Майдан
від першої
особи
Учасники Революції
гідності поділилися
спогадами

Головний історик
Слобожанщини

Українсько-китайські
уроки професора Бенюка

Виповнилося 160 років від
дня народження киянина, який
історично задокументував
українське коріння Харкова

У Піднебесній учні театрального метра
показали шекспірівську виставу на тлі
картин Марії Примаченко з музикою
Мирослава Скорика
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Кум Путіна
гуртує лави
Що означає перехід
Нестора Шуфрича
з Опоблоку
до партії
«За життя»?
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,48 грн.
1 € = 31,35 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.
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ІнФорУМ

«За два з половиною місяці в Олега Сенцова загострився ревматизм.
Він там у холоді був, холодні камери, холодні автозаки, поїзд,
в якому він їхав, без опалення. Ще в нього почалися проблеми з серцем».

Дмитро Дінзе
адвокат політв’язня Кремля

■ РОЗБІР ПОЛЬОТІВ

Таргани
як речовий
доказ
Харківський університет
Повітряних сил опинився
в епіцентрі майнового та
санітарного скандалів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
За підозрою в розтраті 2,4 мільйона
гривень наприкінці минулого тижня
затримали начальника Харківського
національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Андрія Алімпієва. Генерал-майора підозрюють у розтраті грошових коштів
державного бюджету на користь ТОВ
«Татнєфть-АЗС-Україна», що входить
до групи компаній російського нафтового гіганта ПАТ «Татнєфть».
«Наразі військова прокуратура
Харківського гарнізону готує матеріал
для обрання запобіжного заходу генерал-майору Алімпієву, — повідомив
у «Фейсбуці» Генпрокурор Юрій Луценко. — Який запобіжний захід буде
просити прокуратура, мені поки що достовірно не відомо».
Головний військовий прокурор
Анатолій Матіос доповнив інформацію повідомленням про те, що разом iз
генерал-майором під варту взяли ще й
полковника, але прізвище військового
не назвав.
Адвокат начальника університету
Максим Журавльов досить різко прокоментував факт арешту свого підопічного. «Підозра, пред’явлена йому, незаконна і необґрунтована, а також його
затримання — незаконне і необґрунтоване, — сказав юрист в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». — Захисту
поки що не надали матеріалу, який хоч
якось міг би обґрунтувати такі процесуальні дії прокуратури. На нашу думку, це все має політичний підтекст і характер».
Відповідаючи на уточнююче запитання, в чому полягає політичний підтекст справи, адвокат сказав: «Генерал-майор Алімпієв є також начальником Харківського гарнізону. Кому
вигідно незаконне і необґрунтоване затримання особи, яка відповідає за обороноздатність у прикордонній і прифронтовій області? Риторичне запитання».
За словами адвоката, наразі його
підзахисний перебуває під вартою у
військовій прокуратурі Харківського
гарнізону, матеріали про обрання йому
запобіжного заходу у суд ще не направляли.
А тим часом з подачі Анатолія
Матіоса у пресу потрапили результати перевірки слідчими військової прокуратури курсантської їдальні, де у
тарілках знайшли тарганів із хробаками. До того ж контролери поскаржилися на те, що адміністрація ВНЗ усіляко перешкоджала перевірці, виставивши як шлагбаум курсантів перших
курсів.
Не лишилася без уваги і наступна
репліка пана Матіоса. «Військові прокурори Харківського гарнізону, — написав він у «Фейсбуці», — у зв’язку із
розслідуванням розкрадань у Харківському національному інституті Повітряних сил, йшли не на склади боєприпасів
(куди вже є заборона заходити з ГШ
МОУ) — а в курсантську їдальню!
Виявляється, що так харчуються
майбутні військові льотчики...» ■

■ НА ФРОНТІ

Іван БОЙКО
Упродовж минулих вихiдних ворог усе
активніше застосовував не лише міномети, а й артилерію i танки під час обстрілів
позицій ЗСУ на Донбасі. За даними штабу
АТО, минулої неділі по всій лінії зіткнення окупанти здійснили 26 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, тож захисники України щонайменше 16 разів придушували вогневу активність противника.
Найбільше ускладнилася обстановка на
луганському напрямку. Тут ворог, уже не
криючись, гатить навіть удень з озброєння
танків, БМП, 120 і 82-мм мінометів i гранатометів у районі Троїцького. Тоді як уночі
застосовують ще й важку артилерію калібру
152 мм. Саме поблизу Троїцького минулої
п’ятниці під час ворожого кулеметного обстрілу загинув боєць 8-го ОМПБ «Поділля»
Андрій Добровольський. 20-річний Андрій
Добровольський є уродженцем села Тустань
Галицького району Івано-Франківської області. Останні роки мешкав у Галичі. У воїна залишилася молода дружина. Забрати
його тiло на Луганщину поїхали батько та
франківський волонтер.
На донецькому напрямку найгарячіше було в передмісті Авдіївки: загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї обстрілювали кілька ділянок на підступах до цього прифронтового міста та в районі Кам’янки. Тоді як

«Гарячий» луганський
напрямок
Бойовики терористичної «ЛНР» відкрито
обстрілюють позиції ЗСУ з танків і гармат
на приморському напрямку ворожа активність дещо спала. Бойовики хіба що обстріляли сили АТО біля Широкиного та Гнутового з мінометів різних типів, а біля Павлополя і Водяного — з гранатометів і стрілецької зброї.
До того ж офіцери-спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували обстріли з
боку бойовиків терористичної «ДНР» по будинках мирних мешканців у селищі Водяне. Щонайменше два боєприпаси артсистем
калібру 152-мм влучили в житловий сектор.
Серед місцевих мешканців постраждалих
немає. У свою чергу, поліція Донеччини додає, що впродовж тижня на блокпостах Донбасу спіймали 25 бойовиків, які брали безпосередню участь у незаконних збройних формуваннях «ДНР», та ще сiмох, якi підтримують iз бойовиками тісний зв’язок. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Троє військовослужбовців загинули 19 листопада в одній із військових частин, яка виконує бойові завдання на донецькому напрямку в
зоні АТО. «За попередньою інформацією, подія сталася в результаті необережного поводження з пічним обладнанням», — повідомляє пресцентр штабу АТО.
Причини та подробиці надзвичайної події наразі з’ясовують. На місці
працює оперативна група військової
служби правопорядку та представники військової прокуратури. За фактом події відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Місяцю – слава!
Роман «Троща» згуртовує
тисячі патріотів
Тетяна МІЩЕНКО
Василь Шкляр презентує «Трощу» — зала тріщить від людей, так відгукнулася про нещодавню презентацію у київському Будинку кіно одна з учасниць.
Модерував зустріч письменника з численними шанувальниками вокаліст гурту Kozak System Іван Леньо.
Тарас Компаніченко співав
прекрасний тужливий романс «Забудь мене». Уривки з «Трощі» читали сам
автор й Анатолій Паламаренко. Серед сотень присутніх — чимало молоді, учасників війни на Донбасі; ві-

домі й знамениті Євген Дудар, Іван Малкович, Андрій
Кокотюха, Наталка Карпа,
Олесь Доній, Василь Овсієнко. Потужним хором не раз
лунало «Героям слава!»
«Цей роман, насамперед,
— про перемогу, про перемогу людини над собою, над
обставинами. Адже в неймовірно складних умовах
доводилося боротися, коли
ворог переважав чисельно,
ворог був надзвичайно підступним. У наші лави було
вкорінено багато ворожої
агентури. І вже не знав, хто
свій, хто чужий, підозра падала на всіх. Через те цей
роман ще й про зраду. Зра-

❙ Мирослава Симчич — прототип Місяця і Василь Шкляр.
❙ Фото з власного архіва.
ду, яку не можна виправдати, але можна зрозуміти , —
розповів Василь Шкляр.
А 15 листопада Косівський суд повністю реабілітував одного із найлегендарніших командирів УПА, сотенного Кривоноса — 94-річного Мирослава Симчича,
багаторічного радянського

■ СКАНДАЛ

Примусова Одіссея
У центрі Києва затримали громадян Грузії і депортували
Ірина КИРПА
За один день з України видворили
вісьмох громадян Грузії, яких уже вивезли до міста Поті поромом. Співробітники СБУ пояснили такий крок тим, що
діяльність цих людей суперечила національній безпеці України. Нахвамдіс, як
кажуть грузини на прощання.
«Трьом журналістам одягли мішки
на голову, закували у наручники та запхали в машину, — так емоційно описав події Мiхеїл Саакашавілі. — А ось за
Тамазом Шашвіашвілі прийшли просто
додому та заарештували його. В Україні
він представляє провідну грузинську телекомпанію Руставі-2».
«До моєї квартири увірвалося близько 15 осіб, які почали бити мене, потім
зв’язали руки скотчем та заклеїли очі,
— розповідає Тамаз Шашвіашвілі. —

Після побиття мене помістили в багажник «легковика» та відвезли до аеропорту. Вже там тривали приниження та побиття, після чого я насильницьким шляхом був переведений на борт вертольота.
Далі ми, найімовірніше, прилетіли до
Одеси, бо мене відправили на територію
Грузії з порту Іллічівськ».
Тамаз Шашвіашвілі розповів, що, за
його інформацією, співробітники СБУ
вислали з країни більше 10 чоловік, які
разом із ним прибули до Грузії на поромі. По дорозі він устиг з’ясувати, що
раніше всі вони проживали в таких українських містах, як Вінниця, ІваноФранківськ i Київ. Депортованих перевозили під конвоєм iз 20 спецназівців.
Також вислали з України всіх охоронців Саакашвілі та його особистого
водія. Ще один висланий iз нашої країни громадянин Грузії Вано Надирадзе

політв’язня.
Характер і дух головного
героя «Трощі» — Місяця —
Василь Шкляр узяв із Мирослава Симчича, котрий дивом
вижив у концтаборах і майже
33 роки відбув у тюрмах. Нещодавно письменник відвідав Мирослава Симчича на
Тернопільщині. ■

воював у зоні АТО та був засновником
наметового містечка під стінами Верховної Ради України.
Шашвіашвілі опублікував у вільному доступі лист, завірений Міністерством
інформаційної політики України за тиждень до нападу. Цей документ підтверджує його право на постійне проживання журналіста в Україні. Натомість співробітники Державної міграційної служби
України заявляють про те, що достроково
відмінили дозвіл на тимчасове перебування в країні для журналістів iз Грузії.
Співробітники посольства Грузії в
Україні розповсюдили заяву у зв’язку з
депортацією своїх громадян з України.
У дипломатичному представництві повідомили, що мають усю інформацію щодо
подій, що відбуваються, та постійно комунікують iз цих питань зі співробітниками МЗС України та іншими профільними відомствами.
У прес-службі Національної поліції
України заявили про те, що нібито серед
виселених з України громадян Грузії є
кримінальні авторитети. В опублікованому прес-релізі йдеться про те, що з
країни депортували чотирьох бандитів,
причетних до вимагань, викрадення
транспорту та квартирних крадіжок. ■

ІнФорУМ
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Євдокія ФЕЩЕНКО
Збірник спогадів «Майдан від
першої особи. Регіональний вимір»
— підготовлений у рамках проекту
Українського інституту національної пам’яті «Майдан: усна історія»
— презентують 21 листопада у Києві.
Проект започаткований навесні 2014
року, щоб зберегти якомога більше
свідчень очевидців та учасників Революції гідності.
Нагадаємо, 21 листопада 2013
року Кабінет Міністрів України, який
очолював Микола Азаров, прийняв
розпорядження, згідно з яким процес
підготовки до підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, а також дію
рішення Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 року було призупинено. Рішення ухвалене «в інтересах національної безпеки» України.
Дату офіційного ігнорування владою
Президента Януковича проєвропейського розвитку України вважають
початком Революції гідності.
На основі записаних спогадів започатковано серію друкованих видань
«Майдан від першої особи». У 2015
році вийшов перший випуск «45 історій Революції гідності», у 2016 році
другий — «Мистецтво на барикадах».
Ірина КИРПА
Медики прогнозують
пік захворюваності на грип
у нашій країні на січеньлютий 2018 року. Робити
щеплення лікарі рекомендують нині — за 4-6 тижнів
до початку епідемії, щоб
встиг виробитися імунітет.
Тобто ще достатньо часу
для того, щоб пройти планове щеплення проти небезпечної вірусної недуги.
Купити вакцину можна у
звичайній аптеці, а зробити укол — в лікарні після
огляду в лікаря.
Якщо брати вакцину
від грипу за рецептом, то
заплатити доведеться не
більше 181-200 гривень за
одну упаковку препарату. В
одному флаконі щеплення
зібрані антитіла до таких
небезпечних вірусів грипу,
як «Мічиган», «Гонконг»
та «Бризбен», — саме ці
штами загрожують нашій
країні у 2017-18 роках.
Звичайний набір медикаментів, який люди купують в аптеці у разі захворювання на грип, обійдеться майже втричі дорожче.

■ ПРОТИДІЯ

Майдан від першої особи Підлітки
не винні
Учасники Революції гідності поділилися спогадами
«Майдан від першої особи. Регіональний вимір» — це третій випуск
серії. Книга реконструює події місцевих майданів. У першій частині третього випуску — спогади про регіони:
від Автономної Республіки Крим —
до Луганщини. Загалом випуск складається з 25 розділів, за кількістю регіонів України. Частини подаються за
назвами областей, розташованими в
алфавітному порядку. Решту областей буде представлено у другій частині, яка має вийти друком наступного року.
До першої частини випуску
ввійшли спогади, зокрема, фермера
Олексія Цокалова — друга загиблого
на Майдані Віктора Чміленка, житомирської журналістки Юлії Чепюк,
члена робочої групи донецького Євромайдану Артура Шевцова, учасниці
запорізького Майдану Надії Мороз i
багатьох інших.
На презентації професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ок-

Національна поліція:
як запобігти
злочинам
проти дітей
Тарас ЗДОРОВИЛО

сана Ярош i професор Криворізького національного університету Тетяна Цимбал розкажуть, як відбувався
збір усних свідчень у їхніх містах. ■

■ НЕБЕЗПЕКА

«Мічигана» стережись
У нинішньому році Україна закупила у три рази більше
вакцини від грипу, ніж торік
Тобто, з бюджету сім’ї на
лікування тільки однієї людини піде близько 400-600
гривень. При цьому йдеться не про лікувальні препарати, а лише про такі, що
тимчасово знімають загальні симптоми грипу.
— У цьому році закупили 750 тисяч доз вакцин від
грипу, тому ніякого дефіциту не буде, — розповідає в.о.
міністра охорони здоров’я
України Уляна Супрун. —
Особисто я щороку проходжу цю просту процедуру та
вважаю, що це краще, аніж
хворіти та платити гроші за
препарати, які не настільки ефективні, як вакцина
від грипу.
У минулому році було
щеплено не більше 160 тисяч
осіб, при загальній потребі в

перехресному імунітеті, яка
становить не менше одного
мільйона людей.
— Найважливіше зробити щеплення тим, хто щодня спілкується з великою
кількістю людей та часто буває у таких соціально значущих місцях, як дитячі садки, школи та лікарні, — пояснює лікар одного зі столичних кабінетів щеплень.
— Вакцина не дає гарантії, що людина не захворіє
на грип, однак уберігає від
тяжкого перебігу хвороби та
різного роду ускладнень.
— При необхідності вакцину можна придбати в індивідуальному порядку під
замовлення, — розповідає
заступник директора мережі аптек Світлана Крисько. — Це зручно, якщо

■ ВТРАТИ

Служив слову
Пішов в іншосвіт літературознавець
Віталій Дончик

Людмила ТИЩЕНКО
У віці 85 років пішов
з життя український літературознавець, науковець та критик, один із засновників Народного руху
України Віталій Дончик.
Його серце перестало битися 18 листопада.
За навчальний посібник «Історія української
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літератури ХХ століття»
у двох книгах у 1996 році
Віталій Григорович разом зі ще сімома літературознавцями отримав
Де жавну премію України імені Тараса Шевченка.
«Український
світ
збіднів на одного з тих, на
кому він тримається, —
вважає письменник Михайло Слабошпицький.
— Віталій Дончик посідав
помітне місце в житті багатьох талановитих літераторів. Надарований непідробною доброзичливіс-

тю і цікавістю до здібних
людей, він прагнув усіх їх
підтримати й усіх пропагувати. Його ставлення до
літератури було ставленням дбайливого господаря, який прагнув порятувати і плекати все національно важливе і творчо
здорове».
Віталій Григорович
Дончик народився 15
квітня 1932 року в місті
Крюків (нині в складі
міста Кременчук Полтавської області). Закінчив Київську спецшколуінтернат з англійською

йдеться про велику родину,
де необхідно прищепити одночасно кілька осіб. За словами фахівця, можна телефоном зробити попереднє
замовлення, а потім прийти всією сім’єю та зробити
необхідні процедури у кабінеті вакцинацій.
Мешканці Києва можуть зробити щеплення у
спеціальних кабінетах, які
облаштовані у 16 медичних закладах, а знайти відповідну установу поближче до свого дому можна на
сайті столичної міськради.
У регіонах слід звернутися
до свого сімейного лікаря
або терапевта, який випише рецепт, пояснить, де купити вакцину та як знайти
кабінет для вакцинації поближче до своєї домівки. ■
мовою навчання; а потім
із відзнакою — романогерманське відділення
філологічного факультету Київського університету. За фахом — філолог, викладач англійської мови та літератури.
Від липня 1989 року
до січня 2000 року Віталій Дончик був головним редактором журналу «Слово і час» (до січня
1990 року — «Радянське
літературознавство»). ■

■ СПІВЧУТТЯ
Висловлюємо сердечнi
спiвчуття родинi дорогого i любого нашому серцю Дончика Вiталiя Григоровича, великого українського вченого, письменника, лiтературознавця. Сумуємо
разом iз вами.
Уся родина Івасюкiв
з Києва, Львова, Чернiвцiв.

В Україні із дітей, які потерпають від
сексуального насилля чи експлуатації, —
70 відсотків стають жертвами людей, яким
довіряють. Такі приголомшливі дані озвучив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв під час прес-конференції, приуроченої до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. «Нацполіція впродовж
останніх двох років веде планомірну роботу з відновлення конституційної складової щодо захисту дітей від злочинних проявів. Відтак можу сказати, що маємо певні напрацювання, які стали можливими в
результаті чіткої співпраці, в тому числі й
з уповноваженим Президента, європейськими інституціями», — сказав поліційний
чиновник.
За статистикою, у середньому близько
25 дітей щодня в Україні залишають помешкання, не кажучи, куди йдуть; а 1511
дітей стали жертвами тяжких та особливо
тяжких злочинів (серед них — 73 убивства
та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом). Найчастіше об’єктом
сексуального злочину стають діти 10-12річного віку, i згодом їм дуже важко створювати стосунки з іншими людьми.
Така ситуація спонукає Нацполіцію говорити про створення чітких алгоритмів запобігання злочинам стосовно дітей: iдеться
про впровадження чітких механізмів, які в
подальшому зроблять неможливими факти
насилля проти дітей. Зокрема, слід виключити ситуації, коли людина буде трактувати зовнішній вигляд дитини як підставу чи відсутність обмеження щодо вчинення проти неї протиправних дій. «Відтак «наріжним каменем» сьогодні є участь
у цьому широкому процесі громадськості,
привернення уваги до цього питання і прийняття відповідних рішень на рівні законодавства», — наголосив Костянтин Бушуєв,
додавши, що його відомство в цьому напрямi реалізовує низку проектів за підтримки
міжнародних донорів та вітчизняних громадських організацій.
У свою чергу представниця офісу Ради
Європи в Україні Ірина Сваволя відзначила, що сексуальне насильство є реальністю для 47 країн-членів Ради Європи, і українське суспільство тут не є винятком:
«Для подолання грубих порушень прав дитини потрібно об’єднувати зусилля міжнародних організацій, представників громадського сектору та держави».
Учасники заходу наголосили на необхідності прийняття парламентом законопроекту, який стосується захисту дітей від
сексуального насильства та встановлення
віку сексуальної згоди. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Чимало трагедій стається також iз підлітками через нерозділене кохання чи старе як світ непорозуміння між батьками та дітьми. Одному з таких жахливих випадків, який трапився у столиці, в Деснянському районі, минулого тижня, й передувала сварка між
матір’ю й дівчинкою-підлітком. А причина чвари, здавалося, — дріб’язкова й не варта уваги: мати забрала
у 14-річної доньки планшет і пішла на вулицю гуляти з
собакою. Обурена діями матері та не маючи змоги зайти в соціальні мережі, дівчина викинулася з п’ятого поверху — внаслідок падіння отримала травми, несумісні з життям. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. І хоча нині розслідування трагедії
триває, але життя вже не повернеш. Хоча зрозуміло, що
непорозуміння між батьками і дітьми значно складніші,
ніж одна заборона взяти якусь річ.
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ПОЛIТИКА

«Кремль зрозумів, що Опоблок не справляється з ідеєю миротворчості,
із захистом російської мови тощо і що потрібні нові політичні сили —
такі як, наприклад, «За життя».

Віктор Небоженко
політолог

Наталія ЛЕБІДЬ

Коли півтора тижня тому Нестор Шуфрич заявив про вступ до лав партії «За
життя», лідер цієї політсили Вадим Рабінович зазначив таке: «Народний депутат Нестор Шуфрич написав заяву про
прийом у партію — сьогодні ми позитивно вирішили це питання. Ще багато
років тому, коли Нестор Іванович набив
фізіономію всесильному Льовочкіну,
я сказав, що це — наша людина!» —
радісно повідомив він на своїй сторінці
у «Фейсбуцi».
Що стосується членства Шуфрича у
фракції Опоблоку (яке поки що триває),
то тут Рабінович відгукнувся так: «Я не
вперше заявляю, що Опоблок — зрадники! Вони зрадили інтереси виборців
на південному сході України, коли голосували за бюджети двох урядів, за
судову реформу, передавши її в руки
Президента, за вбивче ЖКГ, рятуючи
при цьому свої «вишки», телеканали, вілли й маєтки, рятуючи свої зади.
Вони — політичні пройдисвіти! Тому
Опоблок руйнується зсередини, вчинок Нестора Шуфрича, який покинув
Опоблок і вступив до партії «За життя»,
— це ще далеко не останній «опоблокопад» у парламенті!» — спрогнозував
Рабінович.

■ ПАРТАКТИВ

Кум Путіна
гуртує лави
Що означає перехід Нестора Шуфрича з Опоблоку
до партії «За життя»?

«Опоблокопад»
Мандри Нестора Шуфрича з партії
в партію — «дрібниця, на яку не варто звертати увагу», переконаний політичний консультант Олександр Палій.
«Шуфрич шукає для себе затишніше
місце, бо розуміє, що в партії, якою керує Льовочкін, він не матиме прохідного місця. Тому він починає думати, як
би йому продовжити те, чим він займався останні 20 років — нічого не робити, але бути в парламенті», — говорить Палій.
Із Палієм солідарний і голова правління Центру прикладних політичних
досліджень «Пента» Володимир Фесенко. «Для Опоблоку відхід Шуфрича нічого не означає. ОБ від цього нічого не
втрачає. Не Шуфрич визначає рейтинги Опоблоку — він узагалі є непомітним
у цьому парламенті, якщо порівняти з
тим, яким він був раніше», — зауважує
експерт.
Але за фігурою Шуфрича проглядається інша персона, причому персона демонічна — кум російського президента Путіна Віктор Медведчук, до якого Нестор Іванович є близьким та якому
він підпорядкований. Якщо дивитися
на втечу Шуфрича під цим кутом зору,
вона набуває зовсім іншої ваги. І означає те, що Медведчук перегруповує
своїх людей, переносячи центр тяжіння з Опоблоку на партію Вадима Рабіновича «За життя», куди, власне, й втік
Шуфрич.
Але що не так з Опоблоком — політсилою, яка виступила правонаступницею та спадкоємицею Партії регіонів?
У Віктора Медведчука є щонайменше
дві причини бути незадоволеним Опоблоком. По-перше, ця структура ніколи
не була монолітом, нараховуючи три
центри впливу — центр самого Медведчука, а також Ріната Ахметова та Сергія Льовочкіна. Згоди всередині цього
тріо немає й не було. Зате тертя достатньо — особливо між людьми Медведчука та рештою двома складовими.
Наприклад, «всесильний Льовочкін» i справді мав особистий конфлікт, ба, навіть бійку з Нестором Шуфричем. Було це, правда, давно — у 2009
році, але подія з пам’яті обох фігурантів не стерлася. Коментуючи «зраду»
Шуфрича, Льовочкін «помстився» колезі, прямо вказавши на те, хто є його
безпосереднім покровителем. «Шуфрич завжди був представником «Українського вибору». Він ніколи не був
членом Опозиційного блоку, тому його
вступ до «За життя» — це справа «За
життя» та «Українського вибору», а
ніяк не Опозиційного блоку», — сказав Льовочкін.

❙ Тепер вони разом. Компанію Рабіновичу та Шуфричу на фото складає Євген Мураєв,
❙ власник канала NewsOne.
А «Український вибір» — це, як ми
знаємо, мертвонароджене дитя Медведчука — проект, котрий так і не вдалося
розкрутити, попри всі намагання його
бенефіціара. Тепер путінський кум переносить акцент на партію Рабіновича і
має для цього (окрім внутрішніх протиріч в ОБ) також i другу причину.
Полягає вона в тому, що Опоблок
дедалі більше та частіше підіграє Банковій. Власне, спільні ситуативні голосування БПП, «Народного фронту» та
ОБ дозволяють розглядати останній як
складову коаліції. Така «дружба» категорично не влаштовує Медведчука. А
це, в свою чергу, означає, що Опоблок
вийшов з довіри у його московських
спонсорів, а також втратив монополію
на проросійську позицію.

Свій до свого по своє
«Кремль зрозумів, що Опоблок не
справляється з ідеєю миротворчості,
із захистом російської мови тощо і що
потрібні нові політичні сили — такі як,
наприклад, «За життя». І за наявності
серйозного фінансування від Москви (а я думаю, що це — серйозна умова від серйозного бізнесмена Рабіновича) ці нові сили зможуть підсісти на
ліву демагогію та орієнтуватися на лівий електорат, котрий постійно збільшується через недолугу соціально-економічну політику уряду та президента, — коментує директор соціологічної служби «Український барометр»
Віктор Небоженко. І додає: — На лівому фланзі у нас немає соціалістів,
тому Кремль, думаю, вирішив розділити сили. Одна група буде обстоювати «мир у всьому світі» (і це буде Опоблок), а інша займатиметься лівою демагогією (партія Рабіновича—Мураєва). Поява в останній групі Шуфрича
пояснюється тим, що у Медведчука не
вийшло втиснутися між Льовочкіним
та Ахметовим в Опоблок. Дрейф Шуфрича — справа непогана, адже тепер
принаймні зрозуміло те, що курувати
сепаратистські настрої на Закарпатті
буде не він.
В особі Мураєва, котрому 41 рік,
Шуфрича, якому — 51, та 64-річного
Рабіновича ми бачимо три покоління
п’ятої колони Кремля. У цьому є пев-

на спадкоємність, тим більше що між
молодим Мураєвим та старим Рабіновичем не вистачало певної середньої
ланки. Нині ця ланка виникла в особі
скандального, цинічного, але доволі
оригінального політика Нестора Шуфрича. Що з цього вийде — сказати тяжко, надто вже карикатурно все це виглядає», — говорить Небоженко.
«Кремль більше не робить однозначної ставки на Опоблок — як робив
колись ставку на Януковича. Москва
віддає перевагу тому, аби розкладати
яйця в різні кошики. А відтак у Шуфрича немає жорсткої установки працювати виключно на Опозиційний блок.
Тим часом Рабінович зацікавлений,
щоб у нього була партія не лише Рабіновича, а й когось іще — в цьому полягає його інтерес», — додає Олександр
Палій.
У виграші, таким чином, опиняються Москва, Медведчук та Рабінович.
Перша — тому що урізноманітнює методи досягнення цілей, другий — тому
що знайдено спосіб нівелювати політичне фіаско з Опоблоком, а третій —
через можливості нової розкрутки (фінансової, зокрема) себе і своєї політичної сили. Делегуючи Шуфрича до лав
«За життя», Медведчук намагається
закріпити за собою бренд цієї партії,
аби з її допомогою знову виграти тендер на звання путінського улюбленця.
А відтак цілком імовірно, що до виборів 2019 року «За життя» доросте до
звання головного кремлівського лобі,
маючи для цього і достатню матеріальну підтримку, і непогану медійну базу,
котру забезпечить «співвласник» партії Євген Мураєв, в активі якого є канал
Newsone.
Що стосується того, як довго триватиме подібне «смачне життя» Віктора Медведчука, то тут, що називається,
можливі варіанти. Олександр Палій
вважає, що нині Медведчук потрібен
для комунікації між істеблішментом
України та Росії, яка все-таки відбувається. Але в майбутньому «кримінальне переслідування Медведчука не
виключено, хоча зараз він виконує роль
зв’язкового з Путіним (і таких каналів
лишилось дуже мало), а «послів» не чіпають», — зауважує Палій.

Фесенко ж вважає, що «відносно
Медведчука не можна сказати, що він
перебуває в зоні абсолютного комфорту
— дискомфортним є вже одне його прізвище. Але простір для маневру в нього
зберігається. У 2014 році він завів своїх
людей до парламенту через Опоблок,
а зараз може завести через Рабіновича. Зрештою, все залежатиме від політичної кон’юнктури. Та все ж ситуація
2002 року більше не повториться», —
переконаний експерт.

Хто наступний?
Отож для частини учасників цієї гри
все складається непогано, чого, проте,
не скажеш про решту. Окрім Шуфрича,
Опоблок теоретично можуть залишити
й інші «медведчуківці», а саме — Василь Німченко, Ігор Шурма,Тарас Козак і Михайло Папієв. Незадоволеними
своїм нинішнім статусом в ОБ є також
Олександр Вілкул та Вадим Новинський. Останнього, вочевидь, особливо радо вітатимуть у будь-якій іншій
орієнтованій на Кремль структурі —
тісні зв’язки Новинського з Російською православною церквою створюють
йому преференції на кастингу політгравців.
І якщо всі вище перераховані особи візьмуть за приклад вчинок Шуфрича і залишать Опоблок, там, швидше
за все, розпочнеться нова підкилимна
боротьба — тепер уже між Ахметовим
та Льовочкіним. Обидва політики «будуть товктися на тому самому електоральному полі, будуть просувати «мир
в усьому світі», хоча зараз, коли Сурков
домовляється з Волкером, ця ідея себе
вже вичерпала. Але альтернативи їй
поки що не придумано, та й не можуть
Льовочкін та Ахметов — люди у дорогих костюмах — зображувати, як це робить Рабінович — пристрасть до злиденних кіл суспільства», — іронізує Віктор
Небоженко.
А Олександр Палій зауважує, що
«частина
«пост’януковичівського»
електорату все ще зберігається. Вона
невеличка, але за неї триває боротьба
між різними політичними угрупованнями, котрі орієнтовані на Росію і які
є один одному конкурентами».
Натомість Володимир Фесенко вважає, «що на наступних парламентських
виборах Опоблоку вже не буде. Буде дві
або навіть три іншi партії — замість нього. Хоча малоймовірно, щоби всі вони
пройшли до парламенту. В кращому випадку пройде якась одна».
Цілком можливо, що Ахметов і Льовочкін мирно та «полюбовно» домовляться про те, хто із них залишиться зі
старим брендом, а хто «відбрунькується» у власний проект. При цьому шанси
залишити за собою Опозиційний блок
вищі у команди Льовочкіна, оскільки
«фронтмен» цього гурту Юрій Бойко є
більш активним та більш упізнаваним,
аніж «флагман» ахметовців Олександр
Вілкул. До того ж Бойко має ще й президентські амбіції і входить до п’ятірки
лідерів, які розгорнуть між собою змагання за посаду глави держави.
Хай там як, а зрозуміло, що шляхи
опоблоківців розходяться i на вибори
вони підуть різними колонами. Чи не
тому, бува, члени цієї фракції підтримали проект нового виборчого кодексу,
який передбачає (окрім упровадження
відкритих списків) також i зниження
прохідного бар’єра, що дає шанс дрібнішим партіям?
Таким, зокрема, як партія Сергія
Тарути «Основа», котра також націлена на електорат колишніх «регіоналів»
і може виступити додатковим «плавзасобом» для бажаючих покинути опоблоківський «Титанік». Тож вибір для
тих, хто шукатиме собі зараз нову політичну пристань, є. Головне, звісно, не
помилитися із правильним «капіталовкладенням» і обрати того покровителя,
котрий забезпечить більші дивіденди.
Але це вже проблеми колишніх «опоблоківців», чи то пак колишніх «регіоналів». Їм їх і вирішувати. ■
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■ БЕЗ СВАРОК

Ляшко: У мене всі
сусіди будуть шовкові!
Ескалація відносин України з сусідніми
країнами потрібна кому-завгодно, крім українців

Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Олег Ляшко пообіцяв, що,
зайнявши крісло Президента, він
змусить Росію звільнити Донбас і
Крим, та після цього буде «хорошим сусідом» для всіх.

«Сьогодні, завдяки «геніальній» політиці нашої влади, у нас
не два, не три, а всі тридцять
два фронти. Всі наші сусіди мають претензії до України. З одного боку, це питання до наших
жадібних сусідів, які хочуть,

скориставшись тимчасовою слабкістю України, щось собі відірвати. З іншого — це питання до нашої влади, яка пересварилася
з усіма, з ким тільки можна. Є
така приказка: «Хороший сусід
— краще родича». Коли я буду
Президентом, у мене всі сусіди будуть «шовкові» і у нас будуть найкращі відносини з усіма
сусідами, в тому числі і з Росією
за умови звільнення Донбасу та
Криму. Звільнять Донбас і Крим,
то кращого сусіда, ніж я, вони не
знайдуть. Не звільнять — то змусимо», — наголосив Ляшко.
Він додав, що нинішня політика влади лише загострює відносини з країнами-сусідами. «Наша
влада свариться з сусідам, бо дає
їм приводи для сварок. Може,
треба подивитися на себе? Як кажуть: «Нічого на дзеркало нарікати, коли пика крива». Якщо наша
влада проводить таку політику,
яка провокує сусідів, то, може,
треба її переглянути? У нас багато чого було у минулому і з Польщею, і з іншими країнами. Але я
переконаний: треба шукати те, що
нас об’єднує, а не роз’єднує. Якщо
ми будемо копирсатися тільки в
тому, що нас роз’єднує, ми так і
будемо завжди сваритися. Тому
треба шукати те, в чому ми спільні та сильні», — підсумував лідер
Радикальної партії. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Зі зниклої в Атлантиці субмарини
намагалися зателефонувати
Супутник вловив сигнали, що могли надійти зі зниклої аргентинської субмарини, повідомили офіційні джерела в Буенос-Айресі. Міністерство оборони Аргентини зараз намагається визначити координати, з яких у суботу було здійснено сім
невдалих спроб вийти на зв’язок за допомогою супутника. Підводний човен ARA San Juan німецького виробництва з 44 моря-

ками на борту зник минулої середи. Припускають, що зв’язок із
нею втрачено внаслідок знеструмлення. Аргентинський флот
за допомогою літака НАСА посилив пошуки субмарини, яка
зникла на відстані 430 км від берега. Пошуково-рятувальні
операції ускладнені штормом і сильним вітром у тій ділянці Атлантичного океану. Згідно з морським статутом, у разі втрати
комунікацій із підводним човном він повинен негайно спливти
на поверхню.
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■ БЛОКУВАННЯ

«Ямайка» в Берліні
не прижилася
Коаліційні переговори
в Німеччині провалилися
Ігор ВІТОВИЧ
Попередні переговори про створення нової урядової коаліції в Німеччині перервані, повідомляє «Німецька хвиля».
Як заявив 19 листопада Крістіан Лінднер, очолювана ним Вільна демократична партія (ВДП) покинула переговори, в яких також брали участь блок партій Анґели Меркель ХДС-ХСС і «зелені».
Крістіан Лінднер заявив, що ці партії так
і не змогли дійти згоди. Анґела Меркель
не приховує свого розчарування провалом переговорів
Лінднер пояснив зрив консультацій
«відсутністю довіри» між партнерами. За
його словами, сторонам не вдалося знайти спільний підхід до модернізації країни.
«Краще не керувати країною, ніж керувати неправильно», — додав політик. «Сьогодні, після тижнів переговорів, ми маємо перед собою список безлічі протиріч,
відкритих питань та конфліктів цілей», —
зауважив Лінднер. За словами політика,
протиріччя між ВДП, з одного боку, і союзу ХДС-ХСС — з іншого виявилися непереборними.
Переговори зі створення широкої коаліції, жартівливо названої «Ямайкою»,
тривали близько чотирьох тижнів. Відтак Анґела Меркель вчора висловила
жаль через провал попередніх переговорів щодо створення урядової коаліції в
ФРН. Канцлер наголосила, що ХДС/ХСС
найближчими тижнями продовжить діяти

з повною відповідальністю. «Я як виконувачка обов’язків канцлера зроблю все,
щоб у ці непрості тижні країна залишалася під правильним керівництвом», — додала Меркель.
Ліві закликають провести нові вибори. Голова партії Катя Кіппінґ заявила в коментарі виданню «Берлінер Цайтунг», що
нові вибори покажуть — «система Меркель не спроможна утворити більшість».
Голова Федерального об’єднання торговопромислових палат Німеччини Ерік Швайцер через провал переговорів про створення урядової коаліції побоюється «довшої фази невизначеності» в країні. Як заявив Швайцер, для німецької економіки
провал переговорів — це «розчарування», адже втрачено шанс «переступити
ідеологічні межі й знайти належні рішення» актуальних питань.
Після провалу переговорів, на думку оглядачів, країні, ймовірно, слід чекати на нові вибори. Хоча є й інші альтернативи, зокрема створення уряду меншості.
Якщо Християнсько-демократичний та
Християнсько-соціальний союзи (ХДС/
ХСС) з вільними демократами все-таки
наважаться створити свій уряд, для більшості в Бундестазі їм бракуватиме 29 мандатів. Коаліції ж у складі консервативних
партій та «зелених» не вистачатиме 42 голосів у парламенті. Хоча уряди меншості
часто можна зустріти у світі, в Німеччині на
федеральному рівні таку модель ще жодного разу не випробовували. ■

■ ШАХРАЙСТВО

У масках правозахисникiв
Жанар Ахметова — аферистка політичних нетрів
Степан ПЕТРЕНКО
В останні роки стало модно прикривати будь-яке шахрайство «політичними поглядами». Це дає безпрограшний
шанс заслужити імідж непримиренного
борця. А заодно — можливість організувати кримінальну схему для власного збагачення.
Кілька років у казахстанському сегменті соціальних мереж гриміла блогер
Жанна Бота (вона ж Бота, вона ж Жанар Ахметова). Її активність на правозахисному полі викликала щире захоплення. Вона готова була заступитися за всіх,
чиї проблеми привертали увагу громадськості. Причому настільки завзято, що
заслужила імідж «борця» і «чесної людини». Коли в країні набрала масштаби
тема захисту інтересів пайовиків, які постраждали в результаті економічної кризи, Жанна Бота була в числі перших, виходила на мітинги на їх захист. Вона була
в перших рядах протестуючих, коли піднялася хвиля за права проблемних банківських позичальників. Одна з останніх її гучних казахстанських справ — захист засудженого за розтрату бюджетних
грошей відомого режисера Т. Жанибекова. Причому вже і сам режисер визнав,
що гроші, які держава виділила на зйомки фільму, витратив на власні потреби,
а Жанна все заявляла, що Т. Жанибеков
— жертва політичних інтриг заздрісників. Цей імідж грав їй на руку. Оскільки
дозволяв практично безперешкодно отримувати фінансову підтримку. І причому в досить чималих розмірах.
З огляду на її популярність, чимало з тих, кому довелося спілкуватися з
Жанар Ахметовою, наївно вірили в зна-

чимість і авторитет її персони. І довіряли їй свої заощадження, щиро вірячи,
що аферистка допоможе у вирішенні
проблемних питань. Наприклад, одна
мешканка м. Астани ще в середині 2000х років навіть взяла кредит, віддавши
гроші Жанні Боті для (як вона переконувала) «запуску великого прибуткового проекту». В результаті змушена була
самостійно виплачувати в банк майже
100 тисяч доларів США, тоді як Жанна успішно витратила кошти довірливої підприємниці на свої потреби.
Казахстанка Райхан Айтпаєва, відома своєю активною громадянською позицією, майже 10 років тому позичила
Жанні близько 20 тисяч доларів США на
«політичну боротьбу». У підсумку нічого не отримала. Всього з березня 2005-го
по жовтень 2008 року Жанар Ахметова
зібрала з наївних і довірливих громадян
більше півмільйона доларів США. Всі судові позови, які подавалися обдуреними
позикодавцями, були задоволені. Але
виявилося, що в Жанни взагалі відсутнє
будь-яке майно, юридично вона ніде не
працює і доходів не має. Але двоє її старших дітей, які не вирізняються високими
заробітками, вельми непогано живуть,
купуючи дорогі квартири й автомобілі.
Ще в 2009 році Алматинський суд,
який засудив Жанну Боту до 7 років
позбавлення волі за шахрайство, дав їй
відстрочку на відшкодування збитку до
2021 року в зв’язку з тим, що вона виховувала неповнолітню дитину. Однак за
минулі роки Жанна не тільки не повернула кошти, а й устигла «засвітитися»
ще в декількох судових процесах, і все
за тою самою статтею: шахрайство.
Щоб не чекати, коли потрібно буде ви-

конувати рішення Феміди, Жанна Бота
зважилася на популярний серед махінаторів крок — утекла з країни. І вибрала
для цього Київ. Саме тут зараз влаштувався осередок проплачених політичних
популістів, що намагається обілити і відвести від кримінальної відповідальності
найбільшого казахстанського махінатора — Мухтара Аблязова. Керує цією бригадою ще один політик iз Казахстану —
Айдос Садиков, який також, як і Жанна
Бота, позиціонує себе завзятим правозахисником-опозиціонером.
Уже з Києва Жанна Бота інформує, що в Казахстані на неї «тиснули» у
зв’язку з її політичною діяльністю, шляхом порушення проти неї кримінальних
справ. Але Жанна Бота — блогер. І, щоб
не втрачати свою громадську блог-позицію, насамперед вирушила на Майдан,
зрозуміло, відпрацьовувати версію «за-

хисту прав людини». Одночасно з цим
почала масово строчити жалібні листи
в європейські правозахисні організації,
барвисто описуючи випадки «переслідування» і «тиску» в Казахстані. Ось тільки в Казахстані втеча Жанар Ахметової
і її плачі про гоніння отримали зворотний ефект, піднявши хвилю народного
невдоволення спробами аферистки обілити себе, приміряючи статус політичної біженки. Днями Ж. Ахметову, яка
за запитом казахстанського правосуддя перебуває в міжнародному розшуку,
затримали в Києві. Тепер вирішується
її доля: чи буде її екстрадиція на батьківщину, або стане вона ще однією «біженкою з політичних мотивів». Утім на
батьківщині в її політичне забарвлення
вже давно ніхто не вірить, чи повірить
їй Україна — питання залишається відкритим. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Минулого тижня Верховна Рада
ухвалила у першому читанні Державний бюджет України на 2018
рік, про що «УМ» уже повідомляла. У цілому головний фінансовий документ нашої держави, як
сподівається Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, буде ухвалено
у наступному місяці. Не «під ялинку», як це часто буває в нашій державі, тобто в останні дні чи навіть
години старого року, а на початку
календарного місяця грудня.

В. Гройсман: «Мир і гроші
вашому дому!»
Сподівання — більше, ніж
оптимістичне. Адже бюджетний
процес у наших реаліях означає
жорсткий компроміс щодо розподілу видаткової частини між
зацікавленими міністерствами
і відомствами та їх лобістами із
числа народних депутатів.
Сам Прем’єр Гройсман проблем зі своїм дітищем не вбачає
і свято вірить, що його переконаність перейде і на нардепів.
«Бюджет є абсолютно збалансованим, бюджет економічного зростання, в наступному році
зможемо досягти зростання більше трьох відсотків. Я би поставив
зараз питання про те, що бюджет
на 2018-й було ухвалено в першій декаді, тобто до 10 грудня
2017 року. Ми не маємо робити
під ялинку жодних сюрпризів»,
— сказав Володимир Гройсман.
У наступному році, прозоро
натякнув головний міністр України, ставлення влади до народу буде прагматичнішим. Цю
тезу навіть ввели у назву головного фінансового документа: від
людиноцентричного бюджету до
бюджету економічного розвитку.
Іншими словами: менше допомоги, більше праці.
У відеоролику, опублікованому на його сторінці у «Фейсбуці», керівник Кабміну намагається перенести свій позитив
і на кожного з пересічних українців. «Сьогодні дуже важливо, що ми продовжили традиції
своєчасного ухвалення необхідних рішень. Ми провели якісні
дискусії з українським парламентом, iз комітетами, з експертним середовищем — для того,
аби цей бюджет був зрозумілим,
абсолютно відкритим і публічним», — звертається з екранів
ноутбуків та планшетів головний
український міністр.
І нагадує для всіх, хто не в
курсі планів уряду: Держбюджет
2018 року передбачає зростання
ВВП на 3%. «Але цей показник
може бути і вищим! — Прем’єр
Гройсман, принаймні публічно,
ніколи не бачить перешкод для
власних планів і мислить тільки глобальними перспективами. Особливо з екранів, і особливо для виборців. Тобто його фоловерів у «Фейсбуці». — Але навіть
зростання на 3% означає, що ми
виробимо на 400 млрд. гривень
більше продукції в Україні, ніж
у 2017 році. Це означає, що десятки тисяч людей матимуть роботу, зарплату і економіка розвиватиметься».
Ще один «Фейсбук»-месидж
Володимира Гройсмана: у Держбюджеті-2018 чітко прописані
головні пріоритети: під номером
один — безпека та оборона. На
які витратять 165 млрд. гривень.
Далі — освіта, охорона здоров’я,
будівництво доріг, енергонезалежність, а також продовження децентралізації. Яка, на думку пана Гройсмана, мало би добудувати в районах дороги, школи, лікарні та інфраструктурні
об’єкти.
«Я переконаний, що 2018 рік
стане роком нашого економічно-

■ НАШІ ГРОШІ

Держбюджет-2018: початок
«великих торгів»
Держкошторис наступного року передбачає долар по 30 грн., нереальну інфляцію у 7%, десятки
мільярдів — на силовиків та чиновників і лише 52 млн. грн. на нанотехнології та науковий
прорив України
го успіху, — продовжував щедро розсипати позитив Прем’єрміністр України. — Успіху, який
має відчути кожна українська
сім’я: з точки зору своїх доходів
і якості життя». Це Володимир
Гройсман мав на увазі підвищення соціальних стандартів. Як вказує пояснювальна записка до законопроекту, будуть підвищені
мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Середня заробітна
плата становитиме 8629 грн. і таким чином зросте на 10%.

Рекорди бюджету:
надходження, зарплата,
інфляція...
Якщо глянути на абсолютні
цифри, то держкошторис 2018
року — безумовно, рекорд. Адже
і доходи, і видатки обчислюються трильйонами. І все було би чудово, якби не кілька «маленьких» нюансів. З одного боку,
шалена інфляція, яка миттєво
з’їдає все це підвищення зарплат
і пенсій від уряду. З іншого, постійно девальвуюча гривня, що
робить трильйони не такими вже
й трильйонами.
Цей самий процес очікує нас і
у наступному році. Причому масштабів цього процесу не знає навіть сам очільник українського уряду. Прогноз річної інфляції на 2018 рік у його варіанті Держбюджету — просто смішний:
7%. Для порівняння: у деякі
осінні місяці нинішнього року
цей показник перевищував 16%.
І річна інфляція за всіма прогнозами — і Міжнародного валютного фонду, і Світового банку, і
внутрішніми підрахунками, наприклад Нацбанку України, —
вимірюється двозначними цифрами. Найближчий орієнтир —
12%.
У наступному році, як припускають експерти, інфляція
може бути меншою. Але не удвічі! Таким чином, автори законопроекту про Державний бюджет на наступний рік просто,
м’яко кажучи, говорять неправду, оперуючи цифрою 7%.
Кажучи простою мовою, знецінення коштів відбуватиметься
значно швидше, і середня зарплата у понад 8 тис. грн. автоматично стане суттєво меншою вже на
момент її видачі. А маніпулювання цифрою інфляції означає, що
уряд просто не наважується говорити людям правду.
Ще одна тривожна цифра, закладена в бюджеті, — курс американського долара до гривні:
1:30. Курс 30 гривень за долар
не тільки зробить усіх нас біднішими, а й, безумовно, розганятиме інфляцію. Яка, на думку експертів, також перейде психологічний рубіж у десять гривень.
Таким чином, уряд однією рукою дає: йдеться про заплановані
у бюджеті зростання мінімальної
зарплати до 3723 грн., прожиткового мінімуму до 1853 грн.,
та середню зарплату в 8629 грн.
А іншою рукою, використовуючи інструменти інфляції, забирає ці кошти. Якщо, наприклад,

❙ Уряд продовжує наполягати, що інфляція у 2018 році становитиме улише 7%, закріпивши цю цифру
❙ в Держбюджеті, — і таким чином применшує реальне становище фінансових втрат українців.
наступного року інфляція становитиме прогнозовані деякими експертами 12%, то справжній розмір мінімалки становитиме 3276 грн., а середньої зарплати — 7590 грн.

Держборг, «оборонка»,
нанотехнології
Державний борг у наступному році зросте на 231 млрд. гривень. І його обслуговування, як
відомо, ляже додатковим тягарем на Держбюджет.
Серед інших витратних статей
— оборонний комплекс, який, будемо сподіватися, отримає 165
млрд. гривень, що на 22 млрд.
більше, ніж було торік. 217 млрд.
гривень піде на освіту, у тому числі із цих коштів підвищать на
25% заробітні плати вчителям.
44 мільярди витратять на будівництво доріг. На медицину буде
витрачено 112 млрд. гривень, а
на культуру — всього 4 млрд.
Не забули чиновники і про
себе. Витрати на утримання
апарату «індексували» вище
прогнозованого рівня інфляції
— на 17%.
Існують питання і щодо доходів цього бюджету. Так, 22
млрд. гривень закладено доходів від приватизації. Це також доволі оптимістичне джерело надходжень, оскільки,
скажімо, цьогоріч, а також у
2016 і навіть 2015 роках приватизацію виконували на 1% від
планових цифр.
Серед «родзинок» — фінансування Фонду підтримки інновацій у розмірі 52 млн. гривень. За
словами міністра економічного
розвитку України Степана Кубіва, підтримка стратегічного розвитку здійснюватиметься за сімома напрямками, серед яких
— енергетика та агропромисловий комплекс, авіа-, судно- і ракетобудування, нанотехнології
і робототехніка, охорона навколишнього середовища.
«Ми намагаємося створити в Україні замкнуту систему
підтримки інвестицій і інновацій, яка дозволить активно роз-

вивати технології в Україні для
зростання економіки і добробуту громадян, — сказав Кубів. —
Ми є свідками і творцями початку великої історії успіху України
та розуміємо виклики, які стоять
перед нами. За три роки нам вдалося стабілізувати країну і перейти від кризи до економічного
зростання».
Утiм сума у 52 млн. гривень
на такий величезний обсяг стратегічних завдань — зовсім невелика. І виділення саме такого
обсягу коштів може свідчити,
що або проект самого Фонду сирий і жодних великих звершень
від нього не очікують, або ж що
Фонд має відіграти роль свого
роду символу для нібито інноваційного руху нашої держави
вперед.

«Білі плями» держкошторису
На думку аналітиків, уряд
занижує не тільки інфляцію, а
й прожитковий мінімум. Який
буде вдвічі більшим, ніж його оцінює команда Володимира Гройсмана, — 3500 грн. Окрім цього,
зміна назви Держбюджету, коли

уряд забрав слово «людиноцентричний» — це не просто так. Уряд
суттєво урізав соціальні виплати,
навіть на дітей із ДЦП виділять
на 5 млн. гривень менше, ніж у
нинішньому році.
Опозиція невдоволена збільшенням фінансування силових
структур на 30 млрд. гривень і
заявляє, що Україна будує поліцейську державу. Представники ж МВС та СБУ парирують, що
значна частина цих коштів піде
на потреби Нацгвардії та підрозділів Служби безпеки, які несуть службу в зоні АТО. А тому
їх, де-факто, можна розглядати як кошти, спрямовані на підтримку обороноздатності нашої
держави.
Питання, яке традиційно
намагається обійти уряд, — дефіцит коштів на субсидії. Через підвищення тарифів на комунальні послуги кількість українців, які мали би отримувати
допомогу від держави, стрімко
і постійно зростає. А, за деякими даними, у бюджеті наступного року на ці потреби не вистачає
20 млрд. гривень. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Бюджет США: ПВО та інше для України
Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив проект Закону «Про бюджет США на
2018 рік на потреби національної оборони» та скерував його на підпис президентові
Дональду Трампу. Законопроект передбачає виділення 350 млн. доларів на надання
безпекової допомоги Україні.
«Таким чином, Конгрес завершив процедуру ухвалення вказаного документа,
який віднині піде на підпис президенту США», — повідомило посольство України у
Сполучених Штатах.
За інформацією нашого дипломатичного відомства, проект закону санкціонує
надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки нашої держави з боку Америки у безпековій та оборонній сферах.
У документі містяться положення, які дозволяють використовувати кошти оборонного бюджету США на потреби в реабілітації у медичних закладах Америки ранених українських військовослужбовців, навчання і підготовку українських медичних спеціалістів у цій сфері, а також для підтримки Повітряних і ВійськовоМорських сил України.
«Уперше на законодавчому рівні пропонують надати Україні такі оборонні засоби, як радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії і берегової охорони», — пишуть у посольстві.
Окрім цього, Україна може отримати 500 млн. доларів для боротьби з проросійськими сепаратистами і 65 млн. доларів — на розробку ракети середньої дальності.

СЕЛЯНИ I КО
■ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ

І на роботі, і вдома
Особисті селянські господарства:
гостинні послуги для заробітку

Тарас ЗДОРОВИЛО

Семінар «Основи знань із надання гостинності особистими селянськими та фермерськими господарствами», проведений Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму України, спробував адаптувати
для розуміння деякі корисні ідеї, втілені у цивілізованому суспільстві. Сільський туризм багатьом допомагає
звестися на ноги. Дорога давно вторована європейськими сусідами, де зелений туризм — перевірений і доступний спосіб поліпшення економічної, екологічної та
культурно-побутової ситуації на селі.

Польський досвід
У поляків сільський туризм зародився ще на початку 1990-х. Наразі польське законодавство чітко розмежовує основні поняття та
принципи ведення сільського зеленого туризму та інші види туристичних послуг, що надаються у сільській місцевості: на селян, котрі
надають такі послуги, використовуючи майно власного господарства,
не поширюється закон, який регулює підприємницьку діяльність. Оскільки діяльність у сфері сільського туризму не належить до підприємницької, грошові доходи за такі послуги не підлягають оподаткуванню.
Більшість агротуристичних господарств Польщі входять у регіональні спілки сільського туризму (окремих регіонів чи воєводств),
об’єднані у загальнодержавну громадську організацію — Польську федерацію сільського туризму «Гостинні господарства». Це дає
можливість впорядкувати ринок послуг сільського туризму й успішно
просувати їх на вітчизняному та міжнародному рівнях. Із 1997 року в
Польщі запровадили вимоги до якості сільського туризму. Вони містять характеристики засобів розміщення, спектр наявних послуг, рівень комфорту тощо. Запроваджено категоризацію (4 категорії —
базові), яка з часом зазнавала змін відповідно до загальноєвропейських вимог до таких закладів і востаннє оновлена у 2013 році. Як і в
Україні, система категоризації садиб у сфері СЗТ добровільна. Однак
у Польщі господарі садиб, які не пройшли категоризацію, не мають
права вільно розміщувати свою пропозицію в рекламних матеріалах,
а в нашій країні такого обмеження не існує. В Україні фізичні особи,
які здійснюють діяльність у сфері СЗТ, оподатковуються податком
з доходів фізичних осіб на загальних підставах, у порядку, передбаченому розділом ІV ПКУ (18 відсотків бази оподаткування).

Поради початківцям
Учасники семінару мали нагоду отримати корисні поради для неофітів у сфері надання послуг:
— не варто очікувати високих прибутків у перший рік своєї діяльності. Потрібно щонайменше 2–3 роки роботи та добрі відгуки гостей,
щоб досягти бажаного результату;
— стартові умови мають значення. Володіючи вільними вмебльованими приміщеннями, можна одразу ж приймати гостей. Якщо
ж треба отримати кредит або допомогу в будь-якій фінансовій установі, потрібно скласти бізнес-план. Без його представлення не відбудеться навіть вступна розмова;
— не пропонуйте всього разом, виділіть одну чи декілька особливих послуг, і кожна з них має бути представлена на належному рівні;
— працюйте в команді. Залучайте сусідів та об’єднуйтесь в осередки або кластери сільського туризму. Тільки разом ми будемо успішними;
— збирайте інформацію і розширюйте світогляд, читайте фахові
журнали і статті. Будьте активним слухачем на семінарах та тренінгах, які проводить Спілка сільського зеленого туризму України;
— дослуховуйтесь до відгуків і зауважень своїх гостей, їхню критику трактуйте як добру підказку;
— проводьте категоризацію садиби за програмою «Українська
гостинна садиба».
В Україні необхідно якнайшвидше впровадити чітке законодавче забезпечення сільського туризму. Наприклад, у Польщі дозволено
без оподаткування мати не більше 5 кімнат у власному господарстві.
Спілка СЗТ України пропонує обмежитися 10 місцями у власному господарстві (законопроект №2232а пройшов перше читання у Верховній Раді).Також варто врахувати досвід щодо поділу форм відпочинку: відпочинок у селі і відпочинок у селянина (агротуризм). Увагу слід
приділити розвитку агротуризму в діючих фермерських господарствах, які мають добрі можливості. В Україні дуже малий спектр агротуристичних продуктів і послуг. Варто їх розширити, впро ваджуючи
агроготелярство, агрогастрономію, агророзваги, агротерапію. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017
Мій чоловік 2 роки пробув в АТО.
Спочатку як доброволець, а потім
уже офіційно у війську. Повернувся на 3 місяці і знову пішов захищати країну. Чи має він право отримати земельну ділянку і куди для
цього звертатися?
Валентина Остапок

На які наділи мають право
захисники Вітчизни?
— Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають право
на першочергове відведення у власність або користування земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та
городництва (у користування). У
межах норм безплатної приватизації земельні ділянки передаються у
власність у таких розмірах:
1) для ведення садівництва — не
більше 0,12 га;
2) для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;
3) для будівництва та обслуговування жилого будинку в селах —
не більше 0,25 га, в селищах — не
більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

Куди звертатися для отримання
земельної ділянки?
— Учасникам АТО необхідно
звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або
користування: сільської, селищної,
міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних
громад).
• Обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або
в користування з відповідних земель
спільної власності територіальних
громад для всіх потреб;
• Районні державні адміністрації на їхній території — із земель державної власності у власність або в
користування у межах сіл, селищ,
міст районного значення для всіх
потреб (за межами населених пунктів земельні ділянки для городництва, ведення садівництва, ОСГ
та будівництва індивідуального
житлового будинку вони не передають);
• Обласні державні адміністрації на їхній території — із земель державної власності у власність або у
користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли
районна державна адміністрація не
утворена, для всіх потреб;
• Можна також звернутися до
Головного управління Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру в області
(якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності).
Кабінет Міністрів України ухвалює рішення щодо передачі (надання) земель державної власності, зокрема ріллі, багаторічних
насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів для нелісогосподарських потреб, а також земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
призначення та особливо цінних
земель.
У клопотанні зазначають цільове
призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри (в межах норм).
До клопотання додаються:
1) графічні матеріали, на яких
зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової
карти);
2) копія паспорта та копія ідентифікаційного номера;
3) документ, що посвідчує участь
в АТО (посвідчення, довідка).
Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та до-
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■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як отримати землю
її захиснику?
На правові запитання відповідає
міністр юстиції Павло Петренко
кументи. Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про мотивовану відмову має
бути прийнято в місячний строк.

Що може бути підставою для
відмови?
— Лише невідповідність місця
розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів
та іншої містобудівної документації,
схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання
та охорони земель адміністративнотериторіальних одиниць, проектів
землеустрою щодо впорядкування
територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.

Як проходить відведення
земельної ділянки?
— Якщо уповноважений орган
прийняв рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення
такого проекту. Виконавцем робіт
може бути тільки особа з сертифікатом інженера-землевпорядника.
Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі укладеного із замовником договору. Термін
виконання робіт не може перевищувати 6 місяців. Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру. У випадку
розташування земельної ділянки в
межах населеного пункту, або якщо
на ділянці планується розташувати
об’єкт будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням iз
питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, залежно
від її призначення, цінності та місця розташування, може підлягати
також погодженню із:
— структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього
природного середовища;
— центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони культурної
спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини;
— центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства;
— центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Строк розгляду: протягом 10 робочих днів iз дня одержання проекту (двотижневий строк iз дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (якщо необхідно провести
обов’язкову державну експертизу
землевпорядної документації згідно
із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи).
Підстава для відмови — лише невідповідність його положень вимогам
законів, прийнятим відповідно до
них нормативно-правовим актам,
документації із землеустрою або містобудівній документації.

Як зареєструвати земельну
ділянку в Державному кадастрі?
— Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати наступні документи:
1) заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);
3) документацію із землеустрою,
яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа.
Строк розгляду такої заяви —
14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.
Рішенням про надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її відведення затверджується проект землеустрою.

Чи потрібно реєструвати право на
земельну ділянку в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме
майно Мін’юсту?
— Потрібно. Для цього слід
звернутися до суб’єкта, уповноваженого на проведення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме до виконавчого
органу сільської, селищної чи міської ради або до місцевої державної
адміністрації, в тому числі через
центри надання адміністративних
послуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані
Мін’юстом, та нотаріуси. Для цього потрібні наступні документи:
1) заява встановленої форми, яку
формує державний реєстратор;
2) документ, що посвідчує особу;
3) засвідчена копія рішення про
безоплатну передачу земельної ділянки у власність або надання у користування;
4) витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (подається у разі, коли в документі, що подається для державної реєстрації, відсутні відомості
про її кадастровий номер, а також
у разі, коли в результаті доступу
до Державного земельного кадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про
відповідну земельну ділянку);
5) документ, що підтверджує
внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно — в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних
осіб.

Куди звертатися, щоб отримати
детальну консультацію?
— Регіональний центр iз надання безоплатної вторинної правової допомоги. У столиці він розташований за адресою: вул. Платона Майбороди, 23, м. Київ, 04050,
Україна
Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги:
0-800-213103
Електронна адреса:
office.kyiv@legalaid.gov.ua
Веб-сайт:
http://kyiv.legalaid.gov.ua/ua/
Директор:
Василяка Оксана Миколаївна ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017

■ СПРАВА ЖИТТЯ

Із окопів —
за парти
Учорашні учасники АТО здобувають вищу військову
освіту, аби ще ефективніше захищати Батьківщину
Геннадій КАРПЮК

Війна на Донбасі стала своєрідним каталізатором неймовірного патріотичного піднесення в країні. Вона, як і події
Революції гідності, викристалізувала
потужний суспільний пласт серед української молоді, яка натхненно стала
на захист рідної землі, впряглася в теперішнє оновлення влади й реформаторські процеси. Серед тих, кого вогнем
та кулями випробовував Майдан, а потім
АТО, є чимало юнаків і дівчат, котрі нині
жадають більшого, аніж бути рядовими
бійцями згаданих «фронтів» боротьби
за нову Україну.
До вишів здобувати сучасні військові
знання приходить чимало контрактників. Серед них багато учасників АТО. Ми
вирішили довідатися: хто вони такі, колишні бійці з передової, які окоп змінили
на навчальні аудиторії.

Він і армія — це назавжди
Із першим героєм знайомимося у Військовому інституті телекомунікацій та
інформатизації (ВІТІ). Сержант Костянтин Чорний — другокурсник факультету військового управління. Родом iз Вінниці, 29 років. До війни працював адміністратором у Києві в царині продажу офісної техніки. Строкову служив у
Львові спецпризначенцем.
— До війська знову потрапив, коли
призвали у другу хвилю мобілізації, —
розповідає Костянтин. — Щиро вдячний сержантам і офіцерам, які під час
строкової служби нас добряче «ганяли».
Були марш-кидки, стрільби на полігоні
з різної зброї, відпрацювання тактичних
навичок. Підготовка далася взнаки через кілька років. Я не був новачком —
навіть учив мобілізованих, як правильно стріляти із РПГ та АГС, коли проходив перед відправкою в АТО двомісячний вишкіл на Яворівському полігоні.
Купивши бронежилет, Костя, після полігонного тренінгу, разом із побратимами вирушив у серпні 2014-го в напрямку Сватового. Його підрозділ спецназу прикомандирували до складу 51-ї
окремої механізованої бригади. Він мав
виконувати завдання неподалік Іловайська. Але хлопці не доїхали 8 кілометрів
до міста, як там «закипів котел»...
— Ми мали провести певний відволікаючий маневр, аби покращити нашим
військам умови виходу з оточення. Проїхали Моспине, Старобешеве — дорогою
виникало вдосталь проблем. Крім того
що заблукали, ще й постійно «роззувалися» БМП, — згадує ці спекотні дні
співрозмовник. — Неподалік села Стила, що під Докучаєвськом, потрапили
під вогонь «градів». Обійшлося без значних утрат, але виник певний хаос, дехто
відмовлявся далі їхати. Видовище ще те,
коли бачиш, як велика колона, ховаючись у соняшниках, гігантською «гусінню» шукає виходу із пастки. Згодом по
ній знову вгатили, і ще сильніше: били
з усіх калібрів. Колона розсипалася, почався бій, більше схожий на спланований розстріл. На скупчення людей і машин прицільно прилітали «урагани»,
«гради», міни. Ворог лише у нас знищив
8 одиниць техніки, було зо два десятки
загиблих, серед них близькі мені люди,
декого взяли в полон...
Наступного ранку батальйон намагався змінити локацію. Зорієнтувалися на місцевості, позбирали поранених
і о п’ятій вирушили. Але знову почався
розстріл. Чорний їхав машиною розвід-

❙ Костянтин Чорний до служби займався продажем
❙ офісної техніки. А тепер не уявляє свого життя без армії. ❙ Богдан Пророков та Володимир Бурих здобувають фах військових психологів.
ки, потім лишився у «хвості» — для прикриття. Щойно повернулися, як впали
міни, випущені з «Василька». Кілька осколків поцілили в Костю. Один iз них попав у голову — врятувала звичайна залізна каска. Тоді кевларових бракувало. На
згадку про той випадок у нього та ще чотирьох побратимів залишилися шрами.
Виявилося: вони їдуть у пастку. Назустріч рухалися два цивільні легковики. Їх зупинили. Люди навперебій оповідали, що вояки ледь не дісталися ворожих позицій.
— Зайшли в найближче село. Побачили напівзруйнований елеватор. Там
були «Газель», ВАЗівська «дев’ятка» і
два джипи. Вигадали наклеїти на них,
як своєрідне маскування, наліпки «Увага: діти!» і так виїхали до Комсомольського. Навколо снував ворог. Дорогою бачили руїни, спалені танки, іншу техніку, воронки, скалічені тіла... Зустрівся боєць — він ішов із затисненою в руці
гранатою: більше зброї в нього не було.
Сказав, що лишився один з роти. Нам
пощастило добратися до бази підрозді-

офіцерів та бойовиків. Тепер вступив до
ВІТІ, бо, зрештою, відчув, що я і армія
— це назавжди.

«Знання — це ніщо без прагнення
щось зробити чи змінити»
А от курсанти Військового інституту
КНУ ім. Т. Шевченка — молодший сержант Богдан Пророков та старший солдат Володимир Бурих — здобувають фах
військових психологів.
Богдан строкову служив у 2013-му
танкістом. Сподобалося відчувати гордість за форму, колектив і Батьківщину.
Тому підписав контракт у 17-й окремій
танковій бригаді, яку ще називають Криворізькою. Під час війни на сході України вона вела бої у секторі «Б», зокрема
за Іловайськ.
— Звісно, як військових нас готували до бойових дій. Але до останнього моменту не вірив, що воюватиму проти російської агресії, реально застосовуватиму отриманий на полігонах танкістський гарт, — розказує Богдан
Пророков. — У лютому 2014-го виїха-

Костя собі і побратимам клявся: «Якщо вийду з Іловайська живим,
ніколи у військо не вернуся». Але згодом, коли поминали загиблих,
немов щось усередині перемкнуло...
лу Нацгвардії, — оповідає фінал власної
іловайської історії теперішній курсант.
— Потім — лікування, реабілітація...
Костянтин собі й побратимам клявся:
«Якщо вийду з Іловайська живим, ніколи у військо не повернуся». Але згодом,
коли поминали загиблих, немов щось всередині перемкнуло... І Чорний перевівся
в 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду
— вона саме їхала в Дебальцеве. Потiм —
участь у боях під Чорнухіним і Нікішиним, навколо блокпосту «Балу» — до останніх днів цього пекла.
— За півтори-дві сотні метрів від ворога стояли. Щодня бачив огидні «сепарські» фізіономії, — каже сержант. —
Проте в Дебальцевому було менше розгубленості, дезорганізації — підрозділи ефективніше виконували завдання,
хоча ворог кинув проти нас навчених

ли охороняти військові склади на Кіровоградщину. Маховик війни дедалі розкручувався... Знаєте, по телевізору бачити розвиток таких подій — це одне,
а от споряджати боєкомплект танка й
готуватися будь-коли виїхати — зовсім інша справа.
Його рота пройшла нелегкий бойовий шлях. Хлопець фактично переосмислив ставлення до життя через переживання драматичних подій та випробувань, здатних як зламати, так і загартувати людину. Богдан був старшим
механіком-водієм танка й досі є адептом
статутної норми творчого підходу до виконання завдань. Його стихія — варіювання можливостями, імпровізація.
Найбільше запам’ятався штурм Шахтарська, хоча він був невдалим і кривавим.

— Варто розробляти систему ґрунтовної психологічної готовності військових
до справжньої війни, як і здатності надавати собі та товаришам меддопомогу. Таких фахівців бракує. Відчуваю, що стану одним iз них, — зауважує другокурсник. — Вірю в перспективу нашої армії.
Для людей iз бойовим досвідом вона стала дечим більшим, аніж просто місцем
служби. Тут кожен знайшов свою унікальну мотивацію.
Володимир Бурих три роки був контрактником у 169-му Навчальному центрі. Згодом захотів спробувати себе в інших родах військ, де більше екстриму і
відповідальності. Тому службу продовжив у 138-му Центрі спецпризначення (протидії диверсіям та терактам), де
значну увагу приділяли практиці, зокрема боротьбі з диверсійними групами.
— Нашу частину однією з перших залучили до АТО, — говорить Володимир.
— Я потрапив туди в третю ротацію восени 2014-го. Дислокувалися в Краматорську, але завдання виконували по
всій прифронтовій смузі. Супроводжували колони зі зброєю та технікою. Згодом охороняли спецтехніку й постійно
були з нею. Обладнання дуже цікавило
ворога, і ми очікували на увагу диверсантів. Тутешнє населення підказувало,
коли чужинці довідувалися про місця
розташування українських військ, техніки, зброї. Було зрозуміло: відбувається розвідка. Тоді ми терміново згорталися і змінювали дислокацію. Нашим завданням був не бій з ДРГ, а збереження
доволі дорогої й важливої апаратури та
людей, які на ній працюють.
«Кочова» служба навчила виживанню й гуртуванню. Деколи хлопці були
самі, без суттєвого прикриття, і така відповідальність допомагала швидко дорослішати.
— В армії існує нестача психологів,
які знаються на особливостях бойових
станів. А відбір кадрів у військо є перспективним полем роботи психологів, —
віднедавна ці виклики стали особистими
і для мене, — зазначає третьокурсник.
— Але і знання — це ніщо без прагнення щось зробити чи змінити. Принаймні в багатьох iз нас воно є. ■

ОСВIТА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017

■ ДОСВІД

Модерн центру і сходу
Інноватика в сучасній освіті присутня там,
де хочуть навчати по-новому
Наталія ОСИПЧУК

У Києві відбулася дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті». Цього року в ній узяли участь 585 учасників iз
23 областей України, Чехії, Словаччини, Австрії, Канади, США,
Швейцарії, Німеччини та інших країн; зокрема, 93 університети,
академії, інститути, коледжі, технікуми, наукові агенції; 12 закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх агенцій; 369
загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних
навчальних закладів, обласних і міських органів управлінь освіти;
79 професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти; 32 виробники та постачальники засобів навчання, проектів, сучасних програм і рішень
для галузі освіти; видавництва, освітні портали. Під час роботи
виставки відбулося 62 заходи: конференції, презентації, семінари,
майстер-класи, панельні дискусії за участю керівників, провідних
фахівців і науковців Міністерства освіти і науки, Національної академії педагогічних наук, Інституту модернізації змісту освіти МОН
України. Організаторами виступили компанія «Виставковий світ»
за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Бахмут український
Кожен учасник виставки готовий поділитися секретами успіху свого навчального закладу.
Утім розповідь про Бахмутський
педагогічний коледж усе-таки
особлива. Це, зрештою, i не дивно, адже місцеві мешканці, що
пережили окупацію російських
агресорів, особливо цінують свободу. До речі, в липні у Бахмуті
відбулися урочистості з нагоди
третьої річниці звільнення міста від проросійських бойовиків.
Представники громадських організацій «Об’єднання жінок та
матерів учасників АТО», «Бахмут український» організували фотовиставку, присвячену
третій річниці визволення, презентували друковані видання
2014-2015 років, об’єднані тематикою «Народжені війною». А
коли на площі Свободи учасники святкування розгорнули величезний національний прапор
розміром 72x22 метри — символ єдності і свободи українського народу, — видовище було
справді дивовижним.
«Війна змусила нас усвідомити ту ціну, яку платимо за
свободу та незалежність, — ділиться враженнями викладач
по класу фортепіано Бахмутського педагогічного коледжу Лариса Макогон. — Відтепер національно-патріотичному вихованню приділяємо особливу увагу.
Виховуємо майбутніх педагогів
у дусі патріотизму, любові до укНаталія ОСИПЧУК
Відомо, що останнім часом
хіба що лінивий університет не готує правників. Утім, як зазначають
у Міністерстві освіти і науки, майбутнім абітурієнтам потрібно уважно придивитися до ВНЗ, які обіцяють своїм студентам золоті гори.
Як виявилося, найгірше навчають
бакалаврів за спеціальністю «Право» аграрні, правоохоронні та приватні ВНЗ (без жодного місця державного замовлення). Про це свідчить середній бал випускників ВНЗ
цих галузевих груп, який вони отримали під час вступу на магістратуру з «Права» за технологією
зовнішнього незалежного оцінювання. Середній бал випускників
аграрних ВНЗ складає — 380,7;
правоохоронних — 380,86; приватних — 386,38.
У той же час найкращі показники з підготовки правників продемонстрували профільні юридичні ВНЗ — середній

раїнської землі. Бахмут завжди
був українським містом, тож
для місцевих мешканців ніколи
не виникало питання, де житимемо ми і наші діти. Бахмут —
це Україна». Прошу пригадати,
як події найгарячішої фази війни 2014 року вплинули на роботу навчального закладу. Лариса Макогон зізнається, що згадувати ті події доволі болісно.
Замість лекційних занять довелося відпрацьовувати практичні завдання, коли потрібно було
виводити студентів до бомбосховища. На щастя, обійшлося
лише тренувальними вправами,
тож педагоги раділи навіть цьому. Утім коли в 2014 році снаряд
усе-таки влучив у навчальний
корпус, то від жахливих наслідків урятувало тільки те, що студенти були на канікулах. Сама
доля берегла їхнi життя. Цікавлюся у Лариси Григорівни, чи
вдалося зберегти основний контингент студентів.
«Педагоги хвилювалися,
коли наші вихованці виїздили з
міста. На щастя, Бахмут звільнили, наші містяни повернулися додому. А щодо студентів, то
ми їх, на щастя, не розгубили.
Більше того, до нашого коледжу перевелися студенти з Донецька, Макіївки — міст, що
опинилися на тимчасово окупованих територіях. Тож продовжуємо вчитися, беремо активну
участь у житті не лише міста, а й
усієї нашої України». До речі, до

❙ Масштабна виставка.
Дня захисника України в Бахмуті відбулися спортивно-патріотичні змагання для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічної
освіти «Майбутні захисники».
Метою спортивно-патріотичних змагань стало відродження
національних традицій та культурної спадщини українського
народу, підвищення рівня фізичної підготовленості та збільшення рухової активності молоді. Переможцем змагань, під
час яких молодь отримала практичні навички з виконання нормативів iз розбирання та збирання стрілецької зброї, стала команда Горлівського інституту
іноземних мов. Друге та третє
місця відповідно посіли команди Донецького вищого училища
олімпійського резерву ім. С. Бубки та Бахмутського педагогічного коледжу.

Таланти Петриківки
Своїми враження від виставки «Інноватика в сучасній освіті» прошу поділитися заступника директора з навчальновиховної роботи професійнотехнічного училища №79 смт
Петриківка (Дніпропетровська
область) Тетяну Клешню. Вона
зізнається, що виставка — то не
лише можливість поділитися
власними здобутками, а насамперед — обмін досвідом, контакти, радість спілкування з колегами. В училищі готують художників розпису по дереву на базі 9
та 11 класів.
«Навчальний заклад — наш
другий дім, — розповідає викладач спеціальних дисциплін Валентина Олійник. — Працюю
тут 24 роки, і, можна сказати, це
моя родина. Свого часу мій тато
працював в училищі, тож я змалечку біля нього. За освітою —
вчитель образотворчого мистецтва. А малюю з чотирьох рочків,
і, скільки себе пам’ятаю, завж-

■ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Право знати право
У якому виші готують
найкращих юристів
бал 424,39; класичні університети — 415,84; а також ВНЗ економіки, фінансів, управління та підприємництва — 409,85. «Завдяки незалежному тестуванню ми
змогли реально оцінити, який рівень підготовки дають наші університети своїм випускникам за
спеціальністю «Право», і жахнулися. Те, що непрофільні ВНЗ будуть давати гірші і навіть значно
гірші результати — було очевидно, але нам потрібні були фактичні
показники. Досить ілюстративним
є той факт, що близько 9% відмінників iз дипломом з відзнакою не

подолали поріг «склав/не склав»,
— зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Загалом же майже 20% вступників
на магістратуру з «Права» не подолали поріг «склав/не склав» з
усіх блоків тестування. Це близько
3 тис. 225 вступників з 16 тис. 129.
Найбільше вступників на магістратуру з «Права» було з числа випускників Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого (1 тис.858 осіб) та Національного університету «Одеська
юридична академія» (1 тис. 851
особа). Інститут освітньої аналі-

ди захоплювалася петриківським розписом».
Справді, петриківський розпис є своєрідним брендом не
лише українського мистецтва,
а й усієї нашої держави. Петриківський розпис є унікальним
явищем, справжньою перлиною
народної творчості. Яскраві квіти, соковиті ягоди, фантастичні
птахи — основні елементи дивовижного петриківського розпису. ЮНЕСКО присвоїв статус
нематеріальної культурної спадщини петриківському розпису.
Своїм корінням петриківський
розпис сягає у XVIII століття і
був відомий насамперед як настінний розпис. Господині розмальовували здебільшого свої
хати, причому на Дніпропетровщині хати мали свої особливості.
Тогочасні орнаменти вражали
своєю скрупульозністю, адже
були доволі дрібними та з великою кількістю деталей. Згодом
деякі майстри почали розписувати не тільки свої хати, а й працювати на замовлення. Коли попит на такий розпис виріс і майстрів не вистачало — виникла
так звана «кальовка». Тобто той
самий розпис, але вже втілений
не на стіні, а на папері.
Окрім настінних розписів,
були й інші різновиди: олійними фарбами розмальовували
предмети повсякденного вжитку, меблі, скрині, кінські дуги,
сани. І, звісно, розписували
дерев’яний посуд. Після війни
олійними фарбами вже розписували на професійній основі і виконували це майстри з Петриківки на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі.
У 1958 році цех підлакового
розпису під керівництвом Федора Панка відкрився у самій Петриківці в артілі «Вільна селянка». У тому ж таки 1958 році
в Петриківці відкрили філію
Дніпропетровської дитячої ху-

тики МОН також сформував рейтинг ВНЗ відповідно до того, як
успішно їхні випускники подолали поріг «склав/не склав» з усіх
блоків тестування та який набрали середній бал під час ЗНО. Найкращі результати у випускників таких ВНЗ, як Національний університет «Києво-Могилянська академія» — 470,5 бала; Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка — 448,4 бала;
Львівський національний університет імені Івана Франка — 448,4
бала; Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого — 433,7 бала; Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» — 427,1
бала; Національний університет
«Острозька академія» — 426,7
бала; Національний університет «Одеська морська академія»
— 425,0 балів; Київський національний лінгвістичний університет — 422,0 бали; Полтавський
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дожньої школи, де Федір Панко почав викладати композицію петриківського орнаменту.
А працівники цеху підлакового
розпису та учні художньої школи з часом стали основою колективу, що згодом розвинувся у
фабрику Петриківського розпису «Дружба». Асортимент фабрики вражав своїми найменуваннями — тарелі, шкатулки,
декоративні набори для кухні,
вази, писанки. Більш ніж 60
найменувань! Валентина Олійник розповідає, що був період,
коли конкурс в училище перевищував п’ять осіб на місце. Сюди
їхали вчитися діти з усього колишнього Радянського Союзу.
«Нині, коли Україна незалежна, так важливо відродити
колишню славу училища. Звісно, сучасний світ надто змінився, тож працювати доводиться
зовсім інакше. І все ж освітяни
шукають нових форм і методів
роботи, чи не так?» — цікавлюся у Валентини Олійник. «Нині
інтерес до петриківського розпису зріс суттєво, — говорить
Валентина Миколаївна. — Вже
змалку діти знайомляться з початками петриківського розпису. До нас приходять ті, хто має
хист до малювання та прагне
стати майстром своєї справи. Колись у Петриківці говорили, що
талант потрібно будити вдосвіта. Тож працюємо так, аби з перших днів перебування в училищі наші вихованці бачили перспективи своєї праці».
Пишаються в училищі і тими
випускниками, які, здобувши
фах, продовжують працю у Центрі народного мистецтва «Петриківка». Центр об’єднує у своєму складі близько 40 відомих
майстрів петриківського розпису, серед яких 25 членів Національної спілки художників України та Національної спілки
майстрів народного мистецтва
, 7 заслужених майстрів народної творчості, лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів, твори майстрів входять
до численних музейних та приватних колекцій в Україні та
поза її межами. Ось такі вони,
майстри петриківського розпису. І слава про них поширюється
по всьому світу. Тетяна Клешня
розповідає про одну з односельчанок, яка нині живе в Люксембурзі. Любов до петриківського
розпису українка прищепила європейцям. Адже власноруч прикрасила петриківським розписом свої речі, навіть манікюр виконаний у цьому стилі. Кажуть,
що вражені красою нові знайомі українки від петриківського
розпису у захваті! ■

юридичний інститут Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого — 420,2 бала;
Хмельницький університет управління та права — 419,3 бала.
Найгірший рівень продемонстрували випускники таких ВНЗ, як
Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» — 354,2
бала; Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського — 356,9 бала;
Академія Державної пенітенціарної служби — 367,9 бала; Академія праці, соціальних відносин
і туризму — 368,2 бала; Міжнародний гуманітарний університет
— 370,3 бала.
МОН інформує, що 2018 року
обов’язкове ЗНО складатимуть
не лише вступники на магістратуру з «Права», а й на магістратуру з «Міжнародного права». Також
проводитиметься експеримент для
вступу за результатами ЗНО з іноземних мов на спеціальності га-

лузей знань: «Гуманітарні науки»
(крім спеціальності 035 «Філологія»), «Соціальні та поведінкові
науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування» та «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).
Нагадаємо, що в 2017 році набір
на магістратуру за спеціальністю
«Право» в Україні здійснювали
104 ВНЗ. Вперше у усіх ВНЗ набір
здійснювався за технологією зовнішнього незалежного оцінювання. На базі університетів створили
75 пунктів тестування, у яких функціонували 1 189 аудиторій.
На виконання завдання було
відведено 240 хв. Тест складався із трьох блоків: тест загальних
навчальних правничих знань (75
хв.); тест iз шести базових юридичних дисциплін: конституційне, адміністративне, цивільне,
цивільне процесуальне, кримінальне, кримінальне процесуальне право (105 хв.); тест з іноземної мови (60 хв). ■
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ПОСТАТЬ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017

■ ІМ’Я З МИНУЛОГО

Головний історик Слобожанщини
Виповнилося 160 років від дня народження киянина, який історично задокументував українське коріння Харкова
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

В історії України було чимало видатних людей, які, попри політичний прес і жорстку цензуру московських режимів, берегли і
зміцнювали її національну культуру. Одним із таких сміливців був
Дмитро Іванович Багалій, який, народившись на Подолі й отримавши освіту в Київському університеті, все своє життя вченогодослідника присвятив захисту і розвитку української самобутності
русифікованого Харкова. Творчий потенціал ученого був настільки
багатогранним, що історик устиг побувати не лише ректором місцевого університету, засновником архіву, двох музеїв і бібліотеки,
а й гласним міської Думи та міським головою. І все ж найбільшим
його життєвим досягненням стала книга «Історія Слобідської України», яка остаточно розвінчала міф про суто російське походження Харкова і Слобожанщини. Він документально довів, що безлюдне Дике Поле у XVII столітті заселялося саме українцями, які
тікали сюди від руїни з центральних регіонів. Чиновники Російської імперії всерйоз зацікавилися цими землями вже після того, як
тут виникли повноцінні поселення вихідців iз Правобережжя.

Харківець мимоволі

Український професор

Дмитро Багалій рано осиротів, тому своєму успіху завдячував рідній тітці, яка не
лише прихистила його в своїй
домівці на київському Подолі,
а й допомогла отримати хорошу освіту. Рідна сестра матері
продала дерев’яний будинок,
що належав батькам племінника, і всі гроші витратила
на його навчання. Спочатку
Дмитро із золотою медаллю закінчив Другу Київську класичну гімназію, а потім вступив на
історико-філологічний факультет університету.
То були 1870-ті роки, коли
вийшов Емський наказ імператора Олександра ІІ про заборону
ввезення із-за кордону українських книжок та викладання у
вищих навчальних закладах
на «малороссийском наречии».
Але суворе «табу» викликало
зворотну реакцію. У Києві, Харкові та інших містах почали виникати гуртки, учасники яких
об’єднувалися для боротьби за
свої національні права. Дмитро
вступив до молодіжної організації «Кіш», брав участь у роботі
київської громади та діяльності
історичного товариства Нестора
літописця. «Моя українізація
не була примусовою, — писав
він, — і закінчилася за студентських років до 1880 р. Відтоді з
мене назавжди вже зробився
цілком свідомий українець».
Так само, як і активний громадський діяч. У грудні 1876 року
Дмитро брав участь у студентському виступі проти грубощів
викладача латини І. Цвєтаєва,
за що його з дев’ятьма іншими
першокурсниками виключили
на півроку з університету. Аби
не гаяти часу, хлопець поїхав до
Харкова й закінчив другий семестр там, а потім знову повернувся до Києва.
Після харківського заслання юний Багалій став поміркованішим і, зайнявшись глибоким вивченням історії українських земель, не лише завершив
навчання, а й у 25 років захистив магістерську дисертацію. У
цей час якраз звільнилося місце
штатного доцента у Харківському університеті, отримати
яке йому допоміг відомий історик і особистий науковий керівник Володимир Антонович. Для
вихідця з дрібних ремісників такий поворот долі був нечуваним
успіхом. Так почалося харківське життя професора Багалія, без
якого українська історія слобідської столиці, можливо, була б
зовсім іншою.

Харківська
інтелігенція
тепло прийняла нового вченого,
який приїхав до міста без копійки у кишені. На той час уже одруженому Багалію запропонував
дах над головою професор університету Олександр Потебня, у будинку якого по вулиці Дівочій молода родина проживала впродовж
десяти років. Користувалися популярністю серед наукової спільноти і студентів також його перші
роботи з історії Слобожанщини.
Утім недовга політична відлига у Російській імперії стрімко скінчилася після вбивства
Олександра ІІ. Першим під дамоклів меч потрапив Дмитро Багалій, якого звинуватили у «хохломанстві» і перевели на нижчу
посаду приват-доцента, урізавши зарплатню. Після цих змін
він мусив щороку поновлювати у міністерстві освіти дозвіл на
викладання і переправляти свої
роботи до столиці для прискіпливої перевірки. Але, незважаючи
на тотальну цензуру, Дмитро продовжив роботу над докторською
дисертацією, що була присвячена
колонізації Дикого Поля і Слобідської України.
Про захист цієї наукової роботи у Харкові не могло бути й
мови, тому сміливець Багалій вирішує випробувати долю у Моск-

❙ Будинок вченого на вулиці,
❙ що віднедавна носить його ім’я.
❙ Фото з сайта kharkovgo.com.

❙ Дмитро Багалій за роботою.
❙ Фото з «Вікіпедії».
Харкові по-справжньому масштабна просвітницьку роботу. Завдяки йому Харківське товариство розповсюдження грамотності стало найбільшим у всій
імперії. Під його керівництвом
видавали книги та брошури, тираж яких перевищив на той час
нечуваний мільйон примірників. Бібліотека самого історика
вважалася третьою в імперії за

У 2014 році, коли вкотре у місті воскресло гасло
«Харьков — русский город», викладені у книзі Багалія
історичні документи чітко розставили всі крапки над «і».
ві. Хоч як це дивно, але в столиці
імперії українська тематика переслідувалася не так жорстко, як
у самій Україні. До того ж у першопрестольній харківцю вдалося заручитися підтримкою відомого історика Василя Ключевського. Зрештою у 30 років він став
доктором історичних наук і повернувся до викладацького штату Харківського університету в
ранзі ординарного професора, а
в 1906 році ще й очолив цей навчальний заклад. Його ректорство
збiглося з тяжкими революційними роками, але це не завадило науковцю відстояти університетську автономію і створити кафедри історії України та української
мови і літератури. З його ініціативи тут сталося і взагалі фантастичне дійство — вперше в історії
імперії звання почесного доктора
історичних наук присвоїли жінці
— Олександрі Єфименко.
Отримавши солідний науковий статус, учений розпочав у

значимiстю і кількiстю зібраної в
ній спеціальної літератури. Подбав Дмитро Іванович і про розширення університетського книгосховища, на що витратив власних
15 тисяч рублів, які збирав для
купівлі землі під зведення родинного будинку.
Паралельно Багалій зайнявся створенням етнографічного та
художнього музеїв і особисто вів
листування з відомими на той час
художниками. У підсумку харківська колекція живопису поповнилася роботами Іллі Рєпіна,
Володимира Маяковського, Василя Поленова, Сергія Васильківського. З його ж ініціативи у
місті відкрили школу малювання та живопису, кілька українських гімназій, а також постійно
діючі курси української мови для
вчителів. Окремі дисципліни тут
викладав він сам, а також інші
видатні харківці: Гнат Хоткевич,
Микола Сумцов, Віктор Барвінський. Він також став першим уче-

ним, який кілька разів виступав
iз трибуни Державної думи в Москві рідною мовою.
У 1902 році Дмитро Іванович
уже став настільки впливовою
особистістю в Харкові, що йому
присвоїли чин дійсного статського радника. Такий титул прирівнювався до звання армійського генерала-майора. На всю імперію подібне звання мали лише 3
тисячі осіб. Здебільшого це були
державні чиновники дуже високого рангу. На додачу сина ремісника зарахували ще й до складу
спадкових дворян. Цей титул він
міг передавати своїм дітям. Далі
кар’єра стрімко пішла вгору і по
лінії чиновницької служби. У
1911 році його обирають депутатом міської Думи, де він, будучи
прихильником партії конституційних демократів, почав ратувати за введення Конституції в
Росії, а також домагався надання статусу національної автономії українським землям. Ще через три роки Багалій стає мером
Харкова, доклавши чимало зусиль для розвитку міської інфраструктури. При ньому в багатьох
будинках з’явилося електричне
світло, а також міський водогін.

Непізнана земля
Разом з іншими колегами-істориками Багалій серйозно займався створенням першого міського архіву і впродовж трьох десятиліть працював на посаді
завідуючого цією установою абсолютно безплатно. Історику доводилося не лише опрацьовувати
знайдений матеріал, а й шукати
відомості про стару Гетьманщину та Слобожанщину скрізь, де

зберігалися подібні документи.
Зрештою, не лишилося жодного
російського архіву, де б Багалій
не побував як дослідник. Бажання написати історію Харкова вимагало саме такого скрупульозного підходу, оскільки на той час
місто в історичному сенсі нагадувало справжню terra incognita —
непізнану землю.
На основі зібраних матеріалів
учений видав дві фундаментальні
книги — «Досвід історії Харківського університету» та «Історія м.
Харкова за 250 років його існування». А згодом і свою найбільш відому працю «Історія Слобідської
України», яка не раз уже в новітній історії надавала можливість
патріотичній громаді міста довести факт його «українськості».
Останній раз Багалій iз глибини
прожитих десятиліть «допоміг» у
2014 році, коли вкотре у місті воскресло гасло «Харьков — русский
город». Викладені у книзі історичні документи настільки чітко
розставляють усі крапки над «і»,
що дискусії на цю тему стають недоречними.
Свій власний дім Дмитро Іванович також збудував завдяки
праці над харківською минувшиною. Наприкінці XIX століття він
узяв кредит під гонорар за першу
«Історію…», купив землю на околиці міста (зараз це фактично центральна частина Харкова) й збудував двоповерховий особняк. На
другому поверсі поселився з дружиною і трьома доньками, а нижні квартири здавав в оренду. В одній із них наразі проживає правнучка професора. Лише рік тому
під час декомунізації цій вулиці
присвоїли ім’я Багалія.
Помер український історик у
1932 році від запалення легенів.
Але його колега професор Олександр Оглоблін по-своєму пояснив більш глибинну причину
смерті вченого, що намагався чесно служити науці і після приходу
більшовиків. «Роль Багалія була
скінчена, — писав Оглоблін. — У
1932 році було вже ясно, що ніхто, навіть Багалій, неспроможний
врятувати українську історичну
науку від більшовицького погрому». Але все ж прийшов час, коли
саме спадщина великого історика
допомогла зберегти і зміцнити українське коріння Харкова.■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»
Костянтин РОДИК

2015-го вийшов двочастинний роман Владислава Івченка «2014» (К.: Темпора). Тоді у
Всеукраїнському рейтинґу він
посів у жанровій підномінації
четверте місце. Попереду опинилися «Аптекар» Юрія Винничука (Х.: Фоліо), «Африка, сни»
Леся Подерв’янського (К.: Наш
формат) та «Володарка Понтиди» Юрія Косача (К.: А-БА-БАГА-ЛА-МА-ГА). Івченко, звісно,
програвав кожному конкретні
спринтерські дистанції зі стилістики та метафорики, не кажучи
про стартовий письменницький
статус. Але роман «2014» мав
інноваційну перевагу перед титулованими переможцями аж до
літературознавчого шоку: ніхто з
критиків не був готовий визнати,
що так можна писати про війну.
Коли б перед тим було належно відрефлексовано «п’єсу-роман» грузинського автора Баси
Джанікашвілі «Гра у войнушку»
(К: PR-Prime Compani, 2014)
— можливо, Івченків шлях до
визнання був би коротшим.
«Гра у войнушку» — типовий
театр абсурду; пригоди соціо-вербальних штампів та зло-веселих
мутантів, породжених їхнім нерозбірливим зляганням. Цей твір
слід аналізувати в координатах
Йонеско/Беккета. Хіба що декорації не абстрактні, а, сказати б,
чеховські: пострадянське містечко, де «у центрі можна розважитись комп’ютерними ігровими
автоматами і придбати свіжі,
ранкові курячі яйця... Коли йде
дощ, у Сіоні немає чого робити,
і від нудьги народ починає читати».
Узагалі-то, це про перманентні гібридні сімейні війні всіх
часі і народів, де «чоловік, який
дедалі більше ставав схожим на
полоненого», жахається «думок,
побачених перед дзеркалом»,
раптом усвідомлюючи, що він
— «її невдалий мужчина з кодовою назвою чоловік». Поглянув
і збагнув: «Йому стало соромно
через те, що його при цьому нічого не соромило». А поза люстром
— бетон щоденного подружнього існування: «Останні два роки
Гурама та Віру (в класичному
сенсі) не можна назвати чоловіком та дружиною. Вони існують
у режимі, позбавленому уваги,
контакту, довіри, в небажанні
поступатися одне одному й, що
найнестерпніше, — у мовчанні».
Наприкінці персонаж-чоловік
ніби прозріває — може, все так
від того, що «приймав ліки замість дружини»?
Але «Гра у войнушку» — і
про реальну російсько-грузинську війну 2008 року; з танками,
бомбардувальниками і бравими аґресорами («Ніколай Фьодоровіч Сімак, такой хороший
человек... Ми с нім єщьо Сухумі
бомбілі»). Події відбуваються впродовж одного дня — чорної п’ятниці 08.08.08, коли «у
Грузії розпочалася чергова війна
з Росією». І тут — уроки для української літератури. Твір написаний за два роки після московської аґресії, і мав у Грузії на лише
схвальні відгуки. Але оце «чергова війна з Росією» прозвучало
там цілком природно, на відміну
від України, де до останнього чіплялися за «братерство», ігноруючи просту історичну хронологію:
Москва брутально нападає на Україну втретє лише за останні сто
років. Приходиться змиритися:
український «людський ресурс і

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Гібридна війна —
неконвенційне письмо
Постання української воєнної прози — 3

його менеджмент» перебували у
символічному московському полоні.
Далі у Б. Джанікашвілі —
феєрверк абсурдистських (нібито) тез, як-от: «Серпень — місяць війни та відпусток. Того
року частина людей воювала,
частина ж відпочивала». Києво-столичне бенкетування під
час російської чуми вже відбилося в українській воєнній прозі, і то з вельми тривожними натяками; візьмемо, бодай, Бориса
Гуменюка: «Йду по вулиці свого
рідного міста і почуваюся, наче
у ворожому тилу. У нас пацани щодня гинуть, а тут співи,
танці, ксьонзи фальшиві, волонтери фальшиві і фальшивий добровольчий батальйон. Справжні — лише повії. З мого села 40
чоловік у вересні поїхали в Москву на заробітки. Хочеться відчинити двері ресторації, кинути гранату і зачинити двері»
(Блокпост. — К.: Академія,
2016).
Про те ж пише і Дмитро Корчинський: «Є такий глибокий
тил, де ніхто не знає, що існує
фронт» (Сяючий шлях. — К.:
Самміт-Книга, 2016). І застерігає: «Найбільше втрачає не
той, хто програє, а той, хто не
грає... Можна уникнути доторку зла, тільки якщо не тягтися
до світла» (там само). Тобто не
грати / не боронитися — псевдопацифістська філософія «ліш
би нє било войни». Її ціна — тотальне підкорення без умов та
контрибуцій. Персонажі «Гри
у войнушку» відчувають це на
рівні інстинкту, що відкидає
будь-які «мирні ініціативи» та
«режими тиші».
Баса Джанікашвілі не був би
абсурдистом, коли б не наклав
цей потворний радянський феномен на пострадянську свідомість:
«Что за звері такіє?! Ми отдихаєм, а оні нас бомбіть хотят...
Йоб вашу мать, у мене тут стіл
накритий, а вони там воюють».
Дальші події зовні виглядають
на побутову чорнуху: осатаніла
від непроханих гостей хазяйка
розстрілює чотирьох збитих парашутистів, що один по одному
падають на її подвір’я. Було би
це все виплодом схибленого авторського смаку, якби не кинута

раніше ремарка-характеристика героїні: «Гідність, збережена
історичною пам’яттю». Московити — смертельна інфекційна
зараза від самого свого зародження у чудських болотах. Нищити
її — санітарна вимога. Не забувати про це — функція історичної пам’яті.
В абсурдистському театрі побутові прояви набувають
символічного значення. Така,
ось, приміром, фраза: «Шок,
що його викликав звук літака, був настільки сильним, що
не було жодного сенсу бігти чи
ховатися», — це не фізика звуку, це метафізика символів.
Війна в російському виконанні
— стихія, від якої немає цивілізованого прихистку. Є лише один
засіб врятуватися — нічим не обмежуваний інстинкт самозбереження. Краще, звичайно, придушити «рускій мір» на «мирній»
стадії. Та коли вже стало гаряче — перед тобою ще й не такі
«чужі», як у кінематографі, з
«термінаторами» включно. Тут
уже не до правил. Точніше, правило одне: «Зрівняти з землею
оплот деструкції», — як попереджав Дмитро Корчинський
ще тоді, як євразійський концепт ще тільки перетворювався у кремлівських кабінетах на
сценарій «руского міра» (Авторитарна альтернатива. Посібник
з сучасної політології та геополітики. — К.: б/н, 1998).
Цей же автор, що вже двадцять років спеціалізується на
«мілітарному дзені», стверджує, що «війна має терапевтичну дію» (Дмитро Корчинський. Війна в натовпі. — К.:
Амадей, 1999). Так у «Грі у войнушку» беззастережний відпір
росіянам дозволяє розв’язати
внутрішній сімейний конфлікт.
На мові символів це звучить так:
«Націю народжує влучний постріл» (Д.Корчинський). Та, з іншого боку, будь-яка війна — це
відсутність усіх можливих гарантій: соціальних, етичних,
правних, часово-просторових.
Екзистенційний «бєспрєдєл» заторкує кожного — Василь Слапчук навіть написав цілий роман про те, «яким смертельним
може бути лише один дотик до
війни» (Книга забуття. — К.:

Ярославів Вал, 2013). Грузинська книжка має за персонажа десятирічного хлопчика, що бере
участь у розстрілі окупантів. Це
викликало найбільший читацький шок у Грузії. В Україні ж,
після перекладу твору й навіть
після перевидання в новій авторській збірці, де «Гру...» повністю переробленою для сцени
(Баса Джанікашвілі. Angry Bird.
— К: PR-Prime Compani, 2016),
так і не відбулося критичного обговорення меж гібридної стилістики у текстах про гібридну війну. Через цю непроговореність,
схоже, так недовірливо-сторожко поставилися і до роману Владислава Івченка «2014».
Твір не має нічого спільного з
естетикою абсурду. Окрім, звісно, того, що постколоніальна
дійсність завжди і всюди — абсурдна за промовчанням. Проза В. Івченка начисто позбавлена героїчного пафосу, котрий
— різною мірою — присутній в
усіх інших українських творах
про російсько-українську війну. Тож у нього вийшов класичний авантюрний роман — хоч і
чорно-пострадянський. Прозоре, як прописи, жанрове письмо — суцільний драйв ситуацій, взаємин, станів; непомітно
зредаговане реаліті-шоу. Добрий авторський слух дозволяє
вихоплювати зусібіч репліки й
оранжувати їх у потік масової
свідомості. Те, що не можуть
пояснити собі персонажі, наприклад, Г. Вдовиченко (Маріупольський процес. — Х.: Клуб
сімейного дозвілля, 2015) —
фрагментарно виговорюють персонажі В. Івченка, і на романній
поверхні проступає психоаналітичний пазл.
За технікою розповіді роман
«2014» — таке собі польове дослідження сучасного фольклору: столичного, містечкового,
спальнорайонного, офісного,
мітингового, застільного, ватного, крутійського, фронтового. Ракурс оповіді — завжди на
рівні персонажа; без жодної авторської поблажливості; завжди
на рівних. Тут немає прогинання перед мовно-літературними
нормами та водночас немає смакування брутальними жаргонами. Приміром, молода симпатич-

но-сором’язлива вищеосвічена
волонтерка реагує на несподівану інформацію: «Їбанутися,
— просто сказала Поліна». Навряд чи письменник-реаліст корегуватиме таку репліку, що
своєю ємністю та межовою експресивністю найліпше відбиває
реальність; має рацію мовознавець Леся Ставицька: «Жарґонний дискурс, попри ґвалтування
мовних смаків, є все-таки адекватом дійсности» (Короткий
словник жарґонної лексики української мови. — К.: Критика,
2003). А з іншого боку, правий і
персонаж романіста Сергія Лойка: «На війні часом виривається
нецензурних слів на секунду більше, ніж за місяць мирного життя. Невже це лайно так міцно
сидить усередині й вилазить,
коли гарненько натиснуть?..
Якість життя диктує культуру спілкування?» (Сергій Лойко.
Аеропорт. — К.: Брайт Стар Паблішінґ, 2015).
Колись Дмитро Корчинський
бідкався: «Нам не вистачає талановитого натовпу». Очевидно, тоді він іще не читав роману
Владислава Івченка. Незчисленні дійові особи дилогії «2014»,
що зіштовхуються, розлітаються і знову перетинаються, —
справжній натовп талановитих
персонажів. Та довкружний броунівський рух не заважає авторові робити моментальні фото, що
перетворюють натовп на колективний портрет. Ось учорашній
інфантил-старшокласник: «Він
погано склав ЗНО, виш тепер
йому не світив, тому втік на
війну, щоб повернутися героєм із
медалями і заспокоїти батьків».
Тут — болюче чутливий до будьякої несправедливості «робінгуд»: «Прогинатися не вмів і не
любив. Микався по життю, а
потім почався Майдан... Тепер
от пішов на війну, де був щасливий». Онде бойовий командир, що залишив усіляку мирну політкоректність за спиною:
«На вечерю капітан обіцяв видати по пляшці пива з запасів,
захоплених у крамниці сусіднього села».
«А ці ж киянки, вони були
при грошах, поїздили світом,
добре вдягалися. Що вони робили
на Майдані?» — чи не кожен із
таких стоп-кадрів автор змушує
рухатися у бік окремої історії. І
ось маємо чи не сотню сповідейсвідчень, що зчіплюються між
собою спільними учасниками.
Звісно, тут не лишень «позитивні герої». От наскрізний дієвець
— районний київський прокурор: «У мене вже дві відзнаки за
роботу в зоні АТО, і медаль обіцяють, — похвалився Прокурор.
— Якщо хочеш, можу звести з
потрібними людьми. За медаль
беруть помірно. Орден дорожче». Рясно зустрічаються сєпари, російські найманці, «тварюки в формі» — менти із тих, що
колишніми не бувають.
Зрештою, чорно-білої ґрадації (позитив-негатив) у Владислава Івченка немає; усюди
— напівтони, як у житті. Часом авторові вдається розгледіти якісь таланти навіть у відверто несимпатичних персонажах.
«Невинних тут немає», — сказав би ще один воєнний романіст
Євген Положій (Іловайськ: розповіді про справжніх людей. —
Х.: Фоліо, 2015).
Ну, майже немає.
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ МАЙСТЕР-КЛАС
Валерій ЖОЛДАК

Жовтень і листопад цього року для одного з найпопулярніших акторів столичного драматичного Театру імені Івана Франка — народного артиста України, лауреата Шевченківської премії Богдана Бенюка — стали порою відкриття його нового творчого обдарування.
Будучи ще й художнім керівником акторського курсу, професором
Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені Івана Карпенка-Карого, він разом зі своїми студентами впродовж цих двох осінніх місяців виявив себе як завзятий, філігранний
режисер-інтерпретатор драматичних творів — здійснив постановку двох п’єс Шекспіра «Король Лір» і «Приборкання норовливої».
Першу виставу показали в Пекіні, на Міжнародному фестивалі студентської творчості країн Азії та Європи в Центральній китайській
академії драми, а другу — в Києві, на підмостках театру рідного
університету. Саме там, під час репетиційних прогонів «Норовливої», і відбувся наш із паном професором діалог.

Чжунго,тобто КНР
Богдане Михайловичу, ви
в Китаї побували вперше чи,
може, вже..?
— Вперше. Десять днів тривала ця творча поїздка. Звичайно, я зі своїми студентами
мав обмаль часу, щоб вдихнути на повні груди всю красу і
могутність цієї найбільшої на
нашій планеті держави за кількістю населення. Неймовірно
— на площі 9,6 мільйона квадратних кілометрів (це третє
місце у світі після Росії й Канади) дружно, спокійно живе,
трудиться, зростає, як працьовиті мурахи, 1 мільярд 380
мільйонів чоловік, тобто 1/5
жителів Земної кулі. Росія десь
із 147 мільйонами людності
розпласталася на території аж
понад 17 мільйонів квадратних кілометрів. Ми, українці, до початку російської навали 2014 року мали близько 604
тисячі квадратних кілометрів
земної площі з населенням трохи більше 22 мільйонів. Ось до
якого величного гіганта Піднебесного краю я потрапив зі своїми любими учнями-вихованцями. До речі, Китай тут називають не Китай,чи Китайська Народна Республіка, як ми,
європейці, а своїм історичним
іменем — Чжунхуа Женьмінь
Гунхего. Простіш — Чжунго.
Зайве казати, що їхня древня і
сучасна культура та мистецтво
напрочуд дивовижні. Зійшовши з літака на китайську землю, враз потрапляєш в океан
неймовірних охайності та краси навколишнього творіння
людських рук і духовної фантазії.
■ Розкажіть, будь ласка, докладніше про студентський театральний фестиваль.
— Слід відразу зазначити,
що Китай і його Центральна
академія драми роблять неймовірно цікаву і корисну творчу
акцію передусім для себе. Але,
звичайно, і ми всі, запрошені
їхні гості і друзі, дуже раді і
щасливі таким зустрічам. Один
раз на два роки китайці збирають у Пекіні кращих посланців
театральних шкіл різних країн
світу, змістовно і комфортно
організовуючи у своїй академії
міжнародні фестивалі, учасники яких діляться один з одним,
як вони опановують ази роботи над роллю, як вдосконалюють перші поверхи обраної професії; демонструють свої різні
тренажі. А завершуються всі
зустрічі показом навчальних
вистав за якоюсь однією заздалегідь визначною і широко відомою п’єсою. Цього разу екзаменував усіх «Король Лір» Шекспіра. Час показу — одна година.
Найкращі виконавці удостоєні
спеціальних премій фестивалю.
Як я розумію й оцінюю ці
студентські мистецькі зібрання? Мудрі китайці потихеньку, систематично стягують до
■

себе з усього світу гарну, талановиту молодь. Вони, можна казати, насамперед відбирають для себе те раціональне, що мають інші школи, а їм
воно не відоме. Деяких лауреатів залишають на подальше
навчання в себе. Наприклад,
торік наші четверо студентів
одержали персональні запрошення на дворічне студіювання в Центральній академії драми. Господарі сплачують їхні
переїзди туди-сюди, утримання, виділяють їм у чудових гуртожитках окремі кімнати з усіма життєвими потребами, дають нормальну стипендію.
■ Якою ж мовою провадяться заняття? Не китайською
ж?
— Спершу англійською, а
паралельно, за бажанням студента, окремі педагоги вводять
його, крочок за крочком, у китайські мовні шари. І якщо їхній підопічний згодом складе іспит на певне знання мови
Чжунхуа Женьмінь Гунхего,
то його зараховують на цільове
театральне навчання в китайській престижній академії.
■ У них що, мало своїх
Чжунхуа Женьмінь Гунхего?
— Їм потрібна, я так гадаю,
нова, образно кажучи, «кров»
— з Японії, Південної Кореї,
європейських країн, з Америки. Тепер зацікавилися і нашою Україною. Китайці хочуть
мати нові погляди на мистецтво, розуміти ті творчі моменти, якими вони не володіють.

❙ Богдан Бенюк та Ігор Качур.
❙ Фото з власного архіву.

Українськоуроки
Бенюка
У Піднебесній
учні театрального
метра показали
шекспірівську
виставу на тлі картин
Марії Примаченко з
музикою Мирослава
Скорика

Український «Король Лір»
■ Отже, ви, пане професоре,
привезли до Чжунхуа Женьмінь Гунхего, так би мовити,
свого, українського, «Короля
Ліра»?
— Чому — так би мовити?
Король Лір справді був у нас український і не схожий ні на жодного Ліра з інших країн. А своє
мистецтво демонстрували, крім
України, Китай, Південна Корея, Японія, Англія, Польща,
Румунія, Росія, Іспанія, Португалія, Швеція, Норвегія. Зібралися різні сценічні школи з однаковою п’єсою. Хтось пропонував
академічне, класичне втілення,
хтось фантазував, як заманеться, шукаючи якісь карколомні засоби, пропонуючи своє юне
мистецьке мислення.
■ А постановник нашого
«Короля Ліра» — ви, пане професоре Бенюк?
— Так!
■ Читачам «України молодої» добре відомо, що ви вже,
даруйте, не першої юності. То
яким у вас було юне мистецьке
мислення?
— Шановний мій, я вже не
один десяток років варюся в
юному студентському котлі, і
моє гаряче юне мислення завоювало для моїх вихованців на
китайському фестивалі, кажу
це вам без хвастощів, дві премії-медалі!

❙ Володимир Захарченко.
■ Ви граєте і короля Ліра у
виставі?
— Звісно! Хіба я не схожий
на нього? А до цього, вам відомо, я ще став і Річардом ІІІ! У
моїй постановці «Короля Ліра»
інтерпретація шекспірівської
п’єси подається в українському ароматі нашої національної
музики і соковитого народного
малярства.

■ Що ви маєте на увазі — в
українському ароматі?
— А те, що через світосприйняття короля Ліра ми показали китайцям і представникам усіх театральних шкіл,
які брали участь у фестивалі,
якою багатою духовно є наша
рідна Україна! Разом із героями Уїльяма Шекспіра на сцені
пульсували, діяли ще наші на-

ціональні герої в образах української музики і барвистого
народного малярства. Під час
нашої вистави линув зі сцени 4 хвилини 20 секунд дивовижний музичний твір Мирослава Скорика «Мелодія вітру». Мені тоді здавалося, що і
до всього Пекіна ніби прилетів
на Піднебесну наш благодатний дніпровський вітер. Водночас на тлі всього дійства сяяли ще красою лагідні звірі з
чарівливих картин Марії Примаченко.
■ А чи не здавалися глядачам дивними оточені українським колоритом король Лір,
його доньки та їхні благовірні повелителі, що були вбрані
в розкішні панські покрої?
— У які ще розкішні покрої? Ми всі грали у своїх білих
сорочках, чорних штанях.

КУЛЬТУРА
■ І ваш король Лір мав одяг
а-ля 2017 рік?
— Звичайно!
■ Як же гармоніював тоді
ваш одяг зі словами героїв
вистави? Чи у вас і слова не
шекспірівські звучали?
— Ні, текст ми не змінювали.
■ Тоді дисонанси виникали. Одяг сучасний. Бутафорія
інша.Суть, проблеми — давні,
далекі!
— Ми цими зовнішніми дисонансами саме і хотіли засвідчити хаос у думках і діях короля Ліра! У нього з’явилася,
ви знаєте, дика ідея — розділити своє королівство на три
частини і по одній із них віддати кожній його доньці. Та раптом він зазнає образи від молодшої доні, яка не так йому
сказала про свою любов до нього, як її старші сестри. Тепер
король бачить перед собою
лише смерть, безлад у діях дітей і батька. Лір думає вже про
одне: даремно він жив на землі. Немає навколо нього злагоди, евфонії, тобто приємного для слуху звучання слова.
Його дратують і «ВІТЕР» Скорика, і «ЗВІРІ» Примаченка!
Та й одяг на ньому і на всіх не

— Тут і жарт, і метафора. Я
взяв до Китаю своїх учнів-вихованців, яких я, як і всіх інших, хто залишився в Києві,
називаю «мої любі дітки». Та
ось сімох із них китайські оцінювачі-жюрівці (це я так називаю тих, хто сидить у журі)
прирівняли майже до зрілих
визначних акторів, прізвища
яких вище спали на думку. Я
невимовно зрадів, коли двох
моїх діток особливо відзначили — це Ігоря Качура та Володимира Захарченка. Їх удостоїли премій за кращі чоловічі
ролі.
■ Даруйте за відверту цікавість, ці премії дещо й фінансово піднесли дух переможцям?
— Ви хочете як мед, так і
ложкою? Я ось краще розповім
вам про одну давню анекдотичну мені пораду. Коли я ще був
зеленим актором, як оце зараз
мої підопічні, то одержав першу грамоту райкому комсомолу за виступи на одній ударній
будові. І вожак-секретар, що
мені її вручив, потім серйозно
сказав: «Богдане, ти складай
ці глянцеві грамоти за заслуги, і коли їх у тебе назбирається 25, то йди в ЦК партії, і тобі

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017
ній міністр, ваш колега в Театрі Франка, народний артист
України Євген Нищук вручив
вам за дорученням Президента України Петра Порошенка
орден «За заслуги» І ступеня.
А до цього ви вже мали ІІІ і ІІ
ступенів. Тепер у вас зібралися
всі три такі ордени.
— Я їх ніколи не випрошував. У своєму житті я лише
в одного Господа Бога прошу
здоров’я для себе і своєї родини
та дякую Йому за все, що маю.

Оце — Центральна академія
драми!
■ То ви зараз знову готуєтеся вийти на сцену Піднебесної?
— Так. Цього разу вилітаю
туди 21 листопада з повноцінною виставою свого театру.
■ Із повноцінною виставою?
Якою?
— «Річард ІІІ» великого
Шекспіра — у незвичайній постановці сучасного і видатного
грузинського режисера Автанділа Варсімашвілі. Ви ж знаєте, бачили цю драму. Прем’єра
відбулася весною цього року.
Я щасливий! Я купаюся в ролі
цього негідника-короля!
■ Безперечно, це на сьогодні

китайські
професора

❙ На фото праворуч —Тетяна Шавкова. Центр — Богдан Бенюк
❙ і Дарина Панасенко. Ліворуч — Анна Сердюк.
той, як колись вбиралися вельможі в його королівстві.

«Мої любі дітки»
■ З вами було семеро студентів. Назвіть їх!
— Назвати? Записуйте —
Хостікоєв, Задніпровський,
Бенюк, Наталка Сумська...
■ Ви жартуєте, Богдане Михайловичу! Чи це весела метафора? А серйозно?

дадуть звання заслуженого артиста УРСР!»
■ І ви що, збирали?
— За кого ви мене вважаєте?
■ Зате тепер, Богдане Михайловичу, ви маєте стільки
державних нагород! 9 листопада вас у перерві під час вашої
репетиції «Приборкання норовливої» покликали в Міністерство культури, де ниніш-
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найкраща ваша могутня драматична роль. Ви вступили в
новий потік творчого виру. Ще
— щоб китайці не залишили
вас там надовго.
— Ми там пробудемо до 27
листопада. Це у Бейцзіні, тобто
Пекіні, відбуватиметься Міжнародний огляд кращих театральних вистав країн Азії та
Європи. Там буде визнано найкращу постановку, найкращого актора-виконавця чоловічої
ролі, найкращу актрису-виконавицю жіночої ролі, найкращих режисера-постановника і
художника-постановника.
■ Цікаво, як китайці вийшли
на вас, на театр Франка? Виходить, ростимо ми, гей?
— Вони провадили ретельний відбір учасників огляду серед численних провідних сцен
різних країн. Залучали до цього свої посольства. Наш театр
надіслав до Бейцзіна відео запис «Короля Ліра». Нам ураз
офіційно передали запрошення з докладною програмою на
приїзд.
■ І теж за їхній рахунок?
— І теж за їхній рахунок!
Оплата дороги, готелю, забезпечення добовими фінансами.
Це все їхнє. Так китайці активно сприяють розвитку театрального світового товариства. Знову ж таки виникає логічне запитання: навіщо їм це
потрібно? Що, їм немає куди
витрачати кошти? А вони чудово знають, що чинять. Приглядаються до цікавих режисерів, потім декого запросять
викладати в своїй театральній
академії або на постановки в
своїх театрах. Так само залучають і особливих акторів. Тобто

❙ Головний вхід Центральної академії драми (Пекін).
китайські сценічні конструктори-архітектори працюють на
перспективу. На випередження, на крок уперед від інших
країн.
■ Якою є сьогодні їхня Центральна академія драми? У вас
був доступ до її джерел?
— Я мав розмову з керівниками і педагогами академії. Вони в мене старанно і зацікавлено розпитували
про наш Київський університет імені І. Карпенка-Карого.
Я враз зрозумів, що декому
з них були знайомі імена видатних Старицького, Кропивницького, Карпенка-Карого,
його братів Саксаганського
та Садовського. Допитувалися про репертуари театрів, про
наших драматургів, цікавилися, які теми вони пропонують
сцені. Ну, і я дещо зачерпнув з
їхніх досягнень і переваг. Їхня
Центральна академія драми є
найпершим вищим навчальним закладом театральної освіти в новому Китаї. Створена в
квітні 1950 року. Чим там нею
ще дуже пишаються, що в її установчій конференції особисто
брав участь Мао Цзедун. Вона
тісно зв’язана з міністерством
освіти і найвищим навчальним закладом китайської драми та мистецтв, а також штабквартирою Китайської асоціації драматичної освіти, штабквартирою Дослідного центру
з вивчення азіатського театру
і з секретаріатом Всесвітнього альянсу театральної освіти. Центральна академія постійно співпрацює з ЮНЕСКО
щодо театральної освіти і вважається всесвітньо відомим коледжем мистецтв. Вона має два
студентські містечка, розташовані на сьомій окружній дорозі
Пекіна. Загальна площа території — 230 тисяч квадратних метрів. Усе навколо пильно охороняється. Нас оселили в
одному з таких містечок. Їхати
до центру Пекіна треба було автомобілем одну годину 40 хвилин. Відстань чимала. На трасі
ніде немає заторів. Краса невимовна.
Столицю Китаю населяють
40 мільйонів (!). Це майже як
наша Україна. Здавалося б,
має бути тісно в місті. Та це
зовсім не відчувається. Усі, як
мурахи, зайняті своїми справами. Нікому ніхто не заважає.
Ні люди, ні транспорт. Пересування кожного чітко сплановано і регулюється. Академія, де
ми залюбки жили, міститься в
новозбудованій гарній споруді
з великим театром із чудовою
сучасною технікою, світлозвуковою і музичною апаратурою, танцювальними залами,
навчальними корпусами. На
території є канали, де нуртує
чиста, гарненька вода. Плавають навіть лебеді. Навколо затишні альтанки, квіти, деревця. Студенти живуть кожен в
окремій кімнаті з усіма зручностями. Ну, казкове царство!

«Ми рідко куди їздимо і
до себе, як ось китайці, не
запрошуємо колег»
■ Чим у творчому плані
наша українська театральна
школа відрізняється, відстає
від англійської, китайської,
польської, інших європейських шкіл?
— Єдине, в чому ми програємо, — це що рідко куди їздимо і до себе, як ось китайці,
не запрошуємо колег. У нас немає підтримки держави на рівні гастролей, щоб пропагувати своє мистецтво. Не вистачає нам реклами, як, скажімо,
в Китаї. Тому про нас знає дуже
обмежене коло людей у цілому
світі. Ми мало з’являємося в
розкішних центрах культури.
■ Ми — це хто? Театри? Чи
навчальні заклади?
— І навчальні заклади. І
театри — драматичні, балетні, співочі колективи. Україна — це солов’їна держава! Ми
можемо зараз списувати все на
воєнну ситуацію в нас. Але і
до війни існувала байдужість
владних кіл до українського
мистецтва. Скажіть мені, чи
ходили і чи ходять зараз наші
міністри, урядовці, благодійні на словах олігархи зі своїми дружинами, дітьми до театрів? Риторичне запитання.
В Україні, з набуттям її незалежності, час від часу спалахує патріотичний запал щодо
необхідності відродження Національної iдеї. І мало хто говорить, у чому ж конкретно
полягає ця iдея. А полягає, я
вважаю, в тому, щоб зберегти
і по-новому розкривати наші
національні культурні надбання, які у нас, українців, є. Ми
не маємо права про це забувати на першому, так би мовити,
році життя, і тягнутися до чогось іншого. Пам’ятаймо, що
заповідав нам наш геній-пророк: чужого навчатися і свого не цуратися. Це наше усвідомлення дуже важливе! Хто
ми такі? Чого варті? Так, нам
сьогодні важко. Але перетерпимо, перебудимо поки що і
без зручних, м’яких стільців,
і модних, золотастих замків.
У нас є велика душа! Ми люди,
які живуть плідними емоціями. Цих емоцій не навчиш. Їх
треба зберігати, бо вони джерело нашої самобутності. Вони
живлять наш український театральний світ, допомагають
тримати на високому рівні акторську майстерність. Цьому
ми, українські педагоги, навчаємо студентів у своєму університеті. Такі ось враження я
привіз зі своїми вихованцями
з великого Китаю. Ще додам:
наше посольство там активно
нам сприяло. В Пекіні гордо
звучала українська державна
мова!
■ «Україна молода» бажає
вашому Річарду ІІІ підкорити
серця Чжунхуа Женьмінь Гунхего!
— Я йому це перекажу! ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

Арбітраж голи не забиває

Олексій ПАВЛИШ

Із лідерів у черговому турі перемогло тільки «Динамо», а «Шахтар»
сенсаційно програв домашній матч «Олександрії»

Англія
Лідер АПЛ — «Манчестер Сіті» — продовжує демонструвати чемпіонський хід: цього разу «сині» без проблем виграли у «Лестера». Український легіонер «городян» Олександр Зінченко знову опинився поза
заявкою.
Значно цікавішою виглядає боротьба за «топ-3»: на призові місця
претендують «МЮ», «Тоттенхем», «Челсі», «Арсенал» та «Ліверпуль».
«Аристократи» та «манкуніанці» легко здобули по три бали (відзначимо повернення на поле після травм зірок «червоних дияволів» Златана Ібрагімовича та Поля Погба), а підопічним Юргена Клоппа перемогу приніс «дубль» Мохаммеда Салаха, який із 9 голами лідирує в бомбардирській гонці.
Натомість «Тоттенхем» у лондонському дербі поступився «Арсеналу».
Прем’єр-ліга. 12-й тур. «Арсенал» — «Тоттенхем» — 2:0, «Борнмут» — «Хаддерсфілд» — 4:0, «Бернлі» — «Суонсі» — 2:0, «Крістал Пелас» — «Евертон» — 2:2, «Лестер» — «Манчестер Сіті» — 0:2
(Габріел Жезус, 45; Де Брюйне, 49), «Ліверпуль» — «Саутгемптон» —
3:0, «Вест Бромвіч» — «Челсі» — 0:4 (Мората, 17; Азар, 24, 62; Маркос
Алонсо, 38), «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1 (Марсьяль,
37; Смоллінг, 45; Погба, 54; Р. Лукаку, 71 — Гейл, 14), «Уотфорд» —
«Вест Хем» — 2:0.
Лідери: «Манчестер Сіті» — 34, «Манчестер Юнайтед» — 26,
«Челсі» — 25, «Тоттенхем» — 23, «Ліверпуль», «Арсенал» — 22.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 9.

Іспанія

❙ Після поразки «Маріуполю» «Карпати» вдруге в сезоні залишилися без головного тренера.
❙ Фото УНІАН.
■ ТАБЛО
Григорій ХАТА
Із першої шістки клубів прем’єрліги, з якої, в підсумку, буде сформовано так званий єврокубковий «пул»,
у минулому турі перемогу здобув
лише один колектив. Столичне «Динамо», гостюючи в Кропивницькому,
завдяки «дублю» свого конголезького
форварда Дьємерсі Мбокані, котрого в
нинішньому сезоні не раз критикували за низьку реалізацію, впевнено переграло місцеву «Зірку».
Іще три команди з першого секстету — «Зоря», «Ворскла» та «Верес» —
зіграли внічию. При цьому остання з
них, розписавши «мирову» з луганським клубом, встановила новий рекорд
за кількістю зіграних поспіль нічийних поєдинків (загалом, сім). Цікаво,
що рятівний гол у ворота підопічних
Юрія Вернидуба рівненські футболісти забили в меншості й за спірних обставин, коли судді в момент голевої
атаки не зафіксували офсайд та напад
на воротаря. «Вважаю, що такі голи
не повинні зараховуватися», — наголосив очільник луганчан.
При цьому в 16-му турі програли
обидва донецькі колективи. В обох
випадках представники лідируючої
групи поступилися представникам
аутсайдерської когорти. Утім, якщо
«Олімпіку», котрий дозволив «Чорноморцю» перервати триматчеву нічийну серію в чемпіонаті, до поразок
не звикати, то «Шахтар», поступившись у домашньому матчі «Олександрії», автоматично став співавтором
мегасенсації туру. До цього в чемпіонаті здолати «гірників» удалося лише
динамівському клубу. В один момент,
коли динамівці впродовж п’яти матчів
поспіль не могли здобути в першості
перемогу, вже навіть почали говорити
про ще один легко здобутий «помаранчево-чорними» чемпіонський титул.
Утім несподіване фіаско — й перевага донеччан над «біло-синіми» вже не
виглядає чимось надзвичайним.
Формально у динамівців іще залишається незіграним матч iз «Маріуполем», успішне завершення котрого могло наблизити команду Олександра Хацкевича до «гірників» на
відстань одного пункту. Проте нещо-

давнє рішення Апеляційного комітету ФФУ, котрий залишив у силі вердикт КДК ФФУ щодо технічної поразки динамівців за їхню неявку до
Маріуполя, по суті, позбавило «білосиніх» надії на позитивне для них вирішення цього скандального питання.
Але в офіційному протоколі прем’єрліги у динамівців, як і в приазовців,
досі так і залишається: одна гра «в запасі». І хоча керівник Апеляційного
комітету Тарас Герула відзначив, що
рішення «остаточне», президент «Динамо» Ігор Суркіс готується боротися
до останнього й планує подавати документи до Спортивного арбітражного
суду Лозанни.
«Команда, котра хоче стати чемпіоном, не повинна так грати й пропускати такі голи», — бідкався після
невдачі з «Олександрією» очільник
«Шахтаря» Пауло Фонсека. Вочевидь концентрація донецьких футболістів на важливому матчі Ліги
чемпіонів проти «Наполі», в якому
вони матимуть можливість забезпечити собі участь в «плей-оф» Суперліги-2017/2018, відбулася дещо раніше, ніж того потребували обставини.
Натомість для «Олександрії»,
котра через ранній старт у єврокубках відверто провалила першу частину ЧУ, друга перемога в першості дозволила стрибнути з передостаннього
на восьме місце в турнірній таблиці.
Нарешті порадували своїх уболівальників перемогою й футболісти
«Маріуполя», котрі не перемагали в
ЧУ з середини вересня. Саме в той час
у приазовському клубі відбулася заміна головного тренера. Прийшовши
на зміну Олександру Севидову, Олександр Бабич упродовж тривалого часу
ніяк не міг відчути зі своїми підопічними смаку перемог.
Порожні трибуни стадіону «Україна» й, очевидно, нездорова атмосфера
всередині «Карпат», зрештою, посприяли тому, аби «Маріуполь» перервав
свою затяжну серію без перемог.
Водночас чергова невдача «Карпат» спонукала керівництво клубу
вдруге в сезоні відправити у відставку
головного тренера. Услід за іспанцем
Серхіо Наварро попрощалися тепер
«біло-зелені» i з Сергієм Зайцевим. ■

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга.
Перший етап. 16-й тур.
«Шахтар» — «Олександрія» — 1:2
Голи: Бернард, 18 — Полярус, 15, 27
Харків, стадіон «Металіст», 4020 глядачів
«Зоря» — «Верес» — 1:1
Голи: Громов, 28 — Адамюк, 62
Вилучення: Іщенко, 58 («В»)
Запоріжжя, «Славутич-арена», 1850
глядачів
«Зірка» — «Динамо» — 0:2
Голи: Мбокані, 23, 31
Кропивницький, стадіон «Зірка», 3750
глядачів
«Карпати» — «Маріуполь» — 0:1
Гол: Болбат, 20
Львів, стадіон «Україна», без глядачів
«Ворскла» — «Сталь» — 1:1
Голи: Кобахідзе, 56 — Хоцянівський, 72
Полтава, стадіон «Ворскла», 650 глядачів
«Чорноморець» — «Олімпік» — 2:1
Голи: Ковалець, 58; Ваг, 81 — Очігава,
90+5
Одеса, стадіон «Чорноморець», 3640
глядачів
Турнірна таблиця:
I В Н П М
О
1. «Шахтар»
16 11 3 2 31-14 36
2. «Динамо»
15 9 5 1 30-11 32
3. «Олімпік»
16 6 7 3 18-14 25
4. «Верес»
16 4 10 2 17-10 22
5. «Ворскла»
16 6 4 6 17-16 22
6. «Зоря»
16 4 8 4 27-23 20
7. «Маріуполь»
15 5 5 5 18-18 20
8. «Олександрія» 16 2 9 5 14-18 15
9. «Чорноморець» 16 3 6 7 10-22 15
10. «Зірка»
16 3 5 8 9-19 14
11. «Карпати»
16 2 8 6 9-24 14
12. «Сталь»
16 2 6 8 11-22 12
Бомбардири: Феррейра («Шахтар»)
— 10, Марлос («Шахтар»), Мбокані («Динамо») — 7.
***
Перша ліга. 22-й тур. «Інгулець» —
«Нафтовик» — 2:0, «Гірник-Спорт» — «Балкани» — 1:0, «Рух» — «Авангард» — 2:0,
«Волинь» — «Арсенал» — 1:3, «Геліос» —
«Черкаський Дніпро» — 1:3, «Полтава» —
«Жемчужина» — 3:0, «Колос» — «Десна»
— 0:1, «Оболонь-Бровар» — «Кремінь» —
1:2, «Миколаїв» — «Суми» — 0:0.
Лідери: «Арсенал» — 55, «Полтава» —
50, «Інгулець» — 45, «Колос» — 41, «Десна», «Геліос» — 40, «Авангард» — 34.
Бомбардир: Акименко («Інгулець») — 15.

Розписавши «суху» мирову з «Атлетико», мадридський «Реал» програє основному конкуренту за чемпіонство — «Барселоні» — уже 10
пунктів. Триває і безгольова серія Роналду в Прімері: зірковий португалець забив лише один м’яч.
Каталонці ж у стартових 12 турах не виграли лише раз: минулого тижня «блау-гранас» розгромили «Леганес».
Тим часом у Сегунді продовжує забивати екс-форвард «Дніпра» Роман Зозуля. У останніх двох матчах 28-річний нападник записав до свого
активу три результативні дії (2 голи + пас). Із 4 голами та 2 асистами Роман є найкращим бомбардиром «Альбасете».
Прімера. 12-й тур. «Жирона» — «Реал Сосьєдад» — 1:1, «Хетафе» — «Алавес» — 4:1, «Леганес» — «Барселона» — 0:3 (Суарес,
28, 60; Пауліньйо, 90), «Севілья» — «Сельта» — 2:1 (Муріель, 36; Ноліто, 48 — Максі Гомес, 13), «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 0:0, «Малага» — «Депортіво» — 3:2, «Еспаньйол» — «Валенсія» — 0:2 (Кондогбіа, 67; Міна, 83), «Лас-Пальмас» — «Леванте» — 0:2, «Атлетик»
— «Вільярреал» — 1:1.
Лідери: «Барселона» — 34, «Валенсія» — 30, «Реал Мадрид»,
«Атлетико» — 24, «Севілья» — 22, «Вільярреал» — 21.
Бомбардир: Мессі («Барселона») — 12.

Італія
Суперник «Шахтаря» у групі ЛЧ — «Наполі» — продовжує лідирувати в Серії А: у 13-му турі підопічні Мауріціо Саррі мінімально здолали «Мілан». Ще однією командою, яка поки йде без поразок, є «Інтер»:
«чорно-сині» «на класі» обіграли «Аталанту».
Натомість програв чинний чемпіон — «Ювентус»: «стара синьйора» була слабшою за «Сампдорію». Цікаво, що розгрому туринці змогли уникнути лише у компенсований час завдяки голам Ігуаїна та Дібали.
Серія А. 13-й тур. «Рома» — «Лаціо» — 2:1 (Перотті, 49 (пен.);
Наінгголан, 52 — Іммобіле, 72 (пен.)), «Наполі» — «Мілан» — 2:1
(Інсіньє, 34; Зелінські, 73 — Романьйолі, 90+2), «Кротоне» — «Дженоа»
— 0:1, «Беневенто» — «Сассуоло» — 1:2, «Сампдорія» — «Ювентус» — 3:2 (Сапата, 52; Торрейра, 72; Феррарі, 79 — Ігуаїн, 90+1; Дібала, 90+4), «СПАЛ» — «Фіорентина» — 1:1, «Торіно» — «К’єво» — 1:1,
«Удінезе» — «Кальярі» — 0:1, «Інтер» — «Аталанта» — 2:0.
Лідери: «Наполі» — 35, «Інтер» — 33, «Ювентус» — 31, «Рома» (12
матчів) — 30, «Лаціо» (12 матчів) — 28, «Сампдорія» (12 матчів) — 26.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 15.

Німеччина
По-різному склався минулий уїк-енд для українських легіонерів. Хавбек «Шальке» Євген Коноплянка провів чи не найкращий матч за «гірників» у сезоні (асист та зароблене пенальті) та допоміг гельзенкірхенцям
піднятися на друге місце.
А у дортмундської «Боруссії» Андрія Ярмоленка дещо затягнулась
невдала серія — «бджоли» програли чотири з останніх п’яти матчів та
опустилися на п’яту сходинку.
«Опорник» «Байєра» Владлен Юрченко цього сезону в Бундеслізі
ще не грав.
Перша Бундесліга. 12-й тур. «Штутгарт» — «Боруссія» (Д) —
2:1 (Ярмоленко («Б») — 90 хв.), «Хоффенхайм» — «Айнтрахт» — 1:1,
«Байєр» — «РБ Лейпциг» — 2:2 (Бейлі, 44; Фолланд, 74 — Вернер, 13
(пен.); Форсберг, 54 (пен.)), «Баварія» — «Аугсбург» — 3:0 (Відаль, 31;
Левандовський, 38, 49), «Майнц» — «Кельн» — 1:0, «Вольфсбург»
— «Фрайбург» — 3:1, «Герта» — «Боруссія» (М) — 2:4, «Шальке»
— «Гамбург» — 2:0 (Ді Санто, 17 (пен.); Бургшталлер, 78; Коноплянка
(«Ш») — до 87 хв., пас), «Вердер» — «Ганновер» — 4:0.
Лідери: «Баварія» — 29, «Шальке», РБ Лейпциг» — 23, «Боруссія» (М) — 21, «Боруссія» (Д), «Хоффенхайм» — 20.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 13.

Франція
Ліга 1. 13-й тур. «Лілль» — «Сент-Етьєн» — 3:1, «Ам’єн» — «Монако» — 1:1 (Гакпе, 31 — Йоветіч, 67), «ПСЖ» — «Нант» — 4:1 (Кавані,
38, 79; Ді Марія, 42; Пасторе, 66 — Накульма, 60), «Діжон» — «Труа» —
3:1, «Генгам» — «Анже» — 1:1, «Страсбур» — «Ренн» — 2:1, «Тулуза» — «Мец» — 0:0, «Кан» — «Ніцца» — 1:1, «Ліон» — «Монпельє» —
0:0, «Бордо» — «Марсель» — 1:1 (Де Превіль, 3 — Сансон, 90+4).
Лідери: «ПСЖ» — 35, «Монако» — 29, «Ліон» — 26, «Марсель»
— 25, «Нант» — 23, «Кан» — 19.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 15.■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017

СПОРТ
Борис Буховський
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«У першому таймі «Спортинг» нас відверто здивував».

білоруський легіонер ГК «Мотор» (Запоріжжя)

■ ГАНДБОЛ

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Чоловіки. Груповий етап. Група D. 8-й тур. «Мотор» (Україна) — «Спортинг» (Португалія) — 32:29, «Бешикташ»
(Туреччина) — «Металург» (Македонія) — 32:29, «Монпельє»
(Франція) — «Чеховські ведмеді»
(Росія) — 34:23.
Турнірне становище: «Монпельє»
— 16, «Мотор» — 11, «Бешикташ» —
7, «Спортинг» — 6, «Металург» — 5,
«Чеховські ведмеді» — 3.

Дострокові номінанти
Запорізький «Мотор» за два тури до завершення групового раунду Ліги чемпіонів
пробився до перехідного «плей-оф»
Григорій ХАТА
То в Броварах під Києвом,
то в Харкові, але жодного
матчу ЛЧ не зіграв наразі запорізький «Мотор» у своєму
рідному місті, де вже не один
рік ведеться реконструкція
Палацу спорту «Юність» —
арени, котра впродовж десятків років слугувала домом для
місцевих гандбольних колективів.
Коли «мотористи» вперше
здобули право зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів,
«Юність», здається, вже поставили на глобальну реконструкцію. Аварійний дах, ненадійна підлога — все потребувало заміни. Проте, не маючи належного фінансування,
амбітний проект опинився у
стані «консервації». Змінюватися ж ситуація навколо
головної спортивної споруди
Запоріжжя почала лише після того, як керівництво «Мотор Січі», на балансі котрого
перебуває гандбольний «Мотор», за 26 мільйонів гривень
викупило «Юність» у громади міста (на аукціоні, котрий
влаштувала Запорізька міська
рада).
Керівник «Мотор Січі»
В’ячеслав Богуслаєв неабияк
прагнув, аби до старту поточного розіграшу Ліги чемпіонів
реконструкцію «Юності» було
завершено. Проте черговий
— уже п’ятий поспіль — «лігочемпіонський» сезон «мотористи» знову розпочали «в

❙ Після перемоги над «Спортингом» у запорізького «Мотора» буде достатньо часу, аби спокійно готуватися
❙ до наступного етапу ЛЧ.
❙ Фото з handball.motorsich.com.
приймах», укотре обравши
домашньою ареною харківський Палац спорту «Локомотив». Поки ж будівельники
обіцяють до кінця поточного
року завершити реконструкцію запорізького спорткомплексу, котрий, до слова, матиме мультифункціональне призначення, найсильніша віт-

чизняна команда з чоловічого
гандболу минулих вихідних у
Харкові достроково оформила свою участь у так званому
міжгруповому «плей-оф», переможець якого отримає право
зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із представником елітного «пулу» учасників головного
клубного турніру Європи.

Відтоді, як керівництво Європейської гандбольної федерації змінило регламент ЛЧ,
запровадивши для учасників
групового раунду рейтинговий «водорозділ», утретє поспіль «Мотор» гратиме в «перехідному» «плей-оф». Участь у
ньому «мотористи» гарантували собі за два тури до завер-

■ ФЕХТУВАННЯ

бах — в 1/8 фіналу дала Харлан справжній бій, долю котрого, в підсумку, вирішив один єдиний удар — 15:14. Чвертьфінальне побачення майбутньої переможниці турніру з угоркою Анною
Мартон, як і півфінал, пройшло, як кажуть, в одні ворота — 15:5, після чого
Харлан продовжила долати своїх опоненток на одному диханні.
Великі сподівання на бронзову призерку Олімпіади-2016 покладалися й у
командному турнірі, проте тут спортивна удача «синьо-жовтим» не посміхнулася, хоча в чвертьфінальному поєдинку командних змагань проти італійок
Харлан була дуже близькою до масштабних звершень. Вийшовши на фехтувальну доріжку за рахунку 33:40,
лідер синьо-жовтої збірної змогла вивести вперед свою команду — 43:42.
От тільки втримати перевагу не змогла, програвши Грегоріо три останні мінідуелі. ■

Позиційний захист
Попри невисокий рейтинговий номер, найсильніша
шаблістка України виграла етап Кубка світу
Григорій ХАТА
Узявши після Олімпіади-2016 в Ріо
вимушену паузу — медичної допомоги
потребувало травмоване плече, лідерка
вітчизняної збірної з фехтування Ольга
Харлан у поточному рейтингу найсильніших шаблісток планети опинилася на незвично низьких для себе позиціях. Попри те, що в липні в Лейпцигу
Харлан виграла планетарне «золото»,
відсутність у її змагальному календарі
окремих рейтингових стартів відкинула спортсменку в «табелі про ранги» на
сьоме місце. Водночас на другий етап
поточного Кубка світу до бельгійського Сінт-Нікласу наша титулована шаблістка приїхала в статусі минулорічної переможниці. Наскільки принциповим для Ольги було тут виступати
під сьомим рейтинговим номером, сказати складно: в одному випадку можна говорити про відсутність тягаря відповідальності, котрий зазвичай носить
«рейтинг-фаворит» змагань, в іншому,
не виключено, могло йтися про амбітне бажання вітчизняної фехтувальниці

покращити втрачені через травму позиції.
У будь-якому разі навколотурнірні
обставини в Сінт-Нікласі не грали проти українки, відтак можливостей захистити в Бельгії чемпіонський титул
у представниці Миколаєва було більше. Коли в півфіналі змагань їй випало суперничати з олімпійською чемпіонкою Ріо Яною Єгорян, Харлан не
могла не згадати програний росіянці
олімпійський півфінал. Зрештою, реваншуватися за минулорічну невдачу
Ользі вдалося сповна. Її звитяга над
Єгорян вийшла більш ніж переконливою — тріумфаторка Ріо завдала лідеру синьо-жовтої шаблі лише п’ять разючих ударів.
Загалом, з огляду на рахунок,
для Харлан перемога над російською
шаблісткою стала найлегшою у СінтНікласі. Окрилена таким успіхом, не
мала особливих проблем наша співвітчизниця й у фіналі, де під її натиском
не встояла переможниця першого етапу КС-2017/2018 — італійка Росселла
Грегоріо — 15:6.

шення групового етапу, коли,
перегравши минулими вихідними португальський «Спортинг», дистанціювалися на
безпечну відстань від головного конкурента в боротьбі за
другу сходинку.
У групі D доволі рано стало
зрозуміло, що одноосібне лідерство в цьому секстеті належатиме «Монпельє». Здобуті
французьким клубом вісім перемог поспіль яскраво підтвердили їхнє домінування, дозволивши фавориту достроково
виграти «пульку». Відтак ні
гостьовий виїзд «Мотора» до
Македонії, ні ще одне побачення з «Монпельє» в Харкові вже
жодним чином не вплине на остаточний розподіл місць нагорі
турнірної таблиці групи D.
«Маючи можливість достроково вирішити своє турнірне завдання, до поєдинку
зі «Спортингом» ми готувалися, як до фіналу чемпіонату
світу», — заявив польський
наставник «Мотора» Патрік
Ромбел. Його підопічні сповна
скористалися наявною нагодою, хоча після першого тайму були змушені наздоганяти
португальський колектив.
Зрештою, видозмінивши
гру в захисті та покращивши
роботу на останньому рубежі,
«мотористи» змогли виправити ситуацію й удруге в розіграші завдати поразки «біло-зеленим». ■

❙ Другий рік поспіль Ольга Харлан стала
❙ переможницею етапу Кубка світу
❙ з фехтування в бельгійському Сінт-Нікласі.
❙ Фото з сайта www.nffu.org.ua.
Почався ж тріумфальний хід Харлан до «золота» Кубка світу зі звитяги
над колегою по збірній Ольгою Жовнір
— 15:8. Слідом за нею титулована українська шаблістка впевнено здолала
француженку Каролін К’єролі — 15:6.
А от її співвітчизниця — Шарлотт Лем-

■ ХРОНІКА
Хокей
Чемпіонат України. «Динамо» — «Білий
барс» — 3:8, «Донбас» — «Галицькі леви» — 11:0,
«Вовки» — «Кременчук» — 1:5, «Динамо» — «Галицькі леви» — 5:2, «Кременчук» — «Білий барс»
— 5:4 ОТ.
Турнірне становище: «Донбас» — 51 (17 матчів), «Білий барс» — 41 (18), «Кременчук» — 34
(17), «Динамо» — 21 (17), «Галицькі леви» — 6 (18),
«Вовки» — 3 (17). ■

Читайте
в наступному
номері:
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Так вовчо повзли людомори...
Про винищення голодом українців розповідає у «Кривавих
землях» американський дослідник Тимоті Снайдер

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 21 ЛИСТОПАДА 2017

■ ВРОДА І СИЛА

Обличчя світу
Новою королевою краси
стала 20-річна лікарка з Індії
Конкурси краси завжди приваблюють увагу публіки. І одним із найтитулованіших є конкурс Міс світу. Як пише
Вікіпедія, він був започаткований англійцем Еріком Морлі у 1951 році як конкурс
бікіні, але отримав такий розголос, що
Морлі вирішив зробити шоу щорічним, а
назву Miss World було зареєстровано як
торгову марку.
Цього року за корону першої красуні
світу змагалося 118 переможниць національних конкурсів краси. Фінал конкурсу
проходив на китайському курортному острові . А тріумфаторкою вечора стала 20річна представниця Індії Мануші Чхіллар.
Друге місце дісталось мексиканці Андреа Мезе, а третє — Стефані Гілл із Великої Британії. До п’ятірки найвродливіших увійшли також представниці Франції та Кенії.
Мануші Чхіллар народилася в сім’ї
лікарів і вирішила продовжити сімейну
традицію, теж вступивши до медичного
Ната НЕТУДИХАТА
Те, що російський президент досить вільно ставиться до трактування історичних фактів, відомо всім. То Анна Ярославна у нього стає «російською княжною», то неподалік
Кремля з’являється пам’ятник Володимиру
Великому. Черговим об’єктом критики істориків став і пам’ятник російському самодержцю
Олександру ІІІ в Ялті, відкриття якого Путін теж
«освятив» своєю присутністю.
Увагу дослідників привернув барельєф,
розміщений позаду монумента. На ньому
скульптор Андрій Ковальчук «увіковічив у камені» історичні події, до яких Олександр ІІІ
мав опосередковане відношення або й узагалі не мав жодного. «Створення літака Можайського та гвинтівки Мосіна, будівництво заводів і фабрик, а також Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковська галерея, Історичний музей. Тут же зображені й видатні діячі
того часу: Федір Достоєвський, Лев Толстой,
Микола Пржевальський, Петро Чайковський,
Дмитро Менделєєв та інші», — описує зображення на барельєфі агенція ТАКС. На що істо-

університету та обравши спеціальність
анестезіолога. А
крім цього, дівчина професійно займалася танцями і вчилася в Національній школі
драми, любить спорт, веде активне світське і соціальне життя. Мангуші навіть була обличчям
медичного проекту, присвяченого жіночій гігієні, — з ним дівчина відвідала кілька десятків індійських сіл.
Корону переможниці вручила минулорічна Міс світу пуерторіканка Стефані Дель Вале. А от наша Поліна Ткач
дійшла до фіналу, хоча в заключну
15-ку, з якої вибирали переможців,
так і не потрапила.
Пощастить наступного разу? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №139

❙ Мануші Чхіллар.
■ ОТАКОЇ!

Двійка з історії
В Ялті Володимир Путін відкрив пам’ятник
Олександру ІІІ з багатьма історичними ляпами
рики зазначають, що Достоєвський помер за
три місяці до того, як Олександр ІІІ у березні
1881 року зійшов на престол, Менделєєв відкрив періодичний закон і склав таблицю хімічних елементів у роки царювання батька імператора, Олександра II, а у Толстого взагалі на
роки царювання Олександра III припала творча
криза. Але найбільшим ляпом стало зображення пам’ятника Чайковському в частині барельєфу з видами старої Москви, оскільки сам монумент з’явився біля будівлі Московської консерваторії в... 1954 році!
Не відповідають історичному періоду й
інші «досягнення». Так, Третьяковська гале-

рея була заснована еще в 1856 році, Історичний музей відкрили у 1872-му, а літак Можайського почали розробляти ще в 1870-х, до того
ж при Олександрові ІІІ він так і не піднявся у
повітря. Ще один ляп: на монументі вибили
слова про те, що «У всьому світі в нас є тільки два вірних друга: наша армія і флот», хоча
історики сумніваються в тому, що саме Олександр ІІІ сказав цю фразу. Тим більше що в
історію він увійшов під псевдо «Миротворець».
Але в Росії такими дрібницями давно не
заморочуються. Тут головне — міф, а не історична правда. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий снiг. Славське: вночi -1...-3, удень +2...+4. Яремче: вночi -1...-3, удень
+2...+4. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +2...+4. Рахiв: -1...+1, хмарно
удень +2...+4.
20 листопада висота снігового покриву становила: Славське
— 1 см, Плай — 14 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — нема,
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Пожежевська — 15 см.

фології — душа померлої злої людини,
яка несе нещастя і смерть, в українській мові — погана жінка. 5. Спеціальний напилок для заточування ножів. 6.
Центральна площа Львова. 8. Улюблена
зброя Катерини Медичі чи Чезаре Борджіа для усунення опонентів. 10. Тонковолокнистий мінерал із класу силікатів,
який застосовується в будівництві. 14.
Місце відбування ув’язнення. 16. Дослівна передача прямої мови чи частини тексту. 17. Провідна європейська
фірма із випуску світлодіодних екранів.
19. Повна відсутність будь-яких бажань.
21. Творче псевдо Петра Весклярова у
програмі «На добраніч, діти». 22. Провідна українська соціологічна компанія.
23. Опера Сергія Рахманінова за поемою Олександра Пушкіна «Цигани».
25. Пісня гурту чи виконавця, випущена окремим диском. 27. Найбільш продуктивний і творчий період життя людини. 31. Прізвисько Андрія Слюсарчука,
засудженого за шахрайство. ■
Кросворд №137
від 15 листопада

■ ПРИКОЛИ

22 листопада за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi 0...-2, удень +1...+3.

По горизонталі:
1. Спеціальний знак, який випікали на тілі худоби, рабів чи злочинців. 4.
Тваринка із величезними очима і довгим смугастим хвостом. 7. «Ой зійшла ... вечоровая, над Почаєвом стала»
(Народна дума). 9. Тварина, яку водять
по хатах на Маланку. 11. Відомий український поет і гуманіст епохи Відродження. 12. Екс-прем’єр-міністр України, який намагався, але так і не вивчив
українську мову. 13. Перша літера
старослов’янської абетки. 15. Представник індіанського племені, що проживало на території нинішньої Мексики. 18. Письмова пропозиція на продаж
визначеного товару. 20. Любов до їжі.
21. Як італійці називають своє спагеті?
24. Віртуоз своєї справи. 26. Надмірне применшення як художній засіб в літературі. 28. Фігурки японських божків,
які дарують на щастя, на здоров’я, до
грошей. 29. Поет-імпровізатор і співець
у казахів чи киргизів. 30. Шматок дерева чи тканини, який насильно запихують
у рот, щоб не давати жертві кричати чи
кусатися. 32. Рослинний екстракт солоду чи хмелю, який використовують при
виготовленні пива чи квасу. 33. Об’єкт
без жодного ґанджу, приклад для наслідування.
По вертикалі:
1. Порода мисливського пса. 2.
Спеціальна позначка в паспорті, яка дає
дозвіл на в’їзд у країну. 3. Чарівна країна, якою подорожували Еллі, Страшидло і Залізний Дроворуб із казки Лімана
Френка Баума. 4. В давньоримській мі-

Захід

0…-5
-2…+3

0…-5
-2…+3
Схід
Центр

0…-5
-2…+3

0…-5
-2…+3

дощ
сніг

Південь 0…-5
0…+5
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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України.

— Любий, навіщо ти купив нашому хлопчику іграшку, яку неможливо розбити?
— А що таке?
— Він нею перебив усі вікна і
посуд.
***
Маленький хлопчик бiгає по
квартирі, скидає книжки з буфету,
розкидає одяг, перекидає стільці.
Прибігає нянечка і запитує:
— Ти що робиш?
— Я граю в гру.
— В яку?
— «Блін, де ключі від машини?»

***
Одеська лікарня:
— Лiкарю, я житиму?
— Я вас благаю, навіщо вам ці
зайві клопоти?
***
Бiля травматологічного пункту перебинтоване подружжя зупинило таксі. Сіли в машину, просять
водiя:
— Тільки не женіть, будь ласка.
А то вчора ми підсіли до такого лихача, що потрапили в аварію.
Таксист радісно обертається:
— Ой, не впізнав, багатими будете.
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