випадку сидять по своїх домівках. Станом на нинішнє 9 травня їх у Дніпрі залишалося серед живих 809, і при цьому близько 300 пішли з життя тільки
протягом останнього року. Саме цих
людей міський голова, як він повідомив, активно відвідував цього справді
пам’ятного для них дня, тоді як Вілкул
перетворив усе на суто політичну акцію
з явно антиукраїнським змістом, який,
до того ж, вилився ще й у пролиту кров
героїв дня сьогоднішнього — учасників війни на Донбасі. Адже, за повідомленням керівника групи швидкого реагування «Червоного Хреста» Володимира Солдаткіна, тільки вони надали
допомогу десятьом учорашнім учасникам війни на Донбасі. Один iз них, Володимир Мазур, якого машиною швидкої допомоги доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, свого часу, за
свідченнями товаришів, пройшов Іловайськ і врятував життя вісьмом побратимам.
На сайті Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській
області повідомляється про 15 осіб, доставлених до лікарні, яких перевіряють на причетність до зіткнень 9 травня. Також є повідомлення про 25 затриманих і два відкриті кримінальні провадження.
Проте вочевидь виникне чимало запитань і до самих поліцейських.
«Ми підійшли до колони і не виявляли ніякої агресії. Правоохоронці отримали команду нас відтіснити. Потім
із колони вискочили люди в цивільному
і почали нас активно бити. Поліцейські

весь цей час нас кидали на землю і теж
били ногами», — така розповідь одного
з учасників бойових дій на Донбасі, вже
розтиражована в iнтернеті, мимоволі
спонукає замислитися над тим, що відбулося в Дніпрі 9 травня. Адже це дуже
нагадує вищезгадані сумнозвісні події
26 січня 2014 року, коли «тітушки» так
само безкарно розправлялися з мирними людьми за повного потурання з боку
правоохоронців.
Міський голова Дніпра цього разу виявився ще різкішим, назвавши Олександра Вілкула на своїй сторінці у «Фейсбуці» не інакше, як мерзотником і покидьком. «Для того, щоб притягнути до
обласного центру маргіналів із Кривого
Рогу, Павлограда і Кам’янського, роздавати за портрети «дідів» гроші, дурити нещасних стариків і ходити колоною
з партійними кульками по центральному проспекту під охороною биків, треба
бути унікальною, лякливою і тупою твариною», — написав Борис Філатов.
Отож міський голова Дніпра назвав
усе, що відбулося 9 травня, наслідком
безкарності і попередив міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і
Генерального прокурора Юрія Луценка
про те, що в разі ненаведення порядку
він підніматиме людей сам.

Російська провокація в Дніпрі?
Начальник Управління Національної поліції у Дінпропетровській області Ігор Репешко, відставки якого ще недавно рішуче вимагали у різних формах

дніпровські активісти, вже того ж дня
мусив публічно визнати, що до його підлеглих виникло багато запитань стосовно їхньої поведінки під час масових заходів у Дніпрі 9 травня, і повідомив про
розпочате з цього приводу службове розслідування.
Не інакше, як російською провокацією, яка вдалася у місті, що стало потужним форпостом на шляху російської
агресії в Україні у 2014 році, назвав це і
відомий журналіст Юрій Бутусов. «Ходу
з нагоди 9 травня Україні було перетворено Кремлем за участі «Опоблоку» на
демонстрацію, спрямовану на мобілізацію проросійських організацій і їхніх силових можливостей. Плакати загиблих героїв стали просто ширмою для
прикриття потужної антиукраїнської
агітаційної кампанії, для демонстрації
підтримки путінського піару на Красній
площі і виведення на вулиці масово найнятих у бандитських спортклубах і «охоронних» фірмах бойовиків. На жаль, у
Дніпрі ця провокація була організована з максимальним розмахом. Організатори не приховували реваншистського
характеру провокації, і саме тому така
радість у російській пропаганді. Для
них важливо, що вони знову збирають
свої сили і що можуть на щось впливати
силовим шляхом. Керівництво поліції
області і міста, на мій погляд, виявило
повну неадекватність в оцінці даної ситуації, відсутність взаємодії з ветеранами АТО і,таким чином, пішло на повідку структур «Опоблоку», в ході зіткнення проросійських демонстрантів поліція
підтримала бойовиків «Опоблоку». Це
просто ганьба», — наголошує Юрій Бутусов на «Цензор. Нет».
Нагадаємо, що три роки тому 9 травня було організовано подібну провокацію в Маріуполі, де влаштували напад на міське УВС, і цей безлад також
здійснили під прикриттям масової акції. Так і у Дніпрі головними дійовими
особами стали сумнівні типи, яким на
пам’ять про ветеранів глибоко наплювати. Це справжній, цинічний виклик
миру і спокою у нашій державі, організатори і натхненники якого і не ховалися, а йшли з портретами «дідів». А це
можливо тільки за відчуття власної безкарності... ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції в Дніпрі та області через дії силовиків 9 травня. «Після попереднього розгляду по інцидентах і провокаціях у Дніпрі вранці підписано наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка;
начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила; відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки», — написав міністр у «Фейсбуці». — Призначено службове розслідування за тим, що сталося, — для подальшого вивчення дій поліцейських. Створена спеціальна слідча група
і спрямована в Дніпро — для розслідування дій цивільних осіб і їхніх координаторів у рамках порушених кримінальних проваджень. Сподіваюся, цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний».
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■ ПРЯМА МОВА

Денис Богуш: Без перемоги
на інформаційному фронті
виграти війну неможливо
Засновник Центру дослідження Росії — про методи російської пропаганди i як їм протистояти
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Пентагон iще в середині 80-х визнав інформаційний простір таким же полем бойових дій,
як і землю, повітря та воду. І ситуація з Кримом та Донбасом яскраво показала, що війна,
у яку втягнута Україна уже третій рік, ведеться не стільки за території, скільки за розум і
душі людей. Точніше, спочатку завойовники отримують друге, а опiсля — і перше.
Центр дослідження Росії уже другий рік докладно вивчає різні варіанти інформаційної
війни, яку Росія останнім часом із України перекидає на весь світ. Що це за методи і як
їм можна протистояти, ми запитали у засновника й експерта Центру, відомого політтехнолога Дениса Богуша.

«Лише чотири російські
сайти випускають до двох
тисяч новин на день, і
чверть із них — фейкові»
■ Пане Денисе, останні
три роки ми спостерігаємо,
як Росія розгорнула проти
України цілу війну фейків.
Історія з «розіп’ятим хлопчиком» та «з’їденими снігурами» вже стала класикою. Коли чуєш таке, дивуєшся: невже є люди, які
цьому вірять?
— Уявіть собі, є. Скажу більше — їх більшість.
Для того, щоб це усвідомити, варто подивитися, як
діють механізми маніпуляції свідомістю. Ми дослідили, що існують чотири рівні сприйняття і засвоєння
інформації. Найнижчий
— так званий емоційний,
шоковий рівень сприйняття. Це рівень страхів, рівень «розіп’ятих хлопчиків», рівень «фашистівбандерівців-головорізів»,
які прийдуть, усіх уб’ють,
усе заберуть і так далі. Це
те, що не сприймається раціонально, але впаюється в
мозок на рівні емоцій, і ця
емоція — жах, шок, біль. І
воно працює безвідмовно.
Другий рівень — це раціональний, розрахований
на людей, які не читають
книжок, але якось намагаються пояснити собі й іншим те, що відбувається. І
російська пропаганда їм ці
«пояснення» підкидає. Так
от, людей, які відносяться
до цих двох категорій, —
близько вісімдесяти відсотків. І сперечатися з ними,
логічно щось доводити —
марна справа.
Третій рівень — це рівень маніпуляції історією,
розрахований на людей, які
читають книги, щось знають, але не все розуміють.
Тут Росія використовує
принцип 60 на 40, коли до
60 відсотків правдивої інформації додають сорок відсотків перекручень. А четвертий рівень — це люди
з чіткою самоідентифікацією, люди мислячі. Так
от, російська пропаганда
для кожного з цих рівнів
продукує фейкові новини
зі своїм рівнем сприйняття і своїми меседжами. І витрачає на це шалені кошти
і людські ресурси.
Для того, щоб було зрозуміло, з якою пропаган-

дистською машиною ми
маємо справу, я хочу назвати лише кілька цифр.
Журналістика в Росії як
така давно замінена пропагандою. Для прикладу візьмемо чотири найбільшi інформаційнi сайти, які ми
моніторили. Це АІФ, РІА,
Росія24 та Russia Today.
Так от, лише РІА за день
випускає до 700 новин, а
разом ці чотири сайти — до
двох тисяч. І п’ятсот із них,
тобто чверть усього контенту — фейкові. І десь сто-сто
п’ятдесят цих фейків стосуються України. Весь цей
вал перекрученої інформації перекладається англійською і поширюється світом. На жаль, волонтерські
проекти на кшталт «Стопфейк» мало дієві. Вони можуть розкрити 7-10 фейків
за день, але вони не можуть
протистояти цьому валу інформації.
■ А як світ на це реагує?
— На жаль, Європа
поки що не усвідомлює інформаційну загрозу, яка
над ними нависла у зв’язку
з такою інформаційною експансією Росії. Хочу сказати, що, ще починаючи з
2011 року, Росія зробила
ставку на посилення свого
впливу на світ. І це уже дає
результат.
Якщо взяти супутникове «Радіо «Росія», то
воно мовить на 160 країн
40 мовами. Росія добилася, щоб практично у кожній країні світу у готелях
у пакеті телевізійних каналів обов’язково було дватри російськi. У Європі працює 150 культурних центрів Росії. Це те, що працює
відкрито, не враховуючи
десятки засекречених центрів, які не працюють публічно.
■ Чи є способи захиститися від цього пропагандистського валу?
— Свого часу ми зробили один дуже важливий,
хай і не зовсім демократичний, але єдино правильний
у цій ситуації крок — прийняли рішення про відключення російських телеканалів. В ефективності цього кроку я переконався на
прикладі однієї своєї знайомої з Маріуполя, яка після
двох місяців «відлучення»
від російських ЗМІ поча-

ла зовсім інакше сприймати інформацію. Але існує
проблема наших людей на
окупованих територіях, які
живуть у середовищі російської пропаганди і яких
поки що неможливо роззомбувати. І ця різниця у
сприйнятті дійсності дуже
відчувається під час спілкування з ними.
До речі, уже у нас у більшості населення з’явилася
своєрідна імунізація від
російської
пропаганди.
Тому їхні «розіп’яті хлопчики» та «з’їдені снігурі»,
як і «візитки Яроша» та
«Зоряни зі Шкіряками»,
викликають у нас не страх,
а сміх. Так само це яскраво можна побачити на прикладі останньої акції з
георгіївськими стрічками.
Тому, коли у нас одна людина на травневі свята спробувала вийти з георгіївською стрічкою — їй одразу
ж пояснили, що так робити
не варто. Правда, 9 травня
були навіть портрети Сталіна, але це вже інша тема.

«Подивіться програму
«Інтера» на 9 травня
— вона практично
не відрізняється від
російських каналів»
■ Росія зробила георгіївську стрічку символом
Перемоги, хоча у 45-му
році вона практично не застосовувалася і асоціювалася більше з армією генерала Власова.
— Так, це теж один із засобів пропаганди, своєрідний самоідентифікатор,
маркер. До речі, вкрадений
у нас. Вони побачили, який
ефект мали помаранчеві
стрічки під час Помаранчевої революції у 2004-му
році. І у 2005-му собі запустили акцію «Георгіївська
стрічка», яка для них є ідентифікатором. І зараз вони у
68 країнах світу організували роздачу таких стрічок.
Їм потрібна хоч якась, але
перемога для закріплення
міфу. А 9 травня для них
знакова подія, бо це реальна перемога, яку вони намагаються приписати собі.
Але України у цьому
списку не було, як і Прибалтики. Зате була Білорусь, де «русскiй мiр» займає міцні позиції.
■
А як оцінювати
«Марш безсмертного пол-

❙ Денис Богуш.
ку» чи ходіння з червоними
прапорами на 1 та 9 травня? Що тут більше працює:
російські гроші чи наших
реваншистів?
— Ну, чиї гроші працюють — це питання до СБУ.
Але, повторюся, в інформаційному плані для Росії
9 травня — дуже знаковий
день. І він має багато адептів і у нас, які виросли на
цьому міфові і які реагують на нього саме на емоційному рівні. Це переважно не самі фронтовики —
їх практично не лишилося. Це їхні діти, діти війни,
які виростали уже в часи,
коли День Перемоги став
державним святом із бучними парадами, піснями і
святковою атмосферою. І їм
зараз сказати, що це якесь
не таке свято, що його треба скасувати, — вони цього не сприймуть. Хоча молоде покоління це сприймає спокійнiше, тому можна сподіватися, що з часом
це свято відійде природним способом і буде замінене справді українськими
святами.
Тому однозначно, що на
це робиться ставка. І провокації йдуть постійні. Подивіться передачi «Інтера»
на 9 травня — їх програма
практично не відрізнялася від російських каналів
своїм наповненням. Той
же «безсмертний полк»,
ті ж фільми, той же переможний пафос. І це працює, повертаючи людей у
лоно ідеологеми «єдиного
народу, єдиної держави».
Як і російські серіали, концерти російських зірок, новорічні «вогники».

■ А що ви скажете про
провокації 9 травня, які
трапилися і в Києві, і в інших містах? Наскільки
можна було б їх уникнути?
— Ну, повністю уникнути їх усе одно не вдалося б.
Росія в будь-якому разі «отримала б картинку» з України. Як правильно сказав
Петро Порошенко, акція
«Безсмертний полк» — приклад витонченої політичної спекуляції на почуттях
людей. Побиття ветерана,
спроба зірвати георгіївську
стрічку — це якраз те, що
працює на емоційному рівні, закріплюючи пропагандистський рефлекс. У мене
таке враження, що, якби навіть нічого не було, вони самі
могли це організувати: і ветерана, і тих, хто його битиме, і телевізійну групу, яка
«випадково» стане свідком
події.
Але я хочу відзначити,
що цього року смисловий
центр відзначення Дня Перемоги в Україні змістився
з 9 травня на 8-ме, на День
пам’яті і примирення. Ми
зробили вагомий крок у бік
Європи, і це дуже знаково.

