Рідна хата
Патріарха
На малій батьківщині духовного
провідника української нації
Йосипа Сліпого відзначили
ювілей музею-меморіалу

Не винувата я!

Володимир Пантелюк:
Зіркова хвороба підкосила
мене, коли грав роль
Лавріна у «Кайдашевій сім’ї»

Росія представила
«докази» своєї
непричетності
до катастрофи
малайзійського
«Боїнга»

» стор. 2

На рахунку актора кілька десятків
ролей: у кіно, театрі та в рекламах
» стор. 10

» стор. 6
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Валіза землі
без ручки

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,152грн
1 € = 32,906 грн
1 рос. руб. = 0,412 грн

Україна повільно
готується до скасування
земельного мораторію:
більшість аграріїв ще не
готова до вільного обігу
землі

» стор.4

❙ Замість повноцінної земельної реформи доведеться задовольнятися її замінниками: через судові рішення, які зрештою знижують вартість землі, залишають сірі схеми та блокують надходження
❙ інвестицій до держави.
❙ Фото з архіву «УМ».

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на четвертий квартал

стор. 10
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ІнФорУМ

«Я вірю в Сенцова, він — боєць. Він хоче вибратися звідти, а не померти
у в’язниці. Ми зробимо все можливе для того, щоб Захід змусив Путіна
звільнити нашого колегу».

Крістоф Ружжиа
відомий французький артхаусний режисер

■ СПРАВЕДЛИВО

■ НА ФРОНТІ

Ляшко —
рятувальникам:
«Дякую за життя»

Ховаються за великим калібром

150 мільйонів гривень на житло для
рятувальників і ще мільярд — на
оновлення техніки вимагає закласти до
держбюджету Олег Ляшко

Російським окупантам домовленості не писані
Інф. «УМ»
Упродовж минулої доби ворог
30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ у зоні
проведення Операції Об’єднаних
сил на Донбасі. Двічі російські
окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться у
повідомленні прес-центру ООС.
Ворог вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та
82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції
Ірина КИРПА

❙ Олег Ляшко привітав із Днем рятувальника і людей, і собак.
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Також політик добивається підвищення мінімальної зарплати для працівників ДСНС до 10 тисяч гривень. Про це
лідер Радикальної партії заявив на урочистостях iз нагоди
професійного свята рятувальників.
«Рятувальники — це одна з найпочесніших професій.
Ці люди заслуговують тільки на найкращі слова. Бо вони
приходять тоді, коли українцям потрібна допомога. І саме
тому ми добиваємося, щоб у новому році підняли зарплати рятувальникам, було виділено кошти на житло, на нову
пожежну та вертолітну техніку. Щоб ці люди завжди живими поверталися додому, де на них чекають батьки і діти.
І щоб кожен українець знав: якщо, не дай Бог, якась біда
— рятувальники завжди поруч, завжди прийдуть на допомогу», — зазначив лідер парламентської фракції, вітаючи
працівників ДСНС.
Політик нагадав: ще рік тому рятувальники отримували
за свою надзвичайно важливу роботу 3 тисячi гривень. Він
добився підвищення цієї суми до 7 тисяч гривень. І обіцяє на
цьому не зупинятися.
«Рятувальники повинні отримувати достойну зарплату — мінімум 10 тисяч гривень у місяць. Останні 10 років
рятувальники жодної копійки не отримали на придбання житла. Це неправильно — має бути державна підтримка. Цього року за нашої підтримки на житло виділено 90
мільйонів гривень. Наступного року хочу, щоб було мінімум 150 мільйонів. І ще мінімум мільярд — на рятувальну
пожежну техніку. Щоб не на драндулєтах їздили 40 кілометрів за годину і не з озера воду заправляли. А щоб мали
найсучаснішу техніку, щоб приходили вчасно і допомагали
людям. 17 тисяч людей урятували наші героїчні рятувальники. І за це їм величезне спасибі. Ми примусимо, щоб влада виділяла кошти на потреби рятувальників», — підкреслив Ляшко.
Політик окрему увагу приділив собакам-рятувальникам
— кожному потиснув лапу і подякував за службу. «Ці милі
вівчарки, лабрадори і такси врятували тисячі людей — знаходили їх у лісах, витягували з-під завалiв, ставали ангелами-охоронцями для дітей, які загубилися. Вони — справжні
професіонали та найкращі друзі», — заявив Олег Ляшко.
Політик наголосив, що й надалі добиватиметься збільшення фінансування для рятувальників. ■