«Для того, щоб вигравати
в інформаційних війнах,
потрібна чітка державна
стратегія»
■ Два роки тому, якраз
для того, щоб протистояти російській пропаганді, в Україні було створене Міністерство інформаційної політики. Наскільки воно ефективне у цій
інформаційній війні?
— Для того, щоб зрозуміти, наскільки ми можемо протистояти інфор-

маційній експансії з боку
Росії силами Міністерства інформаційної політики, потрібно порівняти бюджети, які Росія викидає
на пропаганду, і які виділяються цьому міністерству. Для порівняння скажу
одне: на початку інформаційної війни цю сферу контролював «Газпром», він
же і сплачував усі рахунки. Можете уявити, які на
це ідуть кошти. У нас же, з
точки зору інформаційних
кампаній, бюджети просто мізерні, тому нам навіть важко сказати, що такого зробило міністерство
за останній час. Ну вишку
на Карачуні встановили, ну
провели кілька прес-конференцій. Але загалом його
діяльність для суспільства
справді практично непомітна. Єдине, що можу сказати позитивного, — вони
працюють над собою і нині
вони ефективніші, ніж два
роки тому.
■ Але інформаційний
вплив Росії на світ справді відчувається. Ми бачили вихід Марі Ле Пен, яку
активно підтримує Росія, у
другий тур виборів, активізацію антиукраїнських настроїв у Польщі. Чи не опинимося ми в інформаційному вакуумі у світі, коли нас
сприйматимуть через призму російських фейків?
— Поки що на зовнішньому ринку для нас усетаки складається сприятлива ситуація. По-перше, Президент Порошенко на світовому рівні зумів
зробити так, щоб нас помітили. По-друге, на нашому боці і Європарламент, у
нас є резолюція Ради Безпеки ООН, резолюція ПАРЄ.
Тому тут наші позиції сильніші, ніж у Грузії, яка опинилася у 2008 році у подібній ситуації.
Але і розслаблятися не
варто. Для того, щоб вигравати в інформаційних війнах, потрібна чітка державна стратегія, потрібна
серйозна робота і серйозне
фінансування. А у нас питаннями формування позитивного іміджу держави займаються переважно волонтери. Он навіть «Євробачення»
у нас уже вдруге за останній
час відбувається, але його
знову практично не використовують для просування
української ідеї у світі, для
розвитку туризму, для того,
щоб Україна звучала у світовому контексті. У нас цього
немає і навіть не планується.
І ніхто за це не несе відповідальності.
■ Задам одвічне запитання: «Що робити?».
— Діяти. У цій ситуації інформаційна політика
не просто має бути, а вона
має бути суперефективною,
щоб протистояти російській пропаганді. Вона має
бути орієнтованою на ті чотири групи, про які я казав
на початку: для тих, хто
не читає книг, мають бути
якісь фільми, розважальні передачі аж до коміксів,
для інших — інтелектуальні дискусії з чіткою аргументацією, книги, семінари. Повторюся: це має бути
стратегічна державна програма, якою мають займатися професіонали. Бо без
перемоги на інформаційному фронті виграти війну
неможливо. ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Марін у сподіваннях
Марін Ле Пен після закінчення голосування визнала свою поразку і привітала Макрона з перемогою, а потім пішла танцювати зі своїми прихильниками.
Бо для неї це поразка в одній битві, але
не війні загалом. Так, вона отримала у
другому турі менше 40% голосів, які давали їй прогнози. З іншого боку, за неї
проголосували 11 мільйонів французів,
а це вдвічі більше за результат її батька на попередніх президентських виборах 2012 року. Їй вдалося покращити
імідж «Національного фронту» в очах
багатьох французів. Тепер головне завдання Ле Пен — набрати якомога більше голосів на парламентських виборах у
червні. Немає сумніву, що її партія вперше пройде до парламенту і стане суттєвим гравцем на французькій політичній сцені. Але вже під іншою назвою:
Ле Пен пообіцяла змінити назву «Національного фронту» на менш «фронтову», щоб залучити на свій бік додаткових виборців. ■

Макро-перемога Європи
Новообраний президент Франції Еммануель Макрон готується до інавгурації
Ігор ВІТОВИЧ

У неділю ввечері Європа зітхнула з полегшенням. Восьмим
президентом V Французької
республіки став центрист-проєвропеєць
Еммануель Макрон. За нього віддали голоси
66,1% учасників другого туру
президентських виборів. Лідерка французьких ультраправих, противниця Євросоюзу
та шанувальниця російського
президента Володимира Путіна, Марін Ле Пен заручилася
підтримкою 33,9% виборців.
Явка на дільницях була доволі
високою — 74,56%. Міністерство внутрішніх справ Франції,
яке відповідає за підбиття підсумків виборів, спрацювало
блискуче: буквально за кілька
годин підрахувало всі голоси і
визнало Емманюеля Макрона
президентом-електом Франції.
Відтак 39-річний Еммануель
Макрон став наймолодшим
президентом в історії країни.
Він також став першим президентом, який не належить до
жодної з двох основних французьких партій iз моменту заснування сучасної республіки
1958 року.

Французи врятували Європу
Вже в перші півгодини після закриття виборчих дільниць та оприлюднення результатів екзит-полів Макрона привітали лідери Євросоюзу та глави більшості країн-членів ЄС.
Перемога Макрона відвернула
загрозу розколу чи навіть розпаду Євросоюзу, які були можливі у разі перемоги Марін Ле
Пен.
Макрон, звертаючись до
громадян після перемоги, сказав, що країна стоїть перед
викликами, які вимагають єдності. Й запевнив, що не буде
ділити французів на кращих і
гірших.
Оглядачі вважають, що
Макрон
дасть
новий імпульс французькій зовнішній
політиці, яка втратила колишній вплив, — попри постійне
членство в Раді Безпеки ООН і
тисячі військових, які беруть
участь у різних місіях в усьому
світі. Припускають, що за нового президента Франція продовжить участь в антитерористичних операціях в Іраку і Сирії. Макрон, який стоїть на чіткій антикремлівській позиції,
також продовжить лінію політичного тиску на Москву з її
політикою щодо України і президента Сирії Башара Асада.
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❙ Радість перемоги з Макроном розділила його дружина Бріжит.
Від виборів до виборів
Президент-елект Еммануель Макрон і чинний президент
Франції Франсуа Олланд вже
наступного дня після виборів,
8 травня, в ході урочистостей із
нагоди 72-ї річниці закінчення
Другої світової війни біля Тріумфальної арки домовились про
якомога швидший термін передачі влади — інавгурація Макрона відбудеться 14 травня. За
цей тиждень президент-елект
має повністю сформувати новий
уряд та призначити його главу.
Щоб надалі мати вільні руки і
час у підготовці до парламентських виборів. Лише за наявності
у парламенті пропрезидентської
більшості Макрон зможе реалізувати те, що обіцяв під час виборчої кампанії. Єлисейський
палац він вже «здобув», залишається «здобути» Бурбонівський палац — місце засідань парламенту. «Іменна» партія Еммануеля Макрона En Marche! ( її назву можна перекладати будь-як,
чи то «Вперед!», чи «На марш!»,
чи «Кроком руш!», але головне,
що в оригінальній французькій назві містяться ініціали її
засновника — «ЕМ»), створена
лише рік тому, але вже нараховує у своїх лавах 200 тисяч партійців. Чи вдасться їй повторити
і закріпити на парламентських
виборах тріумфальну перемогу
свого шефа?

Французький «кіндерсюрприз»
Ефект Еммануеля Макрона
у французькій політиці можна
порівняти із землетрусом. Ще
рік тому він був членом уряду за
одного із найбільш непопуляр-

них президентів в історії країни. А тепер, у свої 39 років, переміг на президентських виборах у
боротьбі з системними кандидатами як справа, так і зліва, а тепер і з крайніми правими, наголошує у своєму коментарі Бі-БіСі.
Безсумнівно, до перемоги Еммануеля Макрона привела доля. Лідер президентських
перегонів на старті, правоцентрист Франсуа Фійон, розгубив
рейтинг через гучний скандал
із сумнівними оборудками навколо працевлаштування членів
своєї родини та «подарунками»
на десятки тисяч євро від представників великого бізнесу. А
кандидат від соціалістів Бенуа
Хамон, представник радикального крила цієї партії, виявився непотрібним в умовах, коли
більшість виборців хотіла чогось іншого.
Але одним везінням пояснити успіх Макрона важко. У нього була можливість боротися за
висунення від соціалістів. Але
він зрозумів, що соціалісти кілька років були при владі, люди
від них втомилися, партія втратила популярність, повернути її
буде вкрай складно. Макрон подивився на політичні рухи, що
виникли в інших країнах Європи, такі як «Подемос» в Іспанії
або «П’ять зірок» в Італії, і побачив, що аналогічної позасистемної політичної сили у Франції немає. У квітні 2016 року він
заснував свій рух En Marche!,
який мав представляти сподівання електорату. Ще через чотири місяці Макрон залишив
уряд Франсуа Олланда.
З одного боку, він нібито но-

вачок у політиці, з іншого боку,
— протеже президента Олланда,
у якого кілька років був міністром. З одного боку, він інвестиційний банкір з місячною ставкою в 100 тис. євро, з іншого
— лідер протестного руху. Він
називає себе центристом і при
цьому висуває радикальну програму скорочення держсектора.
Все це дало його суперниці у другому турі Ле Пен масу аргументів, щоб викрити в ньому ставленика непопулярною політичної еліти, а зовсім не «новачка»,
яким він себе позиціонував. Однак опонентам так і не вдалося
наклеїти на Макрона ярлик «нового Олланда». Він зумів зберегти імідж, що привертає тих,
хто зголоднів за чимось новим.

Чи керуватиме жінка Францією
разом із Макроном?
Майбутній президент Франції виступає за зміцнення ЄС і
симпатизує Німеччині, користуючись відкритою підтримкою
канцлера ФРН. У зв’язку з цим
його суперниця Марін Ле Пен
кинула на теледебатах перед
другим туром дотеп, що Францією після виборів у будь-якому разі керуватиме жінка: «Або
я, або пані Меркель». В одному вона мала рацію: Макрон пообіцяв зробити офіційним пост
«першої леді», оскільки хоче надати «можливість висловитися»
своїй дружині та найближчій
помічниці в політичній боротьбі Бріжит Макрон.
Тема старшої від нього на
24 роки дружини Макрона надалі активно експлуатується у
французьких та світових ЗМІ.
Більшість із них зазначають

як те, що Франція нарешті отримає «першу леді», оскільки
теперішній президент Франції
Франсуа Олланд є розлученим
і впродовж п’яти років президентства вславився романами
з численними представницями прекрасної статі, так і те,
що нова «перша леді» Франції
старша від новообраного президента Франції рівно на таку
ж кількість років, що і «перша
леді» США Меланія Трамп молодша від президента Дональда
Трампа — на 24 роки.
Але порівняння тут абсолютно нерівноцінні. Меланія «дочірньо» підпорядкована Трампу,
а Бріжит «по-материнському»
опікується Макроном. Зокрема,
як колишня викладачка французької мови, допомагає чоловікові в написанні текстів його
виступів. «На щастя, я їй ніколи за це не платив», — пожартував якось Макрон, натякаючи
на звинувачення у фіктивному
працевлаштуванні консервативним кандидатом Франсуа Фійоном своєї дружини помічницею
в парламенті.
Бріжит Макрон відігравала
важливу роль у передвиборчій
кампанії чоловіка. Новообраний
президент Франції завжди наголошує, що дружина — його найближча радниця. Бріжит Троньйо
народилася на півночі Франції, у
родині відомого шоколатьє. Вона
була шостою і наймолодшою дитиною. Родинний бізнес досить
успішний і приносить прибуток
у чотири мільйони євро на рік.
Французи захоплюються Бріжит, а модні журнали називають
її «іконою стилю». Жінка віддає
перевагу одягу від відомих дизайнерів і може собі таке дозволити
з огляду на прибутки чоловіка і
не менші доходи її родини. А от
вік, схоже, її не надто бентежить.
Французи переконані — він лише
додає їй чарівності. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Трамп звільнив голову ФБР
Президент США Дональд Трамп звільнив голову Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі,
повідомили в адміністрації. Офіційно, це сталося після
того, як Джеймс Комі озвучив неточні дані про листування Хілларі Клінтон під час виступу в Конгресі минулого тижня. Неофіційно, Трамп звільнив Комі за слова
під час слухань у Конгресі, що Росія становить найбільшу загрозу для США з усіх країн світу. Про звільнення Комі дізнався, коли виступав перед своїми колегами в Лос-Анджелесі: під час виступу один iз помічників приніс йому записку, в якій iшлося про те, що його
звільнено. Повідомляється, що 56-річний голова ФБР,
який чотири роки очолює бюро, розсміявся, вирішивши, що це розіграш. Джеймс Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв’язки членів передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією. Представники Де-

мократичної партії відразу ж заявили, що президент
Трамп звільнив Джеймса Комі для того, щоб вплинути на розслідування можливого втручання Росії в передвиборчу кампанію. Низку близьких соратників Дональда Трампа звинувачують у зв’язках iз Кремлем.

Новий президент Південної Кореї
склав присягу
Новообраний президент Південної Кореї Мун Чже
Ін учора склав присягу після упевненої перемоги на виборах, пообіцявши зосередитися на питаннях економіки і стосунках iз Північною Кореєю. Він переміг на
виборах у неділю, здобувши 41% голосів виборців. У
своїй першій промові на посаді він заявив, що готовий
відвідати Пхеньян, коли для цього буде створено умови. 64-річний адвокат iз прав людини, відомий своїми
ліберальними поглядами, прагне збільшити контакти

з сусідньою Північною Кореєю, відійшовши від теперішньої політики Південної Кореї. Він також пообіцяв
об’єднати країну, яка оговтується після корупційного
скандалу, в результаті якого попередній президентці
Пак Кин Хе оголосили імпічмент. Проти неї висунули
низку звинувачень, зокрема й у корупції, перевищенні посадових повноважень, вимаганні та розголошенні державної таємниці.

94% українців задоволені роботою в
Польщі
Згідно з результатами дослідження рекрутингової компанії OTTO Work Force Polska, 94% працівників з України задоволені роботою в Польщі. Особливо коли йдеться про зарплату, адже головна причина
приїзду українців на роботу до Польщі — це платня.
З 2015 року зарплати українців, які працевлаштували-

ся за посередництва OTTO Work Force Polska, зросла
приблизно на 300 злотих (71 євро).

Потужний вибух на складі піротехніки
у Мексиці, загинули діти
Щонайменше 14 людей загинули, серед яких 11
неповнолітніх, унаслідок вибуху, що стався на складі
піротехніки у штаті Пуебла в центральній частині Мексики. Понад два десятки людей отримали поранення
та госпіталізовані. Феєрверки готувалися до свята на
честь святого покровителя цієї місцевості. Одна з ракет
влучила у склад, де зберігалися інші заряди. Це призвело до потужного вибуху. Інциденти з піротехнікою у
Мексиці — не рідкість. У грудні потужний вибух стався
у муніципалітеті Тультелек у штаті Мехіко на найбільшому базарі феєрверків. Тоді 42 людини загинули і 70
дістали поранення. ■
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ЕКОНОМIКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ 2017

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Учора сталася подія, на яку українці — як фінансові експерти,
так і пересічні громадяни — чекали вже кілька років. Очільниця Національного банку Валерія
Гонтарева оголосила, що завершує свою каденцію, під час
якої наша нацвалюта знецінилася утричі, були максимально
закручені гайки у фінансовому
секторі, що не дозволяло розвиватися економіці, а також
збанкрутувала третина всіх вітчизняних банків. І проблемних,
і, як стверджували аналітики, не
зовсім. Унаслідок чого частина
громадян України втратила свої
заощадження, а наш фінансовий сектор став і залишається
одним із найризикованіших у
світі. Що дає відповідний сигнал тим міфічним інвесторам,
яких так чекає наша влада...

■ НАРЕШТІ!

■ ДО РЕЧІ

І все-таки вона йде!..
Валерія Гонтарева офіційно покидає посаду голови НБУ,
залишаючи інтригу з її можливим наступником

Піти, щоб залишитися?..
Історія із заявою про відставку, яку пані Гонтарева написала ще 10 квітня, вчора набула
свого логічного продовження. В
Нацбанку заявили, що перший
робочий день після затяжних
вихідних був останнім у кар’єрі
Валерії Гонтаревої на посадi
очільниці регулятора. Починаючи з сьогоднішнього ранку, вона відпочиватиме, тобто
піде у так звану вимушену відпустку, і з нетерпінням чекатиме, коли ж Верховна Рада ухвалить рішення про її відставку.
І водночас своїм наказом призначила виконувача обов’язків
голови Нацбанку. Ним став
перший заступник Гонтаревої
Яків Смолій. «Валерія Гонтарева повністю залишає професійні справи в Нацбанку... При цьому вона готова виступити з доповіддю у Верховній Раді перед
її звільненням, як цього і вимагає процедура звільнення з посади голови Національного банку. На запрошення парламенту», — уточнили у прес-службі
регулятора.
Згiдно з чинною процедурою, рішення про відставку голови Нацбанку в нашій країні
ухвалює Президент, а затверджує його Верховна Рада. Тож,
як вважають деякі експерти,
подібний хід Валерії Гонтаревої — «вимушена відпустка»
та своя людина на посаді в.о. —
може бути використаний для
того, аби продовжити своє перебування на впливовій посаді.
І продовжити «реформувати»
банківську систему України
так, як цей процес бачить особисто пані Валерія.
Найближче засідання Верховної Ради, на якому можуть
розглядати питання про відставку очільниці НБУ, заплановане на 16 травня. Проте станом на сьогоднішній день нічого не відомо про подання Президента про цю відставку. Тим
часом у ЗМІ з’явилася інформація, що сама Валерія Гонтарева
нібито планує піти у двомісячну відпустку, — і таким чином
уникнути звіту перед парламентом, який запустить процедуру
її відсторонення від посади.

Хто такий Лавренчук і що від
нього чекати
Утiм навіть такий крок iз
боку Валерії Гонтаревої загострює дискусію про її можливого наступника. Нинішній виконувач обов’язків Яків Смолій,
як стверджується, людина на
цьому місці тимчасова. І Національний банк надалі отримає нового керівника, не з команди Валерії Гонтаревої.
Свого часу доволі прозорий
натяк про можливого наступ-

❙ Валерія Гонтарева залишає Нацбанк — і нелегку спадщину для свого наступника.
■ А ТИМ ЧАСОМ
Монетка на доріжку
Вiдсьогоднi Національний банк введе в обіг пам’ятну монету «Пісенний конкурс «Євробачення-2017». Монету випустили тиражем у 40 тис. штук спеціально у вигляді сувеніра для гостей та фанів пісенного конкурсу.
Номінал монети — 5 гривень, а продаватимуть її за 46 грн. Половину всього тиражу продадуть за попереднім онлайн-замовленням на сайті НБУ — до 15 травня.
ника пролунав із посольства
США. «Важливо призначити
незалежного професіонала, щоб
він міг рухати вперед реформи
в НБУ», — написали на сторінці відомства у «Фейсбуцi». Сказано це було одразу після того,
як НАБУ провело обшуки у Національному банку щодо розслідувань зловживань iз боку його
керівництва.
Серед осіб, які, за різними
версіями, могли би очолити Національний банк України, називали Віктора Ющенка, який
свого часу успішно працював на
цій посаді, Арсенія Яценюка,
що доволі професійно діяв, очолюючи НБУ під час загострення світової фінансової кризи.
Щоправда, сам Яценюк після
того заперечив iмовірність такого призначення. Звучало також прізвище Олександра Шлапака, який нині очолює націоналізований «ПриватБанк».
Але головним претендентом
вважають Володимира Лавренчука, що нині очолює «Райффайзен Банк Аваль». Цю персону, до речі, активно підтримує
більшість експертного середовища, вважаючи його професіоналом, який має повагу серед
банкірів та досконале розуміння нинішньої ситуації у фінансовому секторі держави. За деякими даними, його підтримують зарубіжні донори України,
зокрема Міжнародний валютний фонд і Європейський банк
реконструкції і розвитку, дум-

ка яких про одного з головних
фігурантів міжнародних перемовин є дуже важливою.
Також стверджується, що
Лавренчук дав свою згоду очолити Нацбанк у такий непростий період, а також заручився
підтримкою з боку Президента України Петра Порошенка,
який, власне кажучи, і пропонує кандидатуру головного банкіра на розгляд парламенту. Також нібито Лавренчука підтримує і Арсеній Яценюк, амбіції
якого посада в НБУ вже не задовольняє.
Володимир Лавренчук у банківській сфері працює з 1982
року — на відміну, до речі, від
Валерії Гонтаревої, яка прийшла в НБУ з інвестиційного бізнесу і, як стверджували джерела в Нацбанку, на першому
етапі взагалі мала дуже приблизне уявлення про те, як діє
регулятор. За час своєї трудової
кар’єри Лавренчук працював у
«Сбєрбанку Росії», «Укрінбанку», а упродовж останніх одинадцяти років очолює український офіс «Райффайзена», виконуючи при цьому обов’язки
члена правління Європейської
бізнес-асоціації.

Чи є життя після Гонтаревої?
Перед Володимиром Лавренчуком, якщо він усе-таки
очолить Нацбанк, стоїть дуже і
дуже непросте завдання. З одного боку, він зіткнеться з дестабілізованим фінансовим секто-

ром, з іншого — з величезними,
часто завищеними очікуваннями.
Одне з головних завдань —
розв’язати проблему десятків
мільярдів гривень коштів юридичних осіб, які нині, як стверджується, залишаються у ліквідованих банках і лише підігрівають кризу в економіці. Від
Лавренчука очікують радикальних дій, але він, як стверджують експерти, радше за все,
проводитиме стриману і виважену політику. Тобто, виведе з
ринку слабкі банки, залишить у
силі плаваючий курс. Найбільший плюс Лавренчука у тому,
що він, як стверджують його колеги, дуже добре знає проблеми
фінансового сектору України —
так би мовити, зсередини. Але
найбільша його проблема, —
що він не зможе бути надто самостійним від Петра Порошенка, який, за інсайдерською інформацією, дуже щільно опікав
Валерію Гонтареву.
Ще одне сподівання, яке
пов’язують із новим головою
Нацбанку, — запустити програму кредитування юридичних
осіб, яка де-факто працює вже
три роки. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що
Володимиру Лавренчуку воно
по силах. І що він піде на скасування цілого ряду жорстких
вимог до оцінювання ризиків
потенційних кредиторів. А також, що він внесе необхідні ко-

Курс гривні: «грає» населення,
а не НБУ
Перипетії навколо відставки голови НБУ практично жодним чином не
впливають на курс української національної валюти. На минулому короткому тижні, на який припали так звані
травневі свята, тренд на укріплення
гривні вдалося зберегти. Хоча й зростання курсу нашої нацвалюти відбувається дещо повільніше, ніж тиждень
тому. За минулий тиждень, за даними
компанії «Альпарі», офіційний курс
долара, що його встановлює НБУ,
знизився із 26,56 до 26,51 грн. Або на
0,2%.
Приблизно така ж ситуація спостерігається на міжбанку, де «бакс» подешевшав на 0,1%. На п’ять копійок
знизився обмінний курс «зеленого» і
на готівковому ринку. На думку аналітика «Альпарі» Вадима Іосуба, головні чинники такої поведінки долара —
дії населення, яке нині залишається
чистим продавцем валюти. «Так у квітні на готівковому ринку українці купили 291,7 млн. доларів, а продали —
647,6 мільйона, — каже Іосуб. — Тож
обсяг чистого продажу валюти з боку
населення минулого місяця становив
355,9 мільйона доларів». Усього ж
iз початку року українці вже продали
686,4 мільйона доларів. При тому, що
за цілий 2015 рік ця цифра становила
2,48 млрд. доларів.
Надалі ж експерти прогнозують
офіційний курс на рівні 26,5 гривнi за
долар і курс купівлі-продажу на рівні
26,2/26,5 грн. на готівковому ринку.
Зовнішньополітична кон’юнктура,
на думку Іосуба, на цей процес практично не впливатиме. Так, перемога
Макрона на президентських виборах у
Франції була очікуваною, а тому практично не вплине на курс євро. «Минулий тиждень європейська валюта завершила на рівні 1,1 долара за євро,
— констатує аналітик. — Торги у понеділок почалися з невеликого зростання, до 1,102, після чого євровалюта знизилася до 1,0940. Тобто, нижче
рівня п’ятниці».
рективи у пропозиції НБУ щодо
стабілізації банківської системи.
Утiм новому голові НБУ
вже наприкінці нинішнього
року доведеться тримати удар
і щодо стабілізації гривні. Проблеми можуть виникнути на тлі
ймовірного скорочення експорту та відсутності реформ, які необхідно провести за домовленістю з МВФ. Стверджується, що
відсутність земельної і пенсійної реформи, проти яких виступає частина вітчизняних політиків, і як наслідок — скасування чергового траншу МВФ,
можуть «опустити» курс української національної валюти
до 29 грн. за долар. А кризові
явища на китайському ринку,
за твердженнями експерта Еріка Наймана, можуть знизити
курс навіть нижче за психологічний рівень у 30 гривень за
долар. У цій ситуації НБУ доведеться дуже нелегко.
Серед можливих наслідків, які матиме заміна очільника НБУ, — продовження
укрупнення банківської системи. Тобто, зростання частки ринку у банків з іноземним
капіталом і витіснення на периферію українських фінустанов. Іншими словами, радикальних змін не буде. Але, враховуючи професійний досвід
головного кандидата у головні
банкіри країни, можна сподіватися, що всі означені процеси, які відбуваються сьогодні,
проходитимуть значно м’якше
і «усвідомленіше». А також —
із меншими «больовими відчуттями» для учасників ринку і населення. ■
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Із поля до столу — через
супермаркет

Соняшник найприбутковіший

Фермери продаватимуть свої продукти у торговельних мережах
Олена ЯРОШЕНКО
Проект «Фермерські товари» розробили і готують до
пілотного запуску восени менеджери гіпермаркету «Ашан
Україна». Він розрахований
на сталу співпрацю з малими та середніми фермерськими господарствами. Новий
для України виробничо-торговельний проект французької торговельної корпорації
передбачає тісну взаємодію
багатьох учасників, зокрема
й держслужб. Тому для його
успішного запуску незайвим
було заручитися офіційною
підтримкою. Під час зустрічі
iз заступником міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції
Ольги Трофімцевої представники одного з найбільших рітейлерів, який має сьогодні 11
гіпермаркетів по Україні, про
неї домовилися. «Підтримка
малого та середнього виробника є пріоритетом. У рамках
проекту перевагу матимуть
саме невеликі вітчизняні фермерські господарства, які виробляють якісні продукти. В
тому числі — перероблені та
готові для продажу в супермаркеті. Безумовно, це і чудова можливість налагодити
перспективні шляхи виходу
малого та середнього виробника на мережі супермаркетів.
Агробізнес отримає стабільний канал збуту продукції, а
отже — стабільну виручку і
прибуток», — оцінила перспективи проекту Ольга Трофімцева.
Старт «Фермерських товарів» запланований на жовтень 2017 року — з пілотного проекту в Київський області. Перший крок — відкрити нову торговельну точку,
де реалізовуватимуть якісну
та свіжу продукцію, вироблену українськими малими та
середніми фермерами регіону. Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, головним
критерієм відбору виробни-
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Десятий рік поспіль найбільшу рентабельність
сільгоспкультур фіксують на соняшнику. За підсумками діяльності у минулому році її рівень при виробництві насіння соняшнику становить 61,9 відсотка. Це найвищий показник серед аграрної продукції. Така тенденція, за даними Держстату, спостерігається з 2007 року. Загалом рівень рентабельності
виробництва продукції сільського господарства у
2016 році становить 37,3 відсотка. У тому числi
рентабельність виробництва продукції рослинництва — 44,3, а продукції тваринництва — 7,7 відсотка. Серед продукції рослинництва найбільшу прибутковість минулого року мали насіння соняшнику
(61,9), соя (51,8) та ріпак (45 відсотків). У тваринництві найбільша рентабельність була зафіксована при виробництві молока — 18,4 відсотка.

Безпілотник для поля

❙ Законослухняні і відповідальні фермери незабаром зможуть продавати свою продукцію в «Ашані».
ків-учасників є виробництво
продукції без ГМО та без використання гормонів росту. Також тварин, м’ясо яких продаватимуть, повинні вирощувати
в максимально природних умовах, а виробники — суворо дотримуватися санітарних норм.
Представники проекту особисто перевірятимуть усі умови
та якість виробництва на фермерських господарствах.
До груп продуктів, у закупівлі яких «Ашан» зацікавлений у рамках означеного проекту, входять: свіже
м’ясо, курятина, ковбасні вироби, молоко та кисломолочні продукти, сир, яйця, олія,
мед, кондитерські вироби,
джеми та варення.Також виробники-учасники мають надати накладні та пакет документів, які підтверджують
якість продукції (декларація
виробника, свідоцтво якості,
карантинне та фітосанітарне
свідоцтво). За словами представників гіпермаркету, умови співпраці для фермерів
пропонуються вигідні. Всі

■ ДО РЕЧІ
Держпродспоживслужба сподівається на додаткове фінансування
протиепізоотичних заходів
У Державному бюджеті 2017 року на фінансування Держпродспоживслужби передбачено 1,7 млрд. гривень. Це на 70 відсотків більше, ніж торік. Більша
частина виділених коштів йде на виплату зарплат, хоч гострим питанням залишається фінансування протиепізоотичних заходів, наголошує голова Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Володимир Лапа: «Мінімально ми оцінювали потреби для боротьби із захворюваннями тварин у 190 млн. гривень. Проте необхідний обсяг коштів становить 360 мільйонів». За словами Володимира Лапи, розглядають можливість
перерозподілу коштів, щоб збільшити саме забезпечення протиепізоотичних
заходів.«Є розуміння і співпраця з Міністерством агрополітики та Міністерством фінансів, аби таке фінансування збільшити. Розраховуємо на додаткове
виділення коштів на суму орієнтовно 100 мільйонів гривень».
зацікавлені виробники можуть напряму контактувати
з департаментом закупівель
фермерських товарів мережі
«Ашан Україна» (електронна
пошта zakupki@auchan.ua.)
Участь у проекті серйозної
приватної компанії є певним
запобіжником для дурисвітів,
які останнім часом внадилися
спекулювати на інтересі споживачів до екологічно чистих
продуктів. Будемо сподівати-

Було ваше — стало наше...
Районні чиновники тихою сапою розділили землі
пасовища кирияківської громади
Доки законотворці перекидають
туди-сюди право розпоряджатися сільрадівськими угіддями, на Полтавщині
вибухнув черговий земельний скандал.
Цього разу з вилами на чужинські трактори вийшли жителі Кирияківки, що у
Глобинському районі. Їхні споконвічні
пасовища, як виявилося, торік кулуарно «протягли»під розпаювання, не спитавши і навiть не повідомивши сільську
громаду. Заступник, а потім і виконуючий обов’язки глави райдержадміністрації з кількома причетними посадовцями прокрутив оборудку, скориставшись

Країна меду
Із січня по квітень цього року Україна експортувала 21,9 тис. тонн меду на загальну суму 36,9 млн.
доларiв, повідомляє Державна фіскальна служба
України. США є найбільшим імпортером українського меду впродовж зазначеного періоду. Експорт
меду в цю країну досяг 12,6 млн. доларів, що перевершує третину загального експорту. Друге місце
за обсягом імпортованого меду зайняла Німеччина (8,5 млн. доларів, майже 23 відсотки), третя —
Польща (3,7 млн. доларів, десятина від експортованого). Одночасно Україна імпортувала шість тонн
меду на 24 тис. доларiв. Основними постачальниками в Україну виступили Чехія та Литва. Позитивне сальдо торгівлі медом становить 36,9 млн.
доларiв. Минулого року дев’ятнадцять країн Європи купували мед з України. Лідерами з імпорту українського меду були Німеччина (18,482 тис.
тонн), Польща (10,920 тис. тонн) та Франція (2,310
тис. тонн). За останні п’ять років світовий імпорт
українського меду збільшився майже на третину і
продовжує зростати.

Безвіз і безмит

■ ДЕРИБАН

Оксана СИДОРЕНКО

ся, що високі репутаційні ризики примусять уповноважених фахівців мережі «Ашан»
ретельно сепарувати постачальників iз купленими сертифікатами і свідоцтвами, на
кшталт розрекламованої телебаченням бруцельозної козиної екоферми «Домашнє
молочко» у Вишгородському
районі, про шахрайські фокуси якої раніше писала «Україна молода». ■

Із 7 по 10 червня в рамках XXIX Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2017» відбудеться майстер-клас DroneDay Agro з практичними прикладами застосування дронів в агропромисловому комплексі. У виставці «АГРО-2017»
візьме участь провідний виробник дронів у світі
— компанія DJI та її офіційний дистриб’ютор в Україні. Можна буде дізнатися про можливості безпілотників та ознайомитися з новинками ринку
дронів, отримати консультацію щодо комплексних безпілотних послуг для сільського господарства. В рамках «АГРО-2017» традиційно відбудуться спеціалізовані виставки: ЕкспоАгроТех-2017 —
сільськогосподарська техніка, обладнання і запасні частини; Біопаливо-2017 — відновлювані
джерела енергії; Hi-Tech Агро-2017 — автоматизація, керування альтернативною енергетикою,
GPS і GIS-технології; Organic-2017 — органічні
продукти і технології; Animal’EX-2017 — свійські
тварини, ветеринарія і продукти для тваринництва; Еквісвіт-2017 — виставка конярства та кінного спорту; FishExpo-2017 — рибне господарство і рибальство; Рослинництво і агрохімія — агротехніка, агрохімія, екологічні продукти і технології, присадибне господарство, садівництво,
городництво, рослинництво, теплиці; Agro Build
— Expo-2017 — будівництво в аграрному секторі: техніка, БМЗ, будівельні матеріали; Агротранспорт і логістика — забезпечення транспортування і зберігання продукції.

своєю короткотерміновою посадовою
каденцією. Зовсім недавно, 26 квітня,
його звільнили з посади глави Глобинської держадміністрації. Але нашвидкуруч оформлені накази і рішення з печатками встигли зареєструвати й на обласному рівні. В Кирияківці, окрім самого
факту підпільного розподілу громадської землі, найбільше обурені саме цією
спринтерською швидкістю бюрократів,
які роками маринують належне оформлення майнових прав на землю власників та спадкоємців паїв. А тут — ніби за
помахом чарівної палички в руки родичів та приятелів скороспілого районного начальства падають 72 гектари люд-

ських пасовищ. На щастя, частина з них
поки що не встигла повністю пройти прискорену процедуру легітимізації, але на
деякі шматки вже увесь пакет документів оформили. І, звісно, — це не учасники
АТО чи члени їхнiх сімей, щодо яких та
прискорена процедура приватизації прописувалася.
Землі, що навколо них тепер чергує
вмотивована місцева охорона з вилами,
належать Броварківській сільраді. Але,
як і будь-яке пересічне пасовище, розташованi вони на околиці Кирияківки,
а не в центрі серед будинкiв. Розташування за межами населеного пункту й дозволило районним чиновникам поділити ті угіддя міжсобойчиком, не питаючи дозволу громади. Тобто, зовні букву
закону наче й дотримано. Але тепер Кирияківку, як і чимало інших сіл, обібраних посадовцями «згори», чекає довгий
шлях серйозної колотнечі. Добре, якщо
безкровної. Схоже, на міських адмінбудівлях, пов’язаних iз розподілом землі, можна вивішувати рекламні банери:
«Селянські бунти замовляли? Тоді ми
йдемо до вас!..» ■

Комітет Європейського парламенту з питань
міжнародної торгівлі тридцять одним голосом проти чотирьох проголосував за розширення безмитних квот для України. Орієнтовно збільшення квот
надано на 196,95 мільйона доларів.«Рішення про
збільшення квот на українську аграрну продукцію
дозволить розширити наші експортні можливості.
Україна отримує близько 200 млн. доларів в обсязі реалізації. Поки що йдеться про проміжний
етап узгодження, попереду ще пленарне засідання Європарламенту та засідання Ради міністрів ЄС.
Проте сподіваємось, що вже до кінця травня ухвалять остаточне рішення», — прокоментував подію
міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Розширення квот стосується таких видів продукції, як мед
(3 тис. тонн), виноградний сік (500 тонн), кукурудза,
кукурудзяне борошно та гранули (650 тис. тонн),
ячмінна крупа та борошно (7, 8 тис. тонн), овес (4
тис. тонн), ячмінь, ячмінне борошно та гранули (350
тис. тонн). Водночас Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі поки що не
підтримав розширення торговельних преференцій для окремих категорій аграрної продукції —
томатів, пшениці. Зазначається, що відмова теж є
проміжною і Україна продовжить відстоювати прийняття Європарламентом рішення про збільшення
квот. ■
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СУСПІЛЬСТВО

«Історія починається тоді, коли з’являються писемні джерела.
Без них немає історії».

Омелян Пріцак
американський історик українського походження

Тетяна КРУЧІНІНА,
начальник відділу Центрального
державного електронного архіву України

Як зазвичай ми уявляємо
собі архів? Чималеньке темне
приміщення зі стелажами та
шафками документів. Інша річ
— електронний архів. Полиці
з паперами — це комп’ютерні
сервери, де зберігаються тисячі файлів тексту, фотознімків, аудіо- та відеоматеріалів.
У наступному десятиріччі очікується стрімке зростання обсягів архівних електронних документів, яке перевищить уже
накопичений обсяг традиційних (паперових) архівних документів! І завдання сучасників
— зберегти їх для майбутніх
поколінь.

■ Є ПРИВІД

Історія на хвостику
комп’ютерної мишки
У Центральному державному електронному архіві України можна
знайти документи з сайтів, що вже зникли з інтернету
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ
Щоб попрацювати з документами
Центрального державного електронного архіву, слід приїхати на вулицю
Солом’янську, 24 в Києві. Тут і отримаєте доступ до матеріалів у режимі
так званого віртуального читального
залу. Проте наразі в архіві працюють
над тим, аби доступ до документів архіву можна було отримати онлайн, тобто не покидаючи дому або свого робочого місця.

Архіву — бути!
Інформаційне суспільство,
яке прийшло на зміну традиційному «паперовому», почало суттєво впливати на роботу архівних установ та державних архівів. Відколи кульковою ручкою людства став комп’ютер, а
відео- та фотоплівку замінила
«цифра», з’явилася й необхідність збирати та зберігати ці сучасні документи. Тривалі дискусії про недосконалість існуючої моделі комунікації та прагнення спрощення доступу до
документів Національного архівного фонду й відкритості архівів, їх інтеграцію у світовий архівний простір, стали причиною
«народження» в 2007 році Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України). Ця подія стала найкращим проявом політичної волі на
державному рівні щодо збереження документів в електронній
формі (електронних документів,
електронних інформаційних ресурсів, документів особового походження).
12 травня ЦДЕА України відзначає свій перший ювілей. Десять років тому архів був створений розпорядженням Кабінету
Міністрів та є першим і єдиним
архівом в Україні, призначеним
для поповнення Національного
архівного фонду електронними
документами та електронними
інформаційними ресурсами постійного зберігання та надання доступу до їхньої інформації.
ЦДЕА України за ці десять
років пережив нелегкий період
становлення. Через специфіку
своїх фондів та особливість в організації роботи архів пройшов
шлях від повного його несприйняття до визнання та став важливою ланкою системи архівних установ.
Як довів світовий досвід,
«традиційним» архівам дуже
складно та достатньо дорого належно забезпечити збереженість
електронних документів, підтримуючи не тільки інший, в порівнянні з паперовими документами, температурно-вологісний режим зберігання документів, а й
постійний контроль за технічним станом і переміщенням, нові
засоби пошуку та доступу, для
чого, зокрема, необхідно створити технічну, нормативно-методичну й кадрову базу. На відміну від паперових документів,
документи в електронній формі
не можна покласти у сховище на
полицю і «забути» їх там на 1020 років. За відсутності систематичного та постійного виконання технічних процедур можливе як фізичне псування, так і
моральне старіння носіїв інфор-

❙ Документи в електронному архіві зберігаються ось
❙ у таких комп’ютерних «шафах».
мації, обладнання, програмного
забезпечення та форматів. Тому
організація роботи новоствореної
архівної інституції потребувала
часу, зусиль та кадрів.

Де ще знайдете про Євро-2012?
Із перших років діяльності
Центральний електронний архів став науково-методичним
центром з питань розробки стратегічного напряму розвитку архівної справи та електронного діловодства, впровадження та організації електронного документообігу, роботи з документами в
електронній формі, технологій
зберігання та використання їх
інформації. На сьогодні основним завданням є легалізація застосування архівами технічних
рішень, пов’язаних у першу чергу з процесами конвертації, міграції електронних документів із
підтвердженням через тривалий
час автентичності документів,
підписаних електронним цифровим підписом.
ЦДЕА України, як і звичайні його «родичі», покликаний накопичувати і належним чином
зберігати чітко визначену інформацію.
Вперше в архівній практиці
України, наприкінці 2009 року,
ЦДЕА України розпочав у межах
ініціативного документування відбір, проведення експертизи цінності та зберігання веб-ресурсів, правомірне використання об’єктів авторського права
й суміжних прав (у тому числі
надання послуг користувачам)
шляхом відтворення, надання
доступу регулюються шляхом
укладення договорів постійного
(архівного) зберігання. Договір
визначає права та обов’язки як
правовласника, так і електронного архіву. Під час створення ар-

хівних колекцій веб-сайтів особлива увага приділяється повноті
завантаженої інформації.
Надзвичайну наполегливість
ЦДЕА України та усвідомлення
нами необхідності збереження
майбутніх джерел важливої історичної інформації у формі вебсайтів наочно демонструє створення та прийняття на постійне зберігання 149 одиниць зберігання архівних копій веб-сайтів
у складі 11 тематичних архівних
колекцій. Одна з найбільших за
розміром архівна копія має 72,2
ГБ (393 233 файли). Створено
такі знакові тематичні архівні
колекції:
«Веб-архів 2003 — 2010 рр.
Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» (16 од. зб.). Єдине національне та перше інформаційне
агентство України з 99-річною іс-

ційних агентств, громадських
організацій, приватних осіб,
офіційні сайти приймаючих міст
Києва, Донецька, Львова, Харкова. Колекція унікальна тим, що
на сьогодні всі прийняті на постійне зберігання сайти завершили свою роботу та відсутні в мережі iнтернет;
«Світова спадщина ЮНЕСКО
в Україні» (19 од. зб.). Акумульована інформація щодо історії української історико-культурної,
природної, нематеріальної спадщини, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО та знаходиться на
території України;
«Слово про Кобзаря (до
200-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка)» (7 од. зб.).
Об’єднано джерела, що дають
можливість ознайомитися з маловідомими сторінками життя
та діяльності Тараса Шевченка,
його духовними цінностями, поринути у світ художніх творів,
послухати поетичні твори, які
покладено на музику, переглянути Шевченкіану, що є важливим джерелом для досліджень.
Архівна колекція «Краєзнавство та народне мистецтво України» (14 од. зб.). Зібрано воєдино інформацію з історії
державотворення, національнокультурних традицій українського народу, життя та побуту
минулих поколінь, що становить
надбання всього українського народу та невід’ємну складову на-

У наступному десятиріччі очікується стрімке
зростання обсягів архівних електронних документів,
що перевищить вже накопичений обсяг традиційних
(паперових) архівних документів!
торією створило веб-архів тематичних сайтів про важливі джерела сучасної історії України;
«Чорнобильська
катастрофа — 25 років потому» (10
од. зб.). Воєдино зібрано велику
кількість документальних та художніх відеодокументів, фотодокументів з особових архівів, авторські статті, спогади очевидців події та ліквідаторів аварії,
репортажі, статті, екологічні щоденники досліджень та експедицій по зоні відчуження;
«Євро-2012» (9 од. зб.). Колекція об’єднує сайти інформа-

ціональної культури.
Наразі продовжуються архівні роботи з формування нових колекцій «Українська діаспора у світі» та «Революція гідності» й поповнення вже створених колекцій новими сайтами.
Уперше, з 2013 року, ЦДЕА
України розпочав приймати на
зберігання електронні інформаційні ресурси ліквідованих державних органів.

«Рукописи» з віртуального світу
Почуття поваги до минулого, історичної причетності по-

чинається з сімейних реліквій і
закінчується національним, загальнолюдським надбанням. Збереження повноцінних документальних свідчень — важливих
джерел про історію України та
українців — неможливе без збереження електронних документів видатних діячів культури та
науки, політичних та громадських діячів у тому числі української діаспори. Зафіксовану такими документами інформацію не
можуть замінити інші джерела,
і це визначає їхню самодостатність, унікальність та цінність.
Нині існує реальна загроза безповоротної втрати цієї частини
величезного інформаційного потенціалу, якщо власник інформації сам не побажає зберегти
її. Але навіть і в цьому випадку
навряд чи він самостійно зможе
зберігати дані досить довго, щоб
вони стали представляти інтерес
як історичні свідчення. Чи зможуть наші нащадки скористатися цією інформацією, як ми користуємося стародавніми рукописами або творами мистецтва?
Необхідність розв’язання назрілої проблеми архівної системи
щодо приймання на зберігання
документів особового походження в електронній формі, які утворились упродовж життя, політичної, громадської, наукової,
творчої та службової діяльності
окремих видатних осіб, сімей як
сучасників нашої епохи, а також
тих, що зберігаються в їхніх родинних архівах, — спричинило
пошук нових підходів на всіх етапах роботи з цими документами.
ЦДЕА України було узагальнено передовий вітчизняний і закордонний досвід застосування
новітніх архівних технологій,
визначено єдині організаційні та
методичні принципи щодо унормування всіх процесів, що суттєво впливають на організацію та
методику роботи з документами
особового походження в електронній формі.
У 2014 році ЦДЕА України
був першим архівом у країні,
який прийняв на постійне
зберігання документи особового походження в електронній формі видатних діячів України (текстові, фото-, відео-,
аудіо-, оцифровані документи).
На сьогоднішній день в архіві
вже засновано три особові фонди: українського мандрівника і
письменника Валерія Петущака (12 од.зб); кінознавця Сергія
Тримбача (124 од.зб) та співака
і музиканта Кузьми Скрябіна —
Андрія Кузьменка (137 од.зб.).
Минуло 10 років з дня заснування ЦДЕА України. Це багато
чи мало? За роки, що минули, багато чого змінилося — з’являлися
нові інформаційні технології, змінився iнтернет, роль соціальних
мереж постійно зростає, в тому
числі й для кожного з нас, змінилися ми й наша країна, у ЦДЕА
України приходили і йшли фахівці, у багатьох з них за цей час
народилися діти, онуки, можна
навіть сказати, що змінилося покоління. Проте зараз ми можемо сказати, що «ми це зробили»,
і що б не трапилося далі, нам є що
пригадати і чим пишатися. Ці
10 років знаменні для нас іще й
тому, що наочно демонструють,
незважаючи на всі труднощі, які
ми переживали за ці роки, ЦДЕА
України продовжує розвиватися.
А отже — продовжує зберігати історію, про яку — мине ще кілька
десятиліть — зможуть детально розповісти документи нашого
електронного архіву... ■
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■ ПРИНЦИПОВЕ ПИТАННЯ

Державна зМОВА
Боротьба за непаперовий статус української мови триває
Тарас МАРУСИК

Наша мовна дійсність нині не менш сувора, ніж у попередні роки й періоди. Випробування терплячості українців на мовному фронті триває. Бо треба бути неймовірно терплячими, щоб п’ять років
толерувати акт, ухвалений у стінах Верховної Ради України з усіма мислимими і немислимими конституційними порушеннями як процедурного характеру, так і самого «тіла» Конституції України.

Спадок Колесніченка—
Ківалова
Ми живемо в умовах чинності Закону «Про засади державної мовної політики», яким
звужено конституційну сферу
застосування державної мови.
Для прикладу візьмімо статтю
26 «Мова реклами і маркування
товарів», відповідно до якої рекламні оголошення виконуються
державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця. А на
підставі частини третьої статті
24 «Мова засобів масової інформації і видавництв» телерадіоорганізації вилучили зі своїх ліцензійних документів раніше
взяті зобов’язання про 75% української мови в ефірах.
Варто лише почати розмови
про несправедливість і злочинність цього закону, не кажучи
вже про якісь перші невеликі
кроки, як нас постійно намагаються змусити виправдовуватися. А коли людина виправдовується, їй нав’язують комплекс
провини, внаслідок чого мовна
ситуація консервується. Про це
знають психологи. Як дуже точно написала журналістка Лариса Волошин у газеті «День» про
такі навмисні маніпуляції масовою свідомістю, «захищати
українську мову одночасно означає зазіхати на права російськомовних… Той факт, що кожен штучно створений мовний
скандал завжди закінчується закликом до українців покаятися
і зізнатися в нетолерантному
ставленні до російськомовних
співгромадян, — це і є створення викривленої реальності».
17 листопада 2016 року
з’явилося цілком обґрунтоване сподівання на скасування зазначеного закону, коли Конституційний Суд України почав у
формі усного слухання розгляд
справи за конституційним поданням 57 народних депутатів
України щодо конституційності
Закону «Про засади державної
мовної політики». 13 і 14 грудня того ж року всі без винятку
головні дійові особи слухань —
і суддя-доповідач, й експерти, і
свідки ухвалення закону в парламенті — морально скасували
цей закон.
Виняткової похвали заслуговує позиція судді-доповідача
Ігоря Сліденка, який не лише
всебічно дослідив величезний
масив справ — від наукових висновків понад десятка наукових
установ і провідних вишів України, висновків відомих експертів до журналістських матеріалів і свідчень численних
учасників мовного спротиву
2011-2012 років, — а й не побоявся показати злочинну бездіяльність голови КСУ Юрія Бауліна, яка має свої означення у
Кримінальному кодексі. Після
періоду усних пропозицій, які
суддя-доповідач транслював
Юрієві Бауліну, Ігор Сліденко
почав щотижня звертатися до
голови суду письмово з проханням поставити в порядок денний
готове і вже навіть перезріле пи-

тання. При цьому свої заяви він
реєстрував у канцелярії. І чинив
так 32 рази, 32 тижні поспіль.
Тому здавалося, що закрита
частина пленарного засідання,
до якої перейшли після 14 грудня минулого року судді КСУ, не
затягнеться. Планка оптимізму
щодо швидкого ухвалення позитивного рішення була доволі високо піднята. Але досить швидко оптимізм почав танути.
Засідання КСУ в закритому
режимі розпочалися після Різдва, 13 січня 2017 року. Відтоді
відбулося 11 засідань: три в січні, три в лютому, два в березні і
три в квітні. Наступне засідання
щодо неконституційності Закону «Про засади державної мовної політики» відбудеться не
раніше середини травня 2017
року.
Додаймо, що термін перебування на посаді призначеного
Президентом Порошенком голови КСУ Юрія Бауліна завершився 18 березня. 15 березня він
уже встиг відзвітувати про свою
діяльність. Тепер же виконує
обов’язки голови КСУ до обрання нового керівника і розраховує в червні цього року піти незаплямованим у відставку, тобто на пенсію.
З цього випливає перший висновок, і він не вельми оптимістичний. Стає все очевиднішим,
що голова цієї судової інстанції
перебуває на вулиці Банковій і
лише він знає, коли і чи буде ухвалене рішення про скасування
закону Колесніченка—Ківалова. А тим часом у суддів — інші
інтереси і клопоти: обрання нового голови та очікування нового закону «Про Конституційний
Суд України».

Щоб не нашкодити через
нацменшини
Тим часом розгортається
інша драма — взаємопоборювання тієї не надто великої кількості
осіб, зацікавлених у скасуванні
закону Колесніченка—Ківалова
й ухваленні нового мовного закону. Відомо, що в парламенті
зареєстровано три законопроекти (без урахування спекулятивного законопроекту колишнього
регіонала з «Опозиційного блоку» про державну підтримку,
розвиток, популяризацію і захист російської мови та мов нацменшин). Про це мені довелося
останніми місяцями неодноразово висловлюватися, тому як
член робочої громадської групи
з доопрацювання законопроекту «Про державну мову» №5670
зупинюся лише на головному закиді наших опонентів — статті
17 «Державна мова у сфері освіти».
Зокрема, нас звинувачують,
що ми допускаємо в навчальновиховний процес у дошкільних
і загальноосвітніх навчальних
закладах, поряд iз державною,
мову відповідної національної меншини. На їхню думку,
не можна дозволяти навчання тією мовою, а лише вивчення мови національної менши-

ни. Я розумію цю позицію, тому
що в Україні домінує одна мова,
російська, яку називають то мовою національної меншини, то
іноземною, то панівною на значній території України. Через це
треба знайти механізм, щоб поставити запобіжник надмірному
домінуванню цієї мови і маніпуляціям довкола прав російськомовних.
Але подивімося, що каже законодавство. По-перше, Конституція України визначає: «Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до
закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і
комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства» (стаття 53). Подруге, те саме прописано в Законі
«Про національні меншини в Україні» (стаття 6). По-третє, відома
позиція Меджлісу кримськотатарського народу як корінного народу. Незважаючи на те, що Конституція містить три згадки про
корінні народи, закону про корінні народи немає, а мовна стаття 10
Конституції не дозволяє виділяти окремо мови корінних народів.
Якщо метою є «завалення» законопроекту «Про державну мову»
ще до внесення його в сесійну
залу, то тоді критика опонентівпопулістів цілком слушна.
Щоб розв’язати цей гордіїв
вузол, треба додатково ухвалити
закон про позитивну дискримінацію і подолання наслідків окупації та закон про корінні народи.
Із самого початку планувалося підготувати два законопроекти
— «Про державну мову» та «Про
права осіб, що належать до національних меншин» — і винести їх у сесійну залу «в парі». Однак величезний спротив iз боку
народних депутатів із профільного та інших парламентських
комітетів дещо відкоригував ці
плани. У квітні зареєстровано законопроект «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
забезпечення розвитку та використання мов національних меншин в Україні». Вiн передбачає,
що в початковій школі, де мовою
загальної середньої освіти поряд
iз державною є відповідна мова
національної меншини, державна мова викладається в обсязі, достатньому для подальшого опанування нею навчальних предметів
і курсів в основній та старшій
школах. В основній школі обсяг

❙ На 26-му році Незалежності України все ще мусимо боронити українську мову.
викладання предметів і курсів
державною мовою не може бути
меншим за обсяг викладання відповідною мовою національної
меншини, а у старшій школі —
має становити не менше 80% від
усіх предметів.

Чим загрожує «п’ятірка»
в атестаті
На тлі головних мовних питань останніх місяців — очікуваного рішення КСУ і зареєстрованих мовних законопроектів — 26 квітня 2017 року Кабінет Міністрів без зайвого шуму
затвердив порядок проведення
атестації осіб, які претендують
на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою. Як відомо, 1 травня
2017 року набрав чинності пункт
5 частини першої статті 25 «Документи для участі у конкурсі»,
який передбачає посвідчення
атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Згадана постанова КМУ —
це дуже недосконалий нормативно-правовий акт, який віддає справу такої ваги на розгляд
атестаційних комісій на базі
уповноважених ВНЗ. Фактично, це профанація. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю атестаційної
комісії має здійснювати ректор,
причому виготовлення тестових
зошитів та бланків відповідей не
буде уніфіковано і кожен виш їх
робитиме по-своєму. Але найцікавіше положення — в кінці.
Вільне володіння державною
мовою може бути підтверджене атестатом про загальну середню освіту (5 балів за попередньою шкалою оцінювання і 10
— за новою) і різними дипломами вишів. Особа, яка володіє одним із документів про відповідний рівень освіти, може звернутися до уповноваженого вищого
навчального закладу із заявою
про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56).
При цьому видане посвідчення
діятиме безстроково. Тож нові
авакови зможуть без зайвого напруження вписатися в реалії нового мовного будівництва й, очевидно, і далі порушувати Конституцію.
До речі, в громадському законопроекті № 5670 «Про державну мову» детально розписа-

но це питання і передбачено Державний сертифікат та іспит на
рівень володіння українською
мовою, який є єдиним у державі
документом, що підтверджує
рівень володіння українською
мовою, і видає його Центр української мови.
Не можу не згадати ще один
законопроект, який додає хаосу
у сферу мовного регулювання, №
5313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови
аудіовізуальних (електронних)
засобів масової інформації». В
його головних співавторів Миколи Княжицького та Вікторії
Сюмар здебільшого правильна риторика, як це можна було
спостерігати, наприклад, у висловлюваннях голови Комітету з
питань культури й духовності
20 квітня 2017 року в передачі
«Право на владу». Але законотворчі кроки його не зовсiм переконливі. Законопроект № 5313
передбачає, що «у виняткових
випадках, за письмовим погодженням iз секретарем Ради національної безпеки і оборони,
до передбаченої... частки мовлення державною мовою зараховуються передачі.., виконані
будь-якими іншими мовами, і
які за своїм змістом спрямовані
на запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національним інтересам у
сфері забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки» (ч.
8). Відповідно до ч. 7, у передачі
державною мовою допускається використання інших мов без
дублювання або озвучення. А
пункт д) визнає, фактично, що
будь-які твори, виступи, тощо
кримськотатарською мовою зараховуються до квоти української (державної) мови. Цим самим співавтор законопроекту
№ 5313 Княжицький суперечить співавторові законопроекту № 5669 «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування
інших мов в Україні» Княжицькому (себто самому собі) щодо
мови телебачення (ст. 32 законопроекту).
Тож висновок другий: невелика ймовірність ухвалення притомного мовного закону. Чи є воля в
держави? Немає. Чому? Бо керівна верхівка не усвідомлює важливості цього питання. ■

■ ЩО РОБИТИ?
Нові виклики вимагають консолідації зацікавлених громадських активістів та організацій, а також тих поодиноких державників, які перебувають у владі. Подальший сценарій боротьби за непаперовий статус української мови має складатися з таких кроків:
1) закликати профільний Комітет за підсумками розгляду мовних законопроектів узяти за основу законопроект «Про державну мову» № 5670 і внести до нього все найкраще з інших законопроектів;
2) ухвалювати два законопроекти — «Про державну мову» і «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розвитку та використання мов національних меншин в Україні» — «в парі»;
3) паралельно шляхом протестних акцій закликати Конституційний Суд України виконувати його роботу, але пікети мають бути
масовими, інакше все піде «в пісок»;
4) якщо ці кроки виявляться невдалими, то необхідно звернутися до Голови ВРУ Андрія Парубія з проханням підписати закон, проголосований 23 лютого 2014 року, «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засади державної мовної політики»;
5) після цього з таким самим проханням звернутися до Президента України Петра Порошенка;
6) паралельно активно протидіяти русифікації на кожному кроці;
7) і, нарешті, готуватися до нового законодавчого циклу і, можливо, починати з нуля.
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■ ЗНАХІДКИ

Марія СУЛИМА

«Це не має бути знищене. Однозначно. Однозначно це має бути збережене». Такі слова 2015 року
сказав київський міський голова Віталій Кличко, оглядаючи унікальну знахідку на Поштовій площі. Тоді вчені на глибині 7 метрів виявили частину вулиці стародавнього Києва, зокрема фрагменти будівель, старі частоколи та зруби, що збереглися в порівняно непоганому стані. Археологи кажуть, знахідка датується приблизно XI-XIII століттями, тобто це пам’ятка Київської Русі.
Такі артефакти можуть змінити уявлення про тогочасний Київ, бо науковці завжди вважали, що
місто закінчувалося в районі вулиці Боричів узвіз, тож знайти такі зруби на Поштовій площі ніяк
не сподівалися. Тоді навіть створили спеціальний інформаційний штаб щодо археологічних робіт
на Поштовій площі. Штаб щовівторка інформував журналістів та всіх зацікавлених експертів
і киян про дальші роботи з дослідження та музеєфікації археологічних знахідок на Поштовій
площі.
У вересні 2015 року повідомили про виявлення під час розкопок ще одного осередку археологічних знахідок, що датуються серединою XVII століття. Нова знахідка, за припущеннями істориків,
може бути дерев’яною фортифікаційною спорудою.
Тепер археологи кажуть — унікальний об’єкт під загрозою знищення, бо ж після Нового року
фінансування їхніх робіт практично припинилося. До середини березня вони ще трималися, але
зрештою були змушені припинити розкопки. Усе через крихкий матеріал, з яким працюють дослідники. Розповідають: можна знахідки демонтувати, але ж ці дерев’яні артефакти нетривкі, а
зважаючи на їхній вік, то практично кришталеві. З ними потрібно проводити відповідні процедури. Бо археологи їх розкопують, а консервувати їх ніхто не консервує, адже це потребує чималого
фінансування. Водночас консервацію треба робити якнайшвидше. Адже про те, щоб їх засипати
землею, і мови немає, бо тоді з ними можна попрощатися назавжди.

Практично
кришталеві
горизонти
У Києві на Поштовій площі опинилися під
загрозою зникнення пам’ятки Київської Русі

Розшукується вигодонабувач
Цінні артефакти знайшли на
місці побудови нового торговельного центру. За законом, в Україні в зоні новобудов фінансує
розкопки забудовник. Директор
Центру археології Києва при Інституті археології НАН України, кандидат історичних наук
Михайло Сагайдак розповідає,
що замовником робіт є комунальне підприємство «Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва». Потім
з’ясувалося, що це підприємство
наймає підрядників, а хто є прямим вигодонабувачем — невідомо.
«Є інвестор, який може щось
вкладати, а як з’єднуються ці
кошти — невідомо», — розповідає Михайло Сагайдак. Комунальне підприємство каже —
грошей нема, тоді археологи
звертаються до інвестора, він дає
гроші. Пан Михайло в інтерв’ю
«Громадському радіо» розповів:
«У цьому багатоголоссі політику
веде не стільки наш замовник, з
яким ми офіційно підписали договір на розкопки, скільки та
сторона, яка юридично ніяк iз
нами не пов’язана, тобто інвестор цього будівництва. Постійно відбувається диригування
збоку. У нашого замовника на
рахунку не опиняється грошей,
а він нам заявляє, що основним
джерелом його виконання перед
нами обов’язків є інвестор».
Ще коли було виявлено унікальну знахідку, відбулося виїзне засідання Комітету Верховної
Ради з питань духовності, його
очолив Микола Княжицький.
На цьому засіданні і сказали,
що музеєфікація не буде чітко
забезпечена, якщо не знайдуть
вигодонабувача цього будівництва. Тоді навіть зверталися до
МВС, щоб з’ясувати, хто є замовником будівництва — власне місто чи окремі люди. Згодом
почалися перебої, затримки, невиплати, зупинка оплати.
Зведення ж торговельного
центру на Поштовій площі не
зупиняється ані на мить — навпаки, темпи пришвидшили, кажуть археологи. Нині практично їм на голову будівельники
сиплють сміття.
Нещодавно у соцмережі
з’явилося відео, на якому Михайло Андрійович Сагайдак розповідає, в якому нині стані процес розкопок, а головне — який
на сьогодні існує проект будівництва на Поштовій площі, яке
й загрожує унікальній пам’ятці
києворуської доби.

100 квадратних метрів
для унікального музею
Виявилося, що будівельники мають намір класти нову
плиту, що фактично поховає
під собою культурний шар X-XI

❙ У Києві на Поштовій площі виявили унікальне поселення часів Київської Русі, яке може зникнути.
❙ Фото з «Фейсбука».
століть. Науковці обурюються,
вони мають лежати практично
під цією плитою і досліджувати горизонти, причому частина об’єктів міститься саме там,
де лежатиме плита. Тим часом
археологи вийшли на ту відмітку, де насправді можна класти

знищать. А приміщення музею
матиме аж 100 квадратних метрів. Порівняйте — площа для
торгового центру майже 6 тис.
кв. метрів. Тобто кафе і магазини розкошуватимуть на 6 тисячах квадратів, а музей на 100
квадратах. Це означає, що ли-

говий центр і унікальний музей, що в майбутньому може
стати однією з візиток міста. І
найголовніше те, що в експертному висновку Інституту археології сказано, що будівельні роботи потрібно проводити в
законному руслі, бо вони пору-

Столиця України може зазнати чергової втрати, потроху перетворюючись на
місто торговельних центрів і загублених пам’яток.
цю плиту. Проте зважаючи на
той проект, який вони замислили, щоб зібрати повний матеріал для експозиції, потрібні
чималі кошти. Усе дерево, яке
розібрали, об’єкти, що стоять,
потребують спеціальної процедури для відновлення, причому потім усі ці артефакти треба поставити на свої місця. На
сьогодні існують різноманітні
методи архітектурного сканування, 3Д програми, так, вони
недешеві, кажуть дослідники,
але й матеріал, над яким працюють, потребує особливого
поводження, тож усе має бути
зроблене на найвищому рівні.
Понад місяць тому з’явився
проект будівництва, так званий коригований, на який чекали в Центрі археології, щоб
зрозуміти, яку площу їм відведуть для музею. Виявилося, що
в плані виділили площу без урахування реального розташування знахідок. Тобто їх усіх знесуть, демонтують, практично

шиться кілька експонатів, які
поставлять за скло, підпишуть,
але кому з відвідувачів і, головне, що може розповісти колода за склом?
Тоді в Інституті археології написали Експертний висновок, у якому науковці вимагають тимчасово припинити будівництво і переузгодити
весь проект згідно з чинним законодавством пам’яток охорони. Зокрема, планують замовити в проекті окреме завдання на
музей — має бути передбачена
достатня площа власне на сам
музей, а також на всі необхідні для нього приміщення. Бо ж
археологи виявили цілу садибу, площа якої десь до 1 тисячі
квадратів.
Музей такого типу мусить
мати всю необхідну інфраструктуру, що дозволить популяризувати заклад, проводити різноманітні заходи, наприклад,
прес-конференції. Тобто на
шальках терезів — новий тор-

шують чинне українське законодавство з охорони пам’яток
історії та культури.
За архітектурними правилами, якщо у проекті змінюється 5% обставин, проект мусить
бути перезатверджений.

Пам’ятка лише місцевого
значення
Цікаво, що цій унікальній
знахідці на Поштовій площі надали статус пам’ятки місцевого значення, хоча логічно було
б оголосити її пам’яткою національного значення. Причому
торік міністр культури Євген
Нищук сказав таке: «Ніяких не
може бути заперечень у тому,
що Міністерство культури або
інший орган захоче дати статус
національного значення у підпорядкування комунальної власності. Роботи зараз тривають,
але очевидно, що тут може бути
ще й міжнародна комісія, яка це
може визнати на рівні ЮНЕСКО.
Тому я думаю, що в цьому рус-

лі ми можемо рухатися». А іноземці знають ціну таким культурним об’єктам. Як розповів
Михайло Сагайдак, унікальною
знахідкою вже цікавилися німці та шведи, а за співпраці з закордонними фахівцями можна
було б справді мати один із найкращих музеїв у Європі.
Тендер на роботи з музеєфікації виграв Центр археології,
але ситуація ніяк не складеться так, щоб Центр нарешті міг
тримати цей тендер — розповідає Михайло Сагайдак. Щодо
проекту музею, то в центрі археології його бачать так. Це
має бути незвичний музей, що
його створюють у процесі розкопок. Така собі цілісна картинка того часу зі збереженим
співвідношенням об’єктів, планувальною системою, тобто все
має бути таким, яким будували
наші пращури, не речі у вітринах — зібрані, оформлені й підписані, а «жива» картинка.
У столичній адміністрації
кажуть, що тримають під контролем ситуацію з археологічними розкопками на Поштовій
площі та передбачили необхідне фінансування з міського бюджету. За словами заступника
голови КМДА Ганни Старостенко, 2017 року в бюджеті Києва
закладено близько 27 мільйонів
гривень на проведення наукового дослідження, консервації і музеєфікації археологічних знахідок на Поштовій площі. «Договір на виконання цих
робіт було укладено наприкінці
минулого року. До кінця 2017
року ми очікуємо від археологів та реставраторів на розробку конкретних методик із консервації та концепцію музеєфікації знахідок середньовічного Києва часів ХІ-ХІІ століття
згідно з затвердженим графіком робіт», — сказала Ганна
Старостенко.
Натомість директор департаменту культури КМДА Діана
Попова ситуацію, що склалася
довкола Поштової площі, одному з видань пояснила так: «Інвестор заборгував майже 300
тисяч гривень. Та він готовий їх
погасити і продовжити фінансування розкопок, щойно отримає
від археологів звіт про виконану роботу».
Тож навіть думки чиновників iз КМДА щодо ситуації на
Поштовій площі розділилися.
Хай там як, а поки вирішують,
хто, що і кому заборгував, унікальні артефакти києворуської доби гниють, бо ж будівельний майданчик — не те місце,
де вони можуть зберігатися. А
столиця України може зазнати чергової втрати, потроху перетворюючись на місто торговельних центрів і загублених
пам’яток. ■

КУЛЬТУРА
Вікторія КОТЕНОК
У рамках ІІ фестивалю сучасного мистецтва Kyiv Art Week
у Національному музеї Тараса
Шевченка проходить виставка
Dakini. Її автором є київська художниця Зінаїда Ліхачева, головна тема творчості якої — дослідження часу. Свої розвідки та
світовідчуття вона передає через
інсталяції, відеопроекції, художні музично-звукові перфоманси та скульптурні об’єкти.
Групові та персональні виставки Зінаїди Ліхачевої не раз проходили у Києві, Вільнюсі, НьюЙорку, Копенгагені, Парижі,
Лондоні, Відні та Маямі.
Художниця у своїх роботах
часто звертається до жіночих образів та міфологем як української, так і світової культури, до
праматері й універсального жіночого начала. Виставка Dakini
є продовженням цих пошуків і
присвячена саме Жінці.
У широкому сенсі dakini —
це жіноче божество або дух, носителька таємних вчень, «небесна мандрівниця», «та, що летить
по небу». Також цим словом можуть називати або земну жінку,
яка реалізувала своє природне покликання, або богиню, або
безпосередній вияв просвітленого розуму.
Художниця ж цією виставкою намагається дослідити фундаментальні емоційні основи духовної культури Жінки, доторкнутися до кордонів буття і небуття, що трансформуються в
мистецтві та реальності, використовуючи можливості часу та
простору. «Саме жіноча енергія
є основою всього сущого завдяки своїй здатності давати життя, — впевнена Зінаїда Ліхачева. — Своєю роботою я актуалізую тему жінки, її властивості пробуджувати свої духовні
сили. Адже жінка не лише народжує, а може також змінювати, надихати. Ця робота є моїм
зверненням до усіх жінок, присвята тим, що були, тим, що є, і
тим, що будуть».
Над виставкою художниця працювала протягом п’яти
років, основним місцем її розвідок була Західна Україна. Саме
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■ ВИСТАВКА

Містика і ритуал
У відеоарті Dakini однією з наймолодших
актрис стала племінниця Євгена Нищука

❙ Міст у селі Пістин Івано-Франківської області.
❙ Відеофрагмент проекту Dakini.
там проходили зйомки невеликого відеофільму, який можна
переглянути в останньому залі
— у другій частині виставки. У
стрічці зображений таємничий
перехід-ритуал людини з одного в інший світ, від одного до іншого життя, продовження роду.
«Це особливий куточок землі, де
духовна культура завжди була
не частиною містичного переживання, а основою буття», —
переконана Зінаїда Ліхачева.
Перша частина виставки
Dakini — це п’ять невеличких
магічно-атмосферних залів з інсталяціями. У кожному — вівтар з одним із першоелементів,
які люди часто використовують
і поважають у щоденному житті: земля, вогонь, повітря, вода
та ефір. Особливо таємничим є
зал з ефіром, який не має твер-

Анна ПАРОВАТКІНА

У столичному Будинку художника до 14
травня триває ІІ Всеукраїнська виставка
абстрактного живопису. Серед її учасників — найвідоміші митці з усієї України,
від легендарних Івана Марчука та Олександра Дубовика. Оглянувши експозицію з кількох сотень робіт, розумієш, наскільки різноманітним є нефігуративне
мистецтво.
Київський Будинок художника —
місце, яке нікого не залишає байдужим.
Кияни люблять саму будівлю, споруджену 1977 році спеціально для НСХУ,
вже за незвичайний зовнішній вигляд,
за мозаїки та скульптурні фігури муз на
фронтоні. Влада час від часу згадує, що
це — цінна нерухомість у самому центрі
столиці. (Втім це стосується всіх «творчих» спілок). У середовищі художників
мало не з початку Незалежності не вщухає дискусія з приводу «вмісту» ЦБХ.
Ті з них, хто не має стосунку до НСХУ,
особливо голосно критикують дирекцію
виставок, та художників-«спілчан» узагалі — за якість їхнього доробку.
Тим часом останніми роками з «якістю» у Будинку з музами щось сталося.
Цілком дивовижне та приємне. Раз по
раз на Львівській площі відкриваються виставкові проекти, колективні або
персональні, якими, напевне, не соромно було би похвалитися й у найбільших
музеях світу. Та оскільки справа відбувається в ЦБХ — про них загалу відомо,
на жаль, набагато менше, ніж, скажімо,
про заходи «Мистецького арсеналу».

дої форми. Дощечки до кожного
вівтаря, а також землю Зінаїда
Ліхачева привезла з різних куточків країни.
«Узгодження між містичними та соціальними світами відбувається через ритуали, обряди переходу, які завжди проводила лише жінка, — розповідає художниця. — Наприклад,
коли народжувалася дитина,
кликали жінку, коли людина
помирала — теж; і саме в цих
жінок був дуже високий статус
та повага. Здійснюючи трансформацію через ритуальні дії,
як-то при народженні, смерті,
хворобі, особливих подіях, жінка обов’язково взаємодіяла з
усіма першоелементами. Через
їх священну роль я і поставила
їх на вівтарі. Навіть коли людина помирає, вона повинна розір-

вати всі зв’язки свого тіла з душею. Це робилося за допомогою
першоелементів: водою омивали, вогнем очищували, ховали
в землю і по повітрю оцінювали,
чи відчуває душа».
Схема розміщення елементів
є «ритуальною дорогою», жоден
елемент не зникає, він просто переходить у наступний. Ефір —
це початкова та кінцева стадія
того, звідки і куди ми йдемо.
«Робота над проектами Зінаїди — це завжди задоволення та
нові відкриття, — розповідає менеджер проекту Наталя Рудник.
— Через сучасне мистецтво вона
доносить до суспільства традиції
України, факти, культуру, духовність. Саме ті важливі речі,
про які ми забуваємо в цьому
вирі життя. Меседжами творів
Зінаїди є любов, трансформація

та любов до рідної землі».
Режисерами відеоарту Dakini
стали Лесь Санін та Денис Захаров, оператори — Сергій Михальчук та Дмитро Шитко. Одяг
розробляла Зінаїда Ліхачева та
мисткиня зі Львова — Христина Рачицька. Однією з наймолодших актрис була племінниця Євгена Нищука.
У селі Пістин Івано-Франківської області розташований
міст, під яким бурлить гірська
вода. З одного боку село, з іншого — дуже гарна старовинна
церква. Це місце має дуже сакральне, глибоке значення. Коли
людина помирає, її тіло у труні
переправляють через міст по канатній доріжці до церкви. В цей
час вважається, що її тіло очищається, вона готова перейти до
Бога. Це дуже сильний енергетичний момент, який можна пережити тільки тоді, коли ти там,
коли ти бачиш цей міст, людей у
традиційному вбранні, переправу, чуєш службу в церкві.
Цього не варто боятися, бо всі
ми смертні. Але знати про традиції наших пращурів, пізнавати, відкривати красу нашої землі та багатогранність культури,
мистецтва — це наша відповідальність перед Творцем. Адже
саме з цієї причини він вибрав
для нас Україну.
Для багатьох відвідувачів
проект Dakini — відлуння, потужне послання, особливо до
жінок... Їхня любов, внутрішня сила та мудрість можуть змінити цей світ — за умови, якщо
відкриємо в собі енергії, які посилають нам пращури. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Яскравий нефігуратив
Абстракції і конкретика київського Будинку художника
Лише цiєї весни у Будинку художника пройшла дуже гарна виставка творів
Тетяни Яблонської з колекції родини.
Майже одразу опісля відкрився дуже високо оцінений експертами і просто поціновувачами сучасного мистецтва проект художників Володимира Будникова і Влади Ралко «Три кроки».
Тільки-но встигли демонтувати цю
експозицію — у ЦБХ презентували ІІ
Всеукраїнську виставку абстрактного живопису. Перша така відбулася ще
2015 року і була присвячена 110-річчю
Казимира Малевича.
З урахуванням періодичності — раз
на два роки — цьогорічний «огляд» нефігуративу можна сміливо вважати
міні-бієнале. Тим більше що, як зазвичай у «спілчан», його учасниками стали
десятки авторів з усієї України, а кількість робіт зашкалює за три сотні.
Приємно здивує глядачів, які ще не
були на Всеукраїнській виставці ( вхід
— за традицією, безкоштовний), саме
якість живопису. Таке враження, що
підтримати Будинок художника (який
давно, на жаль, страждає від недофінансування та інших негараздів) «не
словом, а ділом», участю в його проектах, вирішили чи не всі найвідоміші ху-

дожники з усієї України. Зрозуміло, ті з
них, хто в принципі пише нефiгуратив
— абстрактні роботи. Відкривають експозицію нові твори живого класика українського сучмистецтва і легенди неофіційного мистецтва Олександра Дубовика «Все буде добре» (2014) та «Святий Севастіан» (2017) . Поряд — Петро
Бевза. Далі в різних залах — відразу декілька робіт Анатолія Криволапа та його
дочки Ганни Криволап. Петро Лебединець, Ганна Гідора, Петро Антип, Олена Рижих і навіть Іван Марчук iз парою
картин iз циклу «Погляд у безмежність»
(2008 — 2010 рр.)... Навіть заради лише
цього переліку найгучніших імен сучасного українського мистецтва варто мерщій їхати на Львівську площу!
До речі, цікаво: молоді митці, звертаючись до нефігуративу, мало не поголовно намагалися використовувати англійський алфавіт як один iз додаткових засобів виразності. Художники старші —
традиційні і воліють створювати «чисту»
абстракцію. А взагалі, в експозиції можна побачити все розмаїття нефігуративного живопису, від варіацій на теми його
родоначальників Василя Кандинського
і Казимира Малевича — до Міро, Поллока та iнших. Головне, здебільшого, —

❙ Погляд майстра абстракції: Олександр
❙ Дубовик «Все буде добре» (2014).
це саме «варіації», а не мавпування. На
виставковий плакат Дирекція виставок,
до речі, відібрала цілком традиційну хорошу роботу — «Композицію» Ігоря Дороша з Тернополя.
Недоліки у виставки є. І вони, на
жаль, теж цілком типові для Будинку
художника. Головний — це те, що поміж
дуже й просто гарних робіт прокралися і
твори, м’яко кажучи, «різні». Як завжди, такi твори (але не тільки такі!) висять у «круглому», найдальшому, залі
на третьому поверсі ЦБХ. Після нього
хочеться повернутися до самого початку огляду — до Олександра Дубовика і
компанії. Та головне — кращі є! Якщо
і надалі у Будинку художника ставитимуть таку високу планку — загальний
рівень виставкових творів, неодмінно,
також вирівняється. ■
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■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Єврокубки
Вдруге за останні три сезони на
фанатів ЛЧ чекає італійсько-іспанський фінал: туринський «Ювентус» матиме змогу реабілітуватись за поразку від «Барселони» дворічної давнини у поєдинку з одним із мадридських
грандів — «Реалом» чи «Атлетико». А
у другому за престижністю турнірі Старого світу — Лізі Європи — головні
фаворити також зробили вагомі заявки на фінал у перших матчах: «Аякс»
удома розгромив «Ліон», а «МЮ» завдяки голу зі штрафного молодого Рашфорда здобув «суху» виїзну перемогу над «Сельтою».
Ліга чемпіонів. Півфінал. Матчвідповідь. «Ювентус» (Італія) —
«Монако» (Франція) — 2:1 (Манджукич, 33; Дані Алвес, 44 — Мбаппе, 69;
перша гра — 2:0).
Ліга Європи. 1\2 фіналу. Перші матчі. «Аякс» (Нідерланди) —
«Ліон» (Франція) — 4:1 (Траоре, 25,
71; Дольберг, 34; Юнес, 49 — Вальбуена, 66), «Сельта» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:1 (Рашфорд, 67).

Італія
Лідер першості — «Ювентус» —
став іще на крок ближчим до чемпіонства: «стара синьйора» у принциповому
дербі з «Торіно» розписала мирову,
але має солідний відрив від «Роми»
й «Наполі».
Водночас «вовки» і неаполітанці
продовжують заочну боротьбу за друге місце: суперників розділяє лише
один бал.
Серія А. 35-й тур. «Наполі»
— «Кальярі» — 3:1 (Мертенс, 2, 50;
Інсіньє, 67 — Фаріаш, 90+2), «Ювентус» — «Торіно» — 1:1 (Ігуаїн, 90+2
— Ляїч, 52), «Удінезе» — «Аталанта» — 1:1, «Пескара» — «Кротоне»
— 0:1, «Емполі» — «Болонья» — 3:1,
«Сассуоло» — «Фіорентина» — 2:2,
«Дженоа» — «Інтер» — 1:0, «Лаціо»
— «Сампдорія» — 7:3, «К’єво» —
«Палермо» — 1:1, «Мілан» — Рома»
— 1:4 (Пашаліч, 76 — Джеко, 8, 28;
Ель-Шаараві, 78; Де Россі, 87 (пен.)).
Лідери: «Ювентус» — 85, «Рома»
— 78, «Наполі» — 77, «Лаціо» — 70,
«Аталанта» — 65, «Мілан» — 59.
Бомбардир: Джеко («Рома») —
28.

Німеччина
Англія
Для дострокового чемпіонства
«Челсі» варто виграти ще один поєдинок — у наступному турі «синім» протистоятиме «Вест Бромвіч».
Цікавою є боротьба за «бронзу» —
за третє місце, яке дає пряму путівку до
групового етапу ЛЧ, змагаються «Ліверпуль» та «Манчестер Сіті». Натомість інший манчестерський гранд — «Юнайтед» — повністю сконцентрувався на єврокубках: минулого уїк-енду «манкуніанці» поступились «Арсеналу».
Прем’єр-ліга. 36-й тур. «Вест
Хем» — «Тоттенхем» — 1:0 (Лансіні,
65), «Манчестер Сіті» — «Крістал Пелас» — 5:0, «Лестер» — «Уотфорд» —
3:0, «Борнмут» — «Сток Сіті» — 2:2,
«Бернлі» — «Вест Бромвіч» — 2:2,
«Халл Сіті» — «Сандерленд» — 0:2,
«Суонсі» — «Евертон» — 1:0, «Ліверпуль» — «Саутгемптон» — 0:0, «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» —
2:0 (Джака, 54; Уелбек, 57), «Челсі»
— «Мідлсбро» — 3:0 (Дієго Коста, 23;
Маркос Алонсо, 34; Матич, 65).
Лідери: «Челсі» — 84 (35 матчів), «Тоттенхем» — 77 (35), «Ліверпуль» — 70, «Манчестер Сіті» — 69
(35), «Манчестер Юнайтед» — 65 (35),
«Арсенал» — 63 (34).
Бомбардир: Лукаку («Евертон»)
— 24.

Іспанія
«Гранада» Артема Кравця, яка вже
достроково вилетіла в Сегунду, продовжує програвати — цього разу «червоно-білі» поступились мадридському
«Реалу». А український нападник продовжує відновлюватися після травми.
Не надто вдало йдуть справи і у
«Бетіса» Романа Зозулі — севільці
вже гарантували собі місце в еліті, але
зазнали третьої поразки поспіль. Зозуля, який може перейти до одного з
клубів MLS, участі в матчах не брав.
Мало ігрової практики і в голкіпера
«Малаги» Дениса Бойка — українець
вкотре залишився у запасі.
Прімера. 36-й тур. «Севілья»
— «Реал Сосьєдад» — 1:1, «Спортинг» — «Лас-Пальмас» — 1:0, «Атлетико» — «Ейбар» — 1:0 (Сауль Ньїгес, 69), «Барселона» — «Вільярреал» — 4:1 (Неймар, 21; Мессі, 45,
82 (пен.); Суарес, 69 — Бакамбу, 32),
«Гранада» — «Реал Мадрид» — 0:4
(Хамес Родрігес, 3, 11; Мората, 30, 35),
«Алавес» — «Атлетик» — 1:0, «Валенсія» — «Осасуна» — 4:1, «Депортіво» — «Еспаньйол» — 1:2, «Малага» — «Сельта» — 3:0, «Леганес» —
«Бетіс» — 4:0.
Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид» (35 матчів) — 84, «Атлетико» —
74, «Севілья» — 69, «Вільярреал» —
63, «Атлетик» — 62.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 35.

32-й тур Бундесліги став вирішальним для команд українців з точки зору
турнірних перспектив на наступний сезон. Варто визнати, що всі три клуби свої завдання на сезон провалили:
«Дармштадт» Федецького і Олійника
достроково вилетів із еліти, а «Шальке» Коноплянки та «Байєр» Юрченка
втратили шанси на єврокубки.
Для збереження прописки в Бундеслізі «ліліям» була необхідна перемога над грізною «Баварією». Дива,
утім, не сталося — мюнхенці мінімально обіграли аутсайдерів. Артем
Федецький участі у матчі не брав.
Натомість вперше за 5 місяців в
основі «гірників» у чемпіонаті вийшов
Євген Коноплянка, але за 60 хвилин
на полі результативними діями не відзначився, а гельзенкірхенці поступились прямому конкуренту за місце в
зоні ЛЄ.
Невдалим вийшов тиждень і для
Владлена Юрченка — сам футболіст
не грав через травму, а його партнери зіграли внічию з передостанньою
командою першості — «Інгольштадтом».
Перша Бундесліга. 32-й тур.
«Кельн» — «Вердер» — 4:3, «Боруссія» (Д) — «Хоффенхайм» — 2:1
(Ройс, 4; Обамейянг, 82 — Крамарич,
85 (пен.)), «Боруссія» (М) — «Аугсбург» — 1:1, «Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 0:2, «Баварія» — «Дармштадт» — 1:0 (Бернат, 18), «Інгольштадт» — «Байєр» — 1:1, «Герта»
— «РБ Лейпциг» — 1:4 (Хедіра, 85 (у
свої ворота) — Вернер, 12, 54; Зельке, 89, 90+2), «Гамбург» — «Майнц»
— 0:0, «Фрайбург» — «Шальке» —
2:0 (Коноплянка («Ш») — до 60 хв.).
Лідери: «Баварія» — 76, «РБ
Лейпциг» — 66, «Боруссія» (Д) — 60,
«Хоффенхайм» — 58, «Фрайбург» —
47, «Герта» — 46.
Бомбардири: Левандовський
(«Баварія»), Обамейянг («Боруссія»
(Д)) — 28.

Франція
Ліга 1. 36-й тур. «Сент-Етьєн»
— «Бордо» — 2:2, «ПСЖ» — «Бастія» — 5:0 (Лукас Моура, 32; Верратті, 35; Кавані, 76, 89; Маркіньйос, 82),
«Лілль» — «Мец» — 0:2, «Лор’ян» —
«Анже» — 1:1, «Нансі» — «Монако»
— 0:3 (Баділа, 4 (у свої ворота); Сілва,
41; Мбаппе, 86), «Тулуза» — «Кан»
— 0:1, «Генгам» — «Діжон» — 4:0,
«Ренн» — «Монпельє» — 1:0, «Ліон»
— «Нант» — 3:2, «Марсель» — «Ніцца» — 2:1 (Гоміс, 21; Евра, 66 — Балотеллі, 50).
Лідери: «Монако» — 86 (35 матчів), «ПСЖ» — 83, «Ніцца» — 77,
«Ліон» — 60 (35), «Марсель» — 58,
«Бордо» — 57.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») —
32. ■

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Потужна сила «легіону»
Донецький «Шахтар» достроково оформив свій ювілейний
чемпіонський
титул
Григорій ХАТА
Фанфари,
барабанний дріб. За чотири тури до фінішу національної першості
донецький «Шахтар»
оформив свій десятий
чемпіонський титул,
ставши слідом за «Динамо» ще однією командою, де над клубною емблемою красуватиметься «золота» зірочка.
Утім якщо динамівці
— володарі двох «зіркових» відзнак — частину своїх чемпіонських
титулів вибороли ще в
Радянському Союзі, то
«гірники» все своє чемпіонське «золото» здобули за часів незалежної України.
Так сталося, що
всі свої переможні сезони донецькі футболісти проводили під
орудою іноземних наставників, першим з
яких був італієць Невіо Скала.
Вісім разів чемпіонський щабель «гірники» підкорювали з румуном Мірчею Луческу.
Тоді як свій ювілейний титул вони виграли з португальцем Пауло Фонсекою.
Дарма, що 44-річний
наставник проводить в
Україні свій дебютний
сезон. Процес адаптації
Фонсеки до нового чемпіонату вийшов, можна сказати, практично
безболісним. В умовах,
коли основний конкурент донецького гранда затіяв кадрову революцію, боротися «гірникам» за національне
«золото» взагалі було
ні з ким. Як нещодавно відзначив президент
«Динамо» Ігор Суркіс,
із чемпіонством вітати «Шахтар» можна
було починати вже після першого кола першості, коли їхній «гандикап» над найближчими переслідувачами,
динамівцями, складав
шість балів.
Самі ж столичні футболісти на той час відчували шалений тиск луганської «Зорі», котра
виглядала амбітним
претендентом на другу
«лігочемпіонську» перепустку. Утім зберегти
конкурентну форму підопічним Юрія Вернидуба не вдалося. У новому році луганський колектив виграв лише два
з 11 матчів ЧУ, при цьому жодного — в другій
частині першості. Подейкують, що вже чотири місяці футболісти
«Зорі» не отримують
зарплатні. Раз так, то
причини їхнього «буксування» цілком зро-

❙ Після раннього вилучення Сергія Сімініна (ліворуч) у «Олександрії» не було шансів
❙ на позитивний результат у матчі з «Динамо».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
зумілі. Під питанням
опинилося й бронзове
місце луганчан, на яке
цілком ймовірно може
заскочити інший представник Донбасу —
«Олімпік».
Що ж до володаря «срібла», то воно від
«Динамо» вже нікуди не
дінеться. Попри те, що у
весняній частині першості в команди Сергія
Реброва — доволі скромна турнірна мотивація,
«біло-сині» на диво потужно проводять кожен
свій матч. Особливо це
стосується атакувальної
гри, завдяки чому «Динамо» перебрало до себе
статус найрезультативнішої команди чемпіонату.
У контексті боротьби за статус найгіршої команди турніру все більше підстав
з’являється для того,
аби говорити, що цей
титул дістанеться «Волині». Слідом за поразкою «Ворсклі» лучани отримали ще один
неприємний «подарунок». Із дисциплінарного комітету ФІФА до
ФФУ надійшло розпорядження зняти з «Волині» шість очок. І хоча
в прем’єр-лізі кажуть,
що жодних подібних
директив від вищих органів не отримували,
диму, як відомо, без
вогню не буває. Суть
же проблеми в тому, що
екс-гравець «Волині»
Саша Стевич уже давно через ФІФА вимагає від луцького клубу
погашення боргів iз зарплати, котру, як свідчать у клубі, не дозволяють наразі виплатити якісь технічні проблеми. ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий етап. 28-й тур.
Поєдинки за 1-6 місця
«Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0
Гол: Брікнер, 16
Вилучення: Хочолава, 80 («Ч»)
Київ, стадіон «Динамо», 750 глядачів
«Шахтар» — «Зоря» — 3:2
Голи: Феррейра, 38; Ісмаїлі, 52; Ордець, 55 — Харатін, 80;
Сухоцький, 88
Харків, стадіон «Металіст», 6110 глядачів
«Динамо» — «Олександрія» — 6:0
Голи: Ярмоленко, 7 (пен.); Бесєдін, 12; Гармаш, 45, 58; Морозюк, 73; Циганков, 80
Вилучення: Сімінін, 6 («О»)
Київ, НСК «Олімпійський», 7890 глядачів
Поєдинки за 7-12 місця
«Волинь» — «Ворскла» — 0:1
Гол: Мякушко, 24
Луцьк, стадіон «Авангард», 1120 глядачів
«Сталь» — «Карпати» — 2:1
Голи: Дебелко, 69; Карасюк, 88 — Нестеров, 12
Дніпро, «стадіон «Метеор», 940 глядачів
«Зірка» — «Дніпро» — 1:1
Голи: Перейра, 48 — Чеберко, 7
Кропивницький, стадіон «Зірка», 4110 глядачів
Турнірна таблиця:
I
В
Н
П
М
О
1. «Шахтар»
28
24
3
1
59-19
75
2. «Динамо»
28
19
4
5
62-26
61
3. «Зоря»
28
12
6
10
39-30
42
4. «Олімпік»
28
10
9
9
30-40
39
5. «Олександрія» 28
10
7
11
39-40
37
6. «Чорноморець» 28
10
7
11
23-30
37
I
В
Н
П
М
О
7. «Ворскла»
28
9
7
12
29-31
34
8. «Сталь»
28
9
7
12
25-30
34
9. «Зірка»
28
8
6
14
25-39
30
10. «Карпати»
28
6
9
13
29-37
21*
11. «Дніпро»
28
7
13 8
28-33
19*
12. «Волинь»
28
3
4
21
14-47
13
* — згідно з рішеннями ДК ФІФА «Карпати» позбавлені 6 турнірних очок, «Дніпро» — 15.
Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 13, Ярмоленко («Дина-

мо») — 12.
***
Перша ліга. 29-й тур. «Тернопіль» — «Полтава» — 0:1,
«Верес» — «Оболонь-Бровар» — 1:1, «Скала» — «Суми» —
0:4, «Черкаський Дніпро» — «Нафтовик» — 1:0, «Буковина» — «Іллічівець» — 0:2, «Колос» — «Арсенал-Київ» — 1:1,
«Десна» — «Гірник-Спорт» — 2:0, «Геліос» — «Миколаїв» —
2:0, «Авангард» — «Інгулець» — 1:1.
Лідери: «Іллічівець» — 73, «Десна» — 63, «Верес» — 62,
«Геліос» — 49, «Колос» — 48, «Нафтовик» — 45.
Бомбардир: Степанюк («Верес») — 22.

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ 2017

СПОРТ
Володимир Коваль
головний тренер БК «Будівельник» (Київ)
Григорій ХАТА
Після того, як южненський
«Хімік» з гостьової перемоги
розпочав «золоту серію» «плейоф» суперліги проти «Будівельника», важко було уявити, що
боротьба за чемпіонство завершиться достроково, причому
свої чемпіонські повноваження «хіміки» складуть на домашньому майданчику. Утім вийшло саме так. Мотивовані невдалим стартом, баскетболісти
«Будки» видали на-гора переможну серію з трьох матчів поспіль, два з яких «гладіатори»
виграли на майданчику суперника. «Вітаю хлопців! Вони багато працювали над собою, зокрема й у психологічному плані.
Не знаю, яких зусиль їм коштувало знаходити в собі сили
і боротися з таким потужним
суперником», — похвалив за
стійкість своїх підопічних наставник «Будівельника» Володимир Коваль. Ставши на тренерський місток столичного
клубу посеред сезону — коли
очільник збірної України Євген
Мурзін поїхав на стажування до
США, Коваль зумів зберегти переможну ходу «Будки», привівши її, в підсумку, до десятого в
історії чемпіонства.
Головному ж тренеру «Хіміка» Віталію Степановському залишалося хіба що жалкувати за
втраченою нагодою здобути національне «золото». За словами
очільника южненців, в одному
програному матчі все вирішила
провалена чверть, в іншому —
його вилучення з майданчика.
«Просив у гравців вибачення
за свій вчинок, коли в третьому
матчі серії вони догравали поє-

«Вітаю хлопців! Вони багато працювали над собою, зокрема й у
психологічному плані. Не знаю, яких зусиль їм коштувало знаходити в собі
сили і боротися з таким потужним суперником, як «Хімік».

■ БАСКЕТБОЛ

■ ТАБЛО

Нерви наставників
Повернувшись після річної відсутності в чемпіонат країни,
«Будівельник» виграв десяте за ліком національне «золото»

❙ Баскетболістам «Хіміка» не вдалося захистити чемпіонський титул.
❙ Фото з сайта khimik.com.ua.
динок без мене», — наголосив
Степановський. Загалом, як і
більшість баскетболістів «Хіміка», їхній наставник лише обростає баскетбольним досвідом на найвищому рівні. Для
Степановського нинішня першість — перший повний сезон

Григорій ХАТА
Довгий час, формуючи заявку національної чоловічої збірної на матчі відбіркових турнірів чемпіонатів Європи та
світу, очільники української гандбольної команди — незалежно від прізвища
— намагалися закликати під синьо-жовтий прапор максимально можливу кількість наших провідних виконавців, багато з яких представляли зарубіжні клуби. Однак у якийсь момент доцільність
їхнього виклику стала сумнівною. Востаннє зігравши на великому міжнародному форумі в 2010 році (чемпіонаті Європи), надалі українські керманичі знай
критикували низьку самовіддачу та погану дисципліну провідних збірників,
які, за словами тренерів, приїздили до
табору національної команди «друзів побачити та з рідними зустрітися».
Із появою на тренерському містку «синьо-жовтих» Віталія Андронова
викликати до збірної колоротних зірок
перестали. Хоча й не одразу.
На старті відбіркового циклу ЧЄ-2016
«синьо-жовті» в Києві розгромно програли угорцям — 20:33, після чого одразу
четверо досвідчених запорізьких виконавців (Онуфрієнко, Бурка, Стецюра, Комок) попросили тренерський штаб більше не викликати їх до збірної. Не дивно,
що той відбір наша команда провалила,
не здобувши в шести кваліфікаційних
поєдинках жодного залікового пункту.
У нинішній єврокваліфікації справи у «синьо-жовтих» ідуть куди краще.
За два тури до її завершення кожен із
учасників квартету №4 набрав по чотири очка. І хоча за підсумками двох третин турнірної дистанції наша команда
— через гіршу різницю м’ячів — посідає останнє місце в групі, збірна України має непогані шанси пробитися на свій
перший за вісім років ЧЄ. «Найбільше шансів на вихід із квартету матиме
той колектив, який зможе зачепитися
за очки в гостьовому матчі», — наголо-
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в якості головного тренера, відтак наставник і не приховує, що
впродовж чемпіонату здобував
неоціненний досвід.
Щось подібне можна сказати
й про тренерську долю Володимира Коваля, котрий розпочинав сезон у «Будівельнику» як

помічник Мурзіна. Його перші
самостійні кроки також були не
ідеальними. Імовірно, поразку
«Дніпру» в фіналі Кубка країни-2017 молодий наставник записав на власний рахунок. Вочевидь ледь не збилися з запланованого курсу «гладіатори»

■ ГАНДБОЛ

Чемпіонат України. Суперліга.
Чоловіки. Фінальна серія (до трьох
перемог). «Будівельник» — «Хімік»
— 66:67, 71:64, 74:67, 89:81. Рахунок у серії — 3:1.
«Бронзова» серія (до трьох перемог). «Дніпро» — «Черкаські мавпи» — 91:77, 77:82, 81:83, 83:69,
92:75. Рахунок у серії — 3:2.
й у вирішальній битві за чемпіонство. Утім, як відзначив
Коваль, його команді таки вдалося спрямувати «корабель» у
правильне русло.
Не в останню чергу завдяки
іноземцям — Стефенсу, Дугату, Філдсу — «Будівельник» у
фіналі «плей-оф» зміг підтвердити звання найсильнішої команди «регулярки». Один за
одним ці американські легіонери підсилювали гру «гладіаторів», привівши їх, зрештою,
до визначного в клубній історії
рубежу.
Близькими до історичного
успіху були й «Черкаські мавпи», котрі стояли за крок від
здобуття бронзових нагород
національної першості. Утім
виграти серію в сильнішого за
рейтингом — «Дніпра» — черкаським баскетболістам не вдалося, хоча той доленосний поєдинок вони проводили в рідних
стінах. Зрештою ж, програючи
серію 1:2, команда Дениса Журавльова спромоглася на переконливий «камбек», замкнувши таким чином призову трійку суперліги, в якій, нагадаємо,
після річної перерви знову змагалися всі найсильніші команди країни. ■

■ ТАБЛО

Сумська надія
Після двох домашніх перемог та пари гостьових невдач
українські гандболісти зберігають шанси на фінальну
частину Євро-2018

Чемпіонат Європи-2018. Кваліфікація.
Чоловіки. Група 4. Македонія — Ісландія
— 30:25, 29:30. Україна — Чехія — 26:23
(Козакевич (7)), 25:32 (Садовий (5), Жуков
(4)).
Турнірне становище: Чехія, Македонія,
Ісландія, Україна — 4.
зиває «дивом, хоча й не випадковим».
Підтвердити цей факт наші гандболісти
спробують 15 червня в Сумах, коли прийматимуть македонців. Попередні два
поєдинки під куполом спортивного манежу Сумського державного університету принесли підопічним Андронова перемоги над командами Ісландії та Чехії.
Сподівається наставник і на позитивний
результат у грі й з третім конкурентом за
дві перепустки на Євро-2018. «Боротимемося за кожен гол, адже кожен м’яч
може бути на вагу золота», — каже Андронов. ■

■ ХРОНІКА
Теніс

❙ Попри відсутність у своєму складі низки знаних гандболістів, збірна України небезуспішно
❙ конкурує за путівки на Євро-2018.
❙ Фото з сайта handball.net.ua.
шує очільник «синьо-жовтих». Як і інші
представники групи 4, у своєму активі
збірна України має дві перемоги вдома
та дві поразки в гостях.
Після останнього поєдинку, в якому
наші гандболісти на виїзді поступилися чехам, Віталій Андронов скаржився
на коротку «лаву запасних». Утім, маючи теоретично широку кадрову базу, наставник змушений визнати, що можли-

востей для підсилення команди небагато. «Що вдієш, якщо хлопці не хочуть
грати та змагатися за збірну. Наголошую: зараз у нас є команда, гравці якої
б’ються за себе та за країну», — сказав
Андронов.
Загалом той факт, що в групі з потужними командами Ісландії, Македонії та
Чехії «синьо-жовті» демонструють пристойний результат, їхній наставник на-

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна
повернулася до «топ-10» рейтингу WTA, знову піднявшись на десяту сходинку. Леся Цуренко додала
дві позиції, ставши 42-ю ракеткою планети, Катерина Бондаренко — 91-ша. Кращий вітчизняний тенісист Олександр Долгополов опустився з 83-го на
87-ме місце. Інший українець у «топ-100» — Сергій Стаховський — 96-й.

Бокс
Команда Володимира Кличка продовжує шукати шляхи для організації бою-реваншу з Ентоні Джошуа. Водночас більшість експертів, зокрема й шанувальники таланту українця, намагаються відмовити
його від такої ідеї, закликаючи Кличка-молодшого
не піддавати повторному ризику своє здоров’я. Мовляв, іще одного побиття його голова може не витримати. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Міністерський «порожняк»
Новий Шовковий шлях — інформаційний фейк чи реальність?

КАЛЕЙДОСКОП
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■ БАТЬКИ І ДІТИ

Курс — на Голлівуд
Донька Майкла Джексона зіграє Мадонну
в біографічному фільмі
Доки ми захоплюємося зірками і стежимо за перипетіями їхнього приватного життя, їхні діти
непомітно виростають і виходять із
тіні. От і донька короля поп-музики Майкла Джексона від медсестри Дебори Роу, 19-річна Періс, усе
частіше потрапляє в об’єктиви папараці. Інтерес цей викликаний не
лише особою покійного співака.
За цей час Періс виросла і стала справжньою красунею, тож на
неї звернули увагу провідні модельні агенції. Спочатку кілька
модних брендів запросили її взяти участь у фотосесії. І дебют виявися настільки вдалим, що дівчині запропонувала контракт одна
з найвідоміших у світі модельних
агенцій IMG Models, яка співпрацює з Кейт Мосс, Джіджі та Беллою Хадід та Карлі Клосс.
Але і на цьому парад фантастичного везіння не закінчився.
Днями стало відомо, що режисер Неш Едгертон запросив Періс Джексон на роль у його кримінальній комедії про життя мексиканських наркобаронів, міжна-

родних найманців і боротьбу
з ними ФБР. Назва майбутньої комедії поки не розголошується, проте відомо, що
партнерами Періс на знімальному майданчику будуть
такі зірки, як Шарліз Терон, Тенді Ньютон, Аманда Сейфрід і Девід Ойелоуо. Це буде перша велика
роль Джексон, оскільки до
цього вона знялася лише в
епізоді серіалу «Зірка» на
каналі Fox.
А ще Періс запропонували зіграти в біографічному фільмі саму Мадонну. Принаймні продюсери проекту впевнені, що дівчина впорається із завданням, тим
більше що й зовні Джексон дуже
схожа на Мадонну в молодості. І
хоча сама співачка скептично ставиться до того, що хтось зможе достовірно передати на екрані її характер у молодості й увесь спектр
емоцій того часу, коли їй доводилося виживати на один долар на
день і жити в закинутій синагозі .
Але до кандидатури Періс Мадонна поставилася досить прихильно
і заявила, що є її фанаткою.

■ БУВАЄ

Не Мессі — не заважай
В Ірані заарештували двійника аргентинського
футболіста за порушення громадського спокою
Ната НЕТУДИХАТА
Що б ви зробили, якби побачили на вулиці свого міста п’ятиразового володаря «Золотого м’яча» аргентинця Ліонеля Мессі? Ну
щонайменше попросили б автограф і сфотографувалися на пам’ять. Приблизно така ситуація днями виникла в іранському містечку

Хамадан, де форвард «Барселони» з’явився
власною персоною і нікому не відмовив у фотосесії. Ажіотаж був настільки великим, що на
місце події прибули правоохоронці, які й доправила зіркового гостя до поліцейської дільниці для з’ясування особи.
Виявилося, що роль Мессі майстерно
зіграв 25-річний студент-іранець Реза Парас-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №55

❙ 19-річна Періс.
Лишається запитання, що робити з татуюваннями, якими рясно вкриті руки доньки Майкла Джексона. Утiм комп’ютерна
графіка дозволяє виправляти й не
такі помилки молодості. ■
теш. Після того як Мессі відпустив бороду, він
став як дві краплі води схожим на Парастеша,
і останній не оминув нагоди цим скористатися. Він сфотографувався у футболці «Барселони» і відправив своє фото на один зi спортивних сайтів. Після цього його почали запрошувати різні модельні агенції на «роль Мессі»,
а одна газета навіть проілюструвала свiтлиною
матеріал про реального футболіста.
Єдине, що таки видає «фейкового» Лео,
— це його невеликий «пивний животик».
Тому найближчим часом Парастеш має намір
серйозно зайнятися спортом, а заодно і вивчити кілька футбольних фінтів, щоб і надалі тішити публіку, видаючи себе за зіркового двійника. Гра того вартує — в Ірані лже-Мессі за
популярністю скоро випередить справжнього
Ліонеля. Головне — щоб той випадково не навідався до Ірану. ■

■ ПОГОДА
12 травня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, мiсцями
грози. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi мінлива
хмарність
+7...+9, удень +14...+16.
Миргород: короткочасний дощ. Уночi +4...+6, удень
+15...+17.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +6...+8, удень +15...+17.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.

хмарно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ, мiсцями
сильний. Трускавець: уночi +5...+7, удень +12...+14. Моршин:
уночi +4...+6, удень +11...+13.

сніг

Захід

+4…+9
+13…+18

+4…+9
+11…+16
Схід
Центр

+4…+9
+13…+18

+4…+9
+15…+20

дощ

Південь +7…+12
+18…+23
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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По горизонталі:
1. Жіноче півпальто вільного
крою. 4. Столиця Узбекистану. 8.
М’який метал, який у сплаві з міддю дає бронзу. 9. Біблійний пророк.
10. Частина боксерського поєдинку.
12. Фарфорова фігурка, яка відіграла ключову роль в одному з детективів Агати Крісті. 14. Один з атрибутів православного храму. 15. Кімната на судні. 17. Процес перетворення блендером фруктів на пюре.
20. Коштовний камінь, мінерал класу силікатів. 22. Безалкогольний газований напій. 24. «Ходить сон під
вікном, а ... коло плота» (колискова). 25. Богдан-Ігор Антонич за етнічною приналежністю. 27. Потрапляння м’яча у ворота у багатьох спортивних іграх. 28. Бальний танець із
європейської програми. 29. Замокрезиденція французьких королів.
30. Довга глибока канава.
По вертикалі:
1. Вудочка із котушкою, на яку
намотується жилка. 2. Давня назва литовського міста Каунас. 3. Велика російська річка. 4. Терпимість
до інших думок, поглядів, вірувань.
5. Брат дружини. 6. Австралійський страус. 7. Англійський варіант
імені Федько. 11. Зарості, хащі. 13.
З’єднання, яке утворює кут між пло-

щинами покрівлі. 16. Мінерал із класу фосфатів. 18. Ім’я класика французької літератури, автора романів
«Гобсек» та «Людська комедія».
19. Давньоруський князь, прозваний Мудрим. 21. Пироги, булочки,
рулети, рогалики, плюшки, ватрушки та подібні вироби. 22. Бойовий
підрозділ у козацькому війську. 23.
Бенгальський та індійський письменник, поет, драматург, композитор, лауреат Нобелівської премії, автор гімнів Індії і Бангладеш. 25. Цар
звірів. 26. Висока кам’яна або цегляна стіна навколо міста чи замку.
Кросворд №53
від 4 травня

■ ПРИКОЛИ
Чоловiк уночі п’яний прийшов
додому, тихенько роздягнувся,
ліг у ліжко, обійняв дружину і
раптом чує голос тещі: «Люся в
іншій кімнаті!». Так швидко він ще
ніколи не тверезiв.
***
— Розкажіть коротко, що
було на батьківських зборах.
— Якщо коротко, то з вас 600
гривень.
***
Застiлля, всi сiдають.
— Треба попросити чашку
чаю і швиденько її випити.
— Навіщо?
— Тут дуже маленькі чарки.
***
Великим скандалом за кінчився мiжнародний хyдожнiй

конкyрс у Парижі. Картина,
яку визнали найкращою, як
з’ясувалося, виявилася планом
евакyації з виставки під час
пожежі.
***
— Сарочко, ви вп’яте
повернулися до свого чоловіка.
— Жоро, ну що я можу
вдіяти? Як тільки я йду, у нього
тут же з’являються гроші!
***
Завдяки нашому уряду ми
працюватимемо до кінця свого
життя. А завдяки нашій охороні
здоров’я це довго не триватиме.
***
Криза середнього віку:
вже старість наближається, а
«Лексуса» все немає.
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