Біля будівлі посольства Росії в столиці Франції триває масова акція
людей мистецтва, які
вирішили морально підтримати українського
в’язня сумління. Кінематографісти добровільно несуть добове чергування в наметі, під час
якого впродовж 24 годин повністю утримуються від їжі. Таким чином вони хочуть показати, що голодування прихильників українського
режисера може тривати довго, але час самого Олега Сенцова добігає
кінця. Портрет голодуючого в’язня Кремля розмістили в центрі Парижа, на будівлі мерії.
— Фільми Сенцова говорять про молодь
її мовою, але не закликають до революції, —
констатує один з учасників акції. — Я захопився творчістю режисера з Криму ще до
подій весни 2014 року й
не очікував, що все так
станеться. Розуміння
того, наскільки далеко
зайшла Росія у своїй агресії, прийшло до мне 14
травня 2018 року, саме в
той день, коли Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування та став
вимагати звільнити всіх
політичних арештантів у Росії. Ми всі чекали, що знаменитого режисера звільнять відразу ж по закінченню Чемпіонату світу з футболу
2018 року, та, на жаль,
цього не сталося.
За словами активіста,
це просто немислимо, що
західні лідери не можуть
вплинути на позицію Володимира Путіна щодо
Олега Сенцова, який голодує вже понад чотири
місяці поспіль. Безстрокова акція в Парижі повинна привернути увагу
російських дипломатів
до долі Сенцова, а також допомогти західним
політикам натиснути на
представників Кремля
та звільнити вмираючого кінорежисера.

Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Світлодарськ, Новолуганське, Опитне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новотроїцьке,
Новогригорівка, Старогнатівка,
Чермалик, Павлопіль, Гнутове,
Водяне, Лебединське та Широкине.
«Із мінометів 120-мм калібру ворог обстріляв позиції
Об’єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Новолуганське, а міномети 82-мм калібру застосував
по захисниках Лебединського на
Маріупольському напрямку. Та-

кож по позиціях оборонців Новогригорівки окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової
машини піхоти», — йдеться у
ранковому зведенні прес-центру
штабу ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил, на щастя, немає. Водночас, за даними
розвідки, впродовж доби трьох
окупантів знищено і трьох поранено.
Від початку цієї доби ворог
із великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Гнутового. Втрат серед українських захисників немає. ■

■ ПІДТРИМКА

Із Франції з любов’ю
У Парижі кінематографісти оголосили
про початок безстрокового голодування
на підтримку Олега Сенцова

❙ Вони голодують за свою свободу та свободу iнших.
❙ Фото з мережi «Фейсбука».
— Це остання битва Сенцова, — упевнений Крістоф Ружжиа. —
Він уже чотири роки
б’ється за свою долю та
за життя українських
політв’язнів. Я вірю в
Сенцова, він — боєць. Він
хоче вибратися звідти, а
не померти у в’язниці. Ми
зробимо все можливе для
того, щоб Захід змусив
Путіна звільнити нашого колегу.
На даний час 42-річний Олег Сенцов перебуває на межі життя
та смерті, але не відмовляється від своїх вимог
про звільнення всіх ук-

раїнців — політичних
в’язнів Кремля. Його
мужність і любов до рідної землі надихає людей
у всьому світі на боротьбу
з несправедливістю. Саме це спонукало членів
Європейської народної
партії, фракція якої є
найбільшою у Європарламенті, висунути Олега Сенцова на здобуття
премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.
Незважаючи на гучні протести, представники Кремля ігнорують
усі прохання політиків i
громадських діячів про

помилування українського режисера і вимагають, щоб він особисто звернувся до Путіна з
цим проханням. Однак
в’язень совісті категорично відкидає цю пропозицію, відмовляється
апелювати до керівника
країни-агресора. За час
голодування Олег Сенцов втратив понад 30 кілограмів ваги, страждає
від анемії та гіпоксії внутрішніх органів. Політичний в’язень написав заповіт і розповів, як слід
розпорядитися його творчою спадщиною в разі передчасної смерті. ■

ІнФорУМ
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■ ШАНА

■ ТЕХНОЛОГІЇ

Рідна хата Патріарха

Усе до
ваших
послуг

На малій батьківщині духовного
провідника української нації
Йосипа Сліпого відзначили ювілей
музею-меморіалу
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Серед видатних особистостей, які родом iз Тернопільщини і якими вона по
праву пишається, є й видатний церковний діяч, Патріарх Української грекокатолицької церкви Йосип Сліпий. У повоєнному 1945-му, коли радянська влада вже остаточно утвердилася на західноукраїнських землях, його заарештували
разом з іншими єпископами УГКЦ, відтак звинуватили у «ворожій діяльності
проти УРСР» i засудили до восьми років
ув’язнення. Всього провів у таборах i
тюрмах понад 18 років, а після остаточного звільнення у 1963-му його вислали з
СРСР.
Народився Йосиф Сліпий 17 лютого
1892 року в селі Заздрість теперішнього
Теребовлянського району. Більш ніж через
століття, у 1998-му, на основі невеликої та
скромної родинної садиби Патріарха було
створено музейно-меморіальний комплекс

його імені «Рідна
хата», 20-рiчний
ювілей якого урочисто відзначили
Патріарх Йосип Сліпий.
минулими вихідФото з Вікіпедії.
ними.
Цей комплекс у Заздрості курирує
Релігійне товариство українців-католиків «Свята Софія» у США та його представництво в Україні. Завдяки їхнiй підтримці там постійно ведуть широку просвітницьку діяльність, зокрема, благодійні літні школи англійської мови,
реколекційно-методичні семінари для
вчителів англійської мови, вишколи та
реколекції для чернечих спільнот і таких молодіжних організацій, як «Обнова», Пласт, СУМ, а також різноманітну
діяльність задля допомоги вразливим категоріям населення.
Одним із заходів у програмі відзначення ювілею «Рідної хати» стало відкриття виставки «Патріарх Йосиф Сліпий на
перших шпальтах газет», яку представив

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

■ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У Шевченковому краї породіллі незабаром почнуть отримувати пакунки для
немовлят. У тих дитячих наборах — усе
необхідне для новонароджених.
Про це «Україні молодій» повідомили в обласній державній адміністрації.
За словами директора Департаменту
соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації Руслана Чикала, Першу партію — 255 «пакунків малюка» вже доставили. Вартість одного
набору сягає до 5 тисяч гривень. На це
для Черкащини з держбюджету на 4 місяці заклали 14,7 мільйона гривень.
«Нарешті наша область має першу партію «пакунків малюка», — говорить Руслан Чикало. — Їх насамперед отримають «вересневі» породіллі.
Ті з них, хто вже виписався з пологових, отримають належні їм «бейбі-набори» через органи соціального захисту населення».
Він каже, що надалі таку адресну допомогу новонародженим малюкам щомісяця отримуватимуть до 750-800 молодих матусь при виписці з пологового будинку. Тож до кінця року в Черкаській
області планують роздати до 3 тисяч пакунків.
«Бейбі-бокси» містять усе найнеобхідніше для малюків у перші місяці їхнього життя — від підгузків до одягу. Загалом – 30 найменувань, зокрема, під-

Представлено
концепцію «Порталу
мешканця Львова»

❙
❙

Петро ЛУКІЯНЧУК

❙ Погруддя Патріарха Йосипа Сліпого біля
❙ його меморіального комплексу
❙ в рідному селі Заздрість.
❙ Фото з сайта tyzhden.ua.
її автор, головний редактор «Історичної
правди» Вахтанг Кіпіані. До зібраної ним
колекції входять понад 3 тисячі діаспорних видань. Сама ж виставка, за словами
Кіпіані, є «спробою показати, яким світ
бачив Патріарха та як світ дізнавався про
УГКЦ». ■

Будеш, дитинко, з приданим
Надійшла перша партія пакунків для немовлят

❙ Пакунки для немовлят чекають «новеньких» українців.
❙ Фото надане прес-службою черкаської ОДА.
гузки, не менше 94 штук, вологі серветки, пелюшки, шапочки, боді, повзунки,
шкарпетки, термометри для води та тіла,
прокладки для лактації, тепла ковдра,
плед-ковдра, матрац, рушник махровий
для купання з кутком, іграшка-бряз-

кальце розвиваюча, крем, рідке милошампунь.
Увесь комплект упакований у коробку-колиску. Крім того, має добірку інформаційних матеріалів із догляду за
дитиною. ■

■ ПОГОДА

Літо пішло, щоб повернутися
Поки у центрі країни вирує шторм, на півдні люди
насолоджуються теплом та сонцем
Ірина КИРПА
Із початку поточного тижня істотне потепління прийшло на Херсонщину, Миколаївщину та Одещину, де стовпчик
термометра підніметься найближчими днями до позначки
у 26 градусів тепла. За даними
Укргідрометцентру, на півдні
України вже встановилося бабине літо, дощів не очікується, тому люди зможуть насоло-

джуватися майже літньою погодою до кінця вересня.
Очікується, що теплий
фронт поступово переміщуватиметься в центр країни,
де поки що досить прохолодно, вітряно та похмуро. Тепло
до Києва прийшло 17 вересня,
вдень — комфортні плюс 25.
А ось уночі температура буде
не нижче +17.
— Над південними регіонами України встановив-
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ся антициклон, який гарантує поступове потепління по
всій нашій країні, — розповіла синоптик Наталія Діденко. — Швидше за все, бабине
літо прийде на південь та схід
країни, поступово поширюючись на центральні й західні частини України. Справжнім рекордсменом стане Херсонська область, куди ще не
раз повернеться 28-градусна
спека, але й у Києві з четвер-

га по суботу, 22 вересня, очікується не менше 26 градусів
тепла вдень.
Найбільш непередбачувана обстановка збережеться
лише на півночі країни, де до
кінця тижня можливий дощ
та шквалистий вітер.
На думку синоптиків, початок осені 2018 року видався більш холодним та дощовим, аніж це було минулоріч.
Початок вересня приніс велику кількість опадів на більшу частину країни, при цьому найбільша концентрація
опадів припала на період із 15
по 16 вересня, зачепивши захід, схід та Приазов’я України. Прогноз метеорологів на
другу частину осені оптимістичний: серйозних дощів чекати не варто, погода буде
м’якою та теплою. ■

Кожен мешканець міста, який
користується житлово-комунальними послугами, з наступного
року зможе уникнути довгих черг
та розрахуватися в один клік.
У 2019-му львів’янам обіцяють
оновлений електронний кабінет —
зручний і з більшою, ніж було до
цього
часу, кількістю послуг.
Удосконалений «Портал мешканця Львова» ЛМР запускає спільно
із компанією Mastercard.
У персональному порталі
львів’ян будуть інтегровані цифрові гаманці Masterpass — це онлайн-гаманець, що надійно зберігає дані карток різних платіжних систем та дозволяє платити
онлайн без необхідності кожного разу вводити дані банківської
картки (CVC-2 код, номер картки
тощо). Завдяки цьому додатку містяни зможуть в один клік оплатити адміністративні послуги міської ради.
Львів’яни також гарантовано
отримають такі послуги: реєстрація місця проживання, реєстрація фізичної особи підприємця,
приватизація, присвоєння поштових адрес, видача довідок, надання дозволів, реєстрація декларацій, можливість онлайн-звернень
до посадовців та подальше відслідковування статусу електронних
пропозицій і скарг.
«Портал мешканця Львова» таким чином об’єднає понад 250 послуг і сервісів. Завдяки цьому продукту, ЦНАПи будуть розвантажені, оскільки, подати будь-які заяви чи здійснити оплати мешканці
зможуть, не визодячи з дому.
Ще перед початком роботи над
«Порталом мешканця Львова»
було проведено опитування серед
жителів міста, ініційоване компанією Mastercard. Метою опитування було зрозуміти досвід взаємодії львів’ян із міською радою та
місцевими органами, а також визначити найбільш затребувані серед
мешканців функції для розвитку
майбутнього порталу. Результати
показали, що найбільше львів’яни
хочуть отримувати адміністративні, медичні та освітні послуги онлайн. Серед обов’язкових елементів онлайн-порталу респонденти
відзначили, у першу чергу, можливість зручної оплати онлайн,
тому розробники доклали максимальних зусиль, аби удосконалити платіжну систему.
«У «Порталі мешканця» буде
багато послуг і можливостей.
Ми попрацювали над входом, він
буде надзвичайно простим. Портал стане більш відкритим для
мешканців, ніж це було досі, його
буде просто і зручно використовувати. Це — абсолютно новий продукт, який відповідає всім запитам сучасної технології», — розповів начальник управління ІТ
міської ради Львова Марта Романяк.
Варто зазначити, що користуватися послугами ЛМР, не виходячи з дому, можна з 2015 року, проте система застаріла і вже давно потребувала модернізації. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Земельний мораторій в Україні,
схоже, тріщить по всіх швах.
З одного боку, маємо рішення
Європейського суду з прав людини, яке твердить, що заборона відчужувати землю сільськогосподарського призначення
порушує наші з вами права. З
другого — звернення 69 народних депутатів України до Конституційного Суду із запитом, чи
не порушує ця заборона Основний закон нашої держави.
Втім на шляху до відкриття
вільного ринку існує і суттєва
перепона: абсолютна більшість
наших співгромадян виступає
проти того, аби земля була товаром. А враховуючи, що ми
вступаємо у передвиборчий період, вагомість останнього фактора суттєво підсилюється.

■ РЕФОРМИ

Валіза землі без ручки
Україна повільно готується до скасування земельного мораторію: більшість аграріїв ще
не готова до вільного обігу землі
можна давати право ухвалювати самостійні рішення. Але суть
завжди одна — це збереження рабства. Сучасного рабства,
коли вони прив’язують людей до
їх місця проживання і прирікають на злидні», — резюмує Сергій Фурса.

А українці переважно проти...

Фермери, які заробили на
забороні
Напередодні дня Незалежності, 22 серпня, набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини, згідно
з яким, мораторій на продаж
земель сільськогосподарського призначення в Україні визнається порушенням прав людини. Про це повідомила економічна аналітична платформа
EasyBusiness.
Процес «Зеленчук і Цицюра
проти України», у якому фермери вимагають від держави
права на вільний продаж землі, триває вже давно. А у травні нинішнього року ЄСПЛ постановив, що держава, оголошуючи мораторій, не забезпечила справедливий баланс між
інтересами суспільства і майновими правами громадян. Обом
заявникам, фермерам Софії Зеленчук і Віктору Цицюрі, має
бути виплачена компенсація —
по 3 тис. євро кожному.
У EasyBusiness нагадали,
що, відповідно до закону України «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ стають
джерелом права в Україні, коли
закінчується тримісячний термін з дати винесення рішення.
З 22 серпня «українські землевласники, які хочуть захистити свої майнові права, обмежені внаслідок мораторію,
зможуть посилатися в своїх позовах на рішення ЄСПЛ». Відтак прогнозується, що подібних позовів може стати багато:
процес буде поставлено «на конвеєр», рішення будуть ухвалювати швидко, не затягуючи час
— а держава буде змушена платити... Ну і попутно втрачати
своє реноме...
А тому, на думку аналітиків
платформи, влада України буде
змушена скасувати мораторій.
«У разі продовження мораторію
ЄСПЛ буде присуджувати компенсацію майнових втрат позивачів. А це означає потенційні
мільярдні втрати для держави»,
— заявили в EasyBusiness.
Більше того: самі аналітики
пропонують фермерам правову
допомогу на тему «Як правильно боротися з державою, що затримує ухвалення важливих
рішень»... «Тепер кожен українець може долучитися до простих, але від того не менш дієвих заходів, які б могли прискорити відкриття цивілізованого ринку землі в Україні.
Для цього достатньо заповнити
заяву на сайті. Для всіх власників земельних ділянок ми підготували просту інструкцію та
готові надати будь-яку додаткову допомогу», — пояснили
аналітики.

❙ Українські селяни ще не готові розлучитися з комуністичним ставленням до землі-годувальниці.
❙ Фото з сайта uk.wikipedia.org.
Землю — через суд
Тим часом народний депутат Сергій Хлань із колегами,
депутатами-аграрниками підготував звернення до Конституційного Суду України щодо
скасування Перехідних положень до Земельного кодексу,
якими регламентується мораторій на продаж землі. Звернення ґрунтуватимеся саме на цьому рішенні Європейського суду
з прав людини, який визнав заборону продажу землі незаконною.
«Ринок землі вже є, — констатує Сергій Хлань, — і це вже
не предмет для обговорення.
Єдине питання — який? Або
ми повторимо модель приватизації 90-х років і будуть тисячі ошуканих, які продали
землю за копійки, або країна
приймає доросле рішення і нарешті дозволить людям розпоряджатися своїм майном. Ми
пропонуємо цивілізований ринок». За його словами, будуть
загальні правила купівлі-продажу, процедура, скорочений
шлях: нотаріус — продаж. І головне — відкритість. «Саме це
створить ринкові ціни на землю, що призведе до збільшення орендної плати. Це дасть мільярдний ефект для економіки
— до 90 млрд. доларів інвестицій», — сказав нардеп.
Справа в тому, що у зв’язку
зі створеним судовим прецедентом, відтепер ринок землі в Україні є відкритим. Тому будьяке звернення про укладення
договору купівлі-продажу на
землю має бути задоволено. Однак діючі Перехідні положення до Земельного кодексу, як і
раніше, не дозволяють власникам землі вільно розпоряджатися своїм майном.
«Отже, у вас є земля, але нотаріус відмовляє вам у праві
продати свою землю, мовляв,
мораторій не дозволяє. Ви йдете в суд, потім в апеляцію, де

на підставі рішення ЄСПЛ гарантовано виграєте, — каже
Хлань. — Через півроку отримуєте на руки рішення суду, яке
зобов’язує нотаріуса зареєструвати купівлю-продаж землі».
Втім таке рішення є індивідуальним. «Воно тільки для вас, і
наступний бажаючий повторює
всю довгу бюрократичну процедуру: нотаріус — відмова — суд
— апеляція — рішення суду —
нотаріус — продаж землі, — пояснює депутат. — І ось тут починається дикий ринок: все індивідуально, без загальних правил,
з індивідуальними проблемами і довгими процедурами. Все
це, звичайно ж, знижує вартість землі — через дуже високі супутні витрати. Крім того,
ваші індивідуальні домовленості щодо ціни за землю не створять відкритий ринок землі, а
значить не сформують ринкову ціну, а значить, не піднімуть
оренду. Земля буде дешева».

Тавро «країни-невдахи»
Підняти вартість головного
засобу аграрного виробництва
зможе тільки системне рішення: скасування мораторію через відповідну правову процедуру. «Конституційний Суд отримав другий шанс довести, що він
потрібен країні, — каже інвестиційний банкір Сергій Фурса. —
Група депутатів (69 осіб) в черговий раз подала позов про те,
що мораторій на продаж сільськогосподарської землі порушує
права людей. У принципі, те, що
людина не може користуватися
своєю власністю, — це очевидно. Як і очевидним є те, що це
порушення Конституції. Але це
з точки зору логіки. Подивимося, чи користується логікою Конституційний Суд. І чи зможе він
показати, що у нас тепер новий
Конституційний Суд, а не той,
колишній, який складав терміни Кучми і отримував необхідну
кількість, збільшував повнова-

ження Януковича і вирішував,
що камери на дорогах — це порушення прав».
За його словами, скасування
земельного мораторію — це також своєрідна декомунізація.
Але декомунізація в головах.
«Чому так важливо скасувати
мораторій і запустити повноцінний прозорий ринок землі?
Не тільки тому, що це приведе в країну мільярди інвестицій. Не тільки тому, що це прибере корупцію на ті ж мільярди
доларів. Не тільки тому, що це
забезпечить додаткове зростання ВВП, а значить, і доходів населення, в тому числі й пенсіонерів. Не тільки тому, що в результаті селяни отримають більше грошей (як у тому випадку,
якщо вони здадуть землю в оренду, так і в тому випадку, якщо
вони вирішать її продати). І не
тільки тому, що фермери нарешті отримають доступ до банківських кредитів, адже зможуть віддавати землю в заставу. Ключове — це визнання факту, що Україна — вільна країна.
Визнання факту, що Україна перемогла пережитки комуністичного правління й у нас нарешті
поважають право власності. А
це те, що відрізняє будь-яку успішну країну від країни-невдахи. Це тяжка спадщина більшовиків, які зруйнували систему
суспільного устрою, ввівши замість традиційного укладу свого морального виродка і мутанта», — сказав Фурса.
Ідеологічно, на думку банкіра, ситуація виглядає просто:
якщо у людей буде право власності на землю, вони зможуть її
продати і виїхати з села. «Право людей вирішувати самим, що
робити. Вони відмовляють селянам у праві самим розпоряджатися своєю власністю, придумуючи тисячу і одну відмовку, багато з яких зводяться до думки
«все одно все проп’ють». Неначе селяни — це малі діти і їм не

Фахівці, проте, не мають
ілюзій, буцімто скасування мораторію ми зможемо досягти
швидко і безболісно. «Навіть після рішення Європейського суду
з прав людини надії на те, що
вітчизняний законодавець скасує мораторій, та ще й при цьому не обклавши ринок земель
новими безглуздими й обтяжливими обмеженнями, які зведуть нанівець скасування мораторію, примарні. Популізм, на
жаль, наше все», — заявив член
Вищої ради юстиції Анатолій
Мірошниченко.
За його словами, за таких
умов реальний шанс вирватися з «петлі» мораторію полягає
у введенні належної нотаріальної та судової практики, яка виходитиме з того, що мораторій є
нікчемним, оскільки положення
закону, що встановлюють мораторій, не відповідає актам вищої
юридичної сили — Конституції
України та ст. 1 Протоколу Першої Конвенції. «Тому закликаю
охочих укласти договір купівліпродажу «підмораторних» земель звертатися по посвідчення
договорів до нотаріусів, а в разі
відмови — оскаржити таку відмову в суді. Вірю, що українські суди здатні приймати правові
рішення», — додав член Вищої
ради юстиції.
Втім скасування мораторію
має під собою ще одну велику
проблему: аргумент про користь
для економіки та свободи вибору сприймає не більше 40% наших співвітчизників. Згідно з
опитуванням Центру «Соціальний моніторинг», проведеним у
липні 2018 року, 62% українців
проти відкриття ринку землі.
«Менше 7% українців вважають за доцільне продаж землі, — констатував директор соціологічного центру Дмитро
Дмитрук. — Ще 9,2% респондентів виступають за введення
торгівлі невеликими земельними ділянками, 5,2% — за запровадження торгівлі землею лише
сільськогосподарського призначення, 5,3% — за дозвіл на торгівлю землею лише несільськогосподарського призначення.
Водночас тільки 6,8% опитаних
громадян підтримують ідею торгівлі землею без обмежень».
Саме з огляду на ці настрої
електорату і формує повістку
свого дня більшість політичних
партій. Тема скасування земельного мораторію, м’яко кажучи,
непопулярна. А у переддень виборів очікувати підтримку головних політичних гравців було би
трохи наївно. Тому замість повноцінної земельної реформи,
схоже за все, доведеться задовольнятися її замінниками: через судові рішення, які зрештою
знижують вартість землі, залишають сірі схеми та блокують
надходження інвестицій до держави. ■

СЕЛЯНИ I КО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ 2018

5

■ БЕЗЗАКОННЯ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Осінь. Рейдери налетіли...

Цукровари розганяються

■ УРОЖАЙ-2018

Цьогорічній сезон цукроваріння стартував 31 серпня. Станом на середину вересня
вже працює 13 цукрових заводів. Виготовлено 42 тисячі тонн цукру. За останній місяць маркетингового року вітчизняні виробники встигли продати на зовнішні ринки 22,4
тисячі тонн солодкого продукту, повідомила прес-служба асоціації «Укрцукор».
Основні поставки серпня здійснювались до Узбекистану — 79 відсотків. Також незначні відвантаження були до Азербайджану та Молдови — 10 і 6 відсотків
відповідно. «Серпень, як правило, не надто активний місяць у плані експорту, маємо зниження поставок на 39 відсотків, якщо
порівнювати з попереднім місяцем — прокоментувала керівник аналітичного відділу
НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. Усього
ж за вересень-серпень 2017/2018 маркетингового року було експортовано 560,4 тисячі
тонн цукру.

Збираємо кукурудзу, досіваємо ріпак

Пташники орієнтуються на
експорт

На Київщині «тітушки» зібрали врожай компанії з чеськими інвестиціями
Оксана СОВА
Сезонні загострення у фахівців із рейдерства знову за графіком: збирати те, що не сіяли, кинулися в оперативному режимі.
Як повідомляє прес-служба громадської спілки «Всеукраїнська аграрна рада», у ніч
на неділю, 16 вересня, група з

40 озброєних молодиків спортивної статури зайшла на поле
у селі Сидори Білоцерківського району, яке перебуває в обробітку члена ВАР — Агрофірми «Матюші». Непрохані
робітнички спритно обмолотили 30 гектарів соняшнику та
привласнили врожай на півтора мільйона гривень.

«Події відбулись у вихідні
для того, щоб пригальмувати
дії правоохоронців. Щоправда,
останні, навіть прибувши на
місце злочину, ніяким чином
не протистояли злодіям. Коли
прибула поліція, зловмисники встигли відігнати та сховати комбайни», — наголошують
у ВАР.

Зібрано перші півтора мільйона тонн кукурудзи

Наприкінці минулого тижня зерно кукурудзи зібрали вже з площі 274 тисяч гектарів при середній врожайності 54,9 центнера. Оскільки це лише 6 відсотків площі
під цією культурою, належної до збирання, є всі підстави очікувати валовий збір
зерна не нижчий, ніж минулоріч. Загалом по Україні зібрано 36,1 мільйона тонн
зернових та зернобобових із площі 10,3
мільйона гектарів — більше двох третин.
Середня врожайність на сьогодні — 35 центнерів із гектара.

■ ДО РЕЧІ
Мінагрополітики змінило попередню оцінку урожаю 2018/2019 маркетингового року (60 млн. тонн)
у бік збільшення та очікує виробництво зернових на
рівні 63,1 мільйона тонн, що на 1,1 мільйона більше, ніж у попередньому сезоні. Зростання забезпечить група пізніх зернових. Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, попри далекі від оптимальних погодні умови, якість зібраного врожаю
не викликає занепокоєння. «Втрати носили фрагментарний характер, і у підсумку ми маємо гідне співвідношення продовольча пшениця/фураж на рівні 60/40», — зазначив він. Прогноз експорту зернових у поточному маркетинговому році також збільшено — до 42 млн. тонн. Для збереження балансу
споживання та експорту українського зерна Мінагрополітики разом з учасниками зернового ринку підписали Меморандум про взаєморозуміння на 2018/19
маркетинговий рік (укладається з 2011 року). Наразі в Меморандумі зафіксовано обсяг прогнозованого експорту пшениці продовольчих класів на рівні 8 мільйонів тонн та до 8 мільйонів тонн фуражної.
Потреба внутрішнього ринку в продовольчій пшениці, нагадаємо, становить 4,5 мільйона тонн.

❙ Соняшник уже встигли змолотити на третині площ.
Оксана СИДОРЕНКО

За інформацією прес-служби Мінагрополітики в розрізі культур зібрано:
— ранніх зернових та зернобобових —
34,3 млн. тонн із площі 9,9 млн. га при врожайності 34,8 ц/га;
— гречки — 76 тис. тонн із площі 59
тис. га (55%) при врожайності 12,7 ц/га;
— проса — 53 тис. тонн із площі 33 тис.
га (64%) при врожайності 16,0 ц/га.
Окрім того, намолочено 3,6 мільйона
тонн соняшнику з трохи менш як третини
належної площі при врожайності 20,7 центнера; 608 тисяч тонн сої з площі 257 тисяч
гектарів (15 відсотків) при врожайності

23,7 центнера; 2,7 мільйона тонн ріпаку
при врожайності 26,1 центнера. Також у
першій половині вересня аграрії встигли
зібрати 525 тисяч тонн цукрових буряків із
площі 11 тисяч гектарів при врожайності
461 центнерів, а це 4 відсотки від належного.
Посів озимих культур під урожай 2019
року проведено майже на десятій частині
запланованих площ — 670 тисяч гектарів
при прогнозованих 7,2 мільйона. Озимим
ріпаком встигли засіяти 94 відсотка запланованого: 834 тисячі гектарів при прогнозованій площі 888 тисяч. ■

■ ЯКІСТЬ

■ ДОВІДКА «УМ»

Харчі під контролем не скрізь
Найбезпечніші продукти — у великих підприємств
Дніпропетровщини
Олена ЯРОШЕНКО
Минулого року 426 українських підприємств запровадили
систему НАССР для безпеки
харчових продуктів, які вони
виробляють на продаж. Ще 143
увійшли в число добросовісних
виробників їжі на стадії розробки та впровадження цього інструменту. Таким чином українські оператори ринку, які
мають, відповідно до законодавства, впровадити систему
HACCP, поступово роблять це,
і прогрес відчутний.
Як заявила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань єв-

Агрофірма «Матюші» має
намір подати скаргу до Антирейдерської комісії Мін’юсту
та вимагати якнайшвидшого
розгляду даної справи.
Нагадаємо, Прокуратура
нещодавно повідомила про підозру учасникам конфлікту
навколо елеватора ФГ «Строгий ОФ». ■

роінтеграції Ольга Трофімцева
під час тематичного «круглого
столу», прагматичним пріоритетом для держави стала безпечність української продукції,
яку купує український чи закордонний споживач. Тому Мінагрополітики та Держпродспоживслужба разом із представниками бізнесу постійно працюють
над тим, щоб ця система на українських підприємствах була
дієвою та ефективною, а не лише
зафіксованою «на папері».
Лідерами за кількістю підприємств, які впровадили або
розпочали роботу з системою
НАССР, на сьогодні є Дніпропетровська, Волинська, Вінни-

цька та Харківська області, де
нараховується, відповідно, 60,
49, 48 і 45 таких підприємств.
А в розрізі галузей найкращі показники у м’ясопереробній та
молокопереробній. «Малі потужності, які постачають продукцію кінцевому споживачу,
з кількістю робочого персоналу
до 10 осіб та з виробничою площею до 400 квадратних метрів,
або ті потужності, які не постачають продукцію і мають персоналу до 5 осіб, для розробки
та впровадження системи НАССР мають ще рік — до 20 вересня 2019 року», — констатувала Ольга Трофімцева. За
словами заступниці міністра,

Міжнародна системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (англ. HACCP — Hazard
Analysis and Critical Control Points) —
система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Методичні рекомендації
щодо впровадження операторами потужностей із виробництва та обігу харчових продуктів — програм-передумов системи НАССР та постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, можна знайти на
сайті Мінагрополітики.
невиконання обов’язку щодо
впровадження на потужностях
постійно діючих процедур, заснованих на принципах міжнародної системи якості, тягне за
собою накладення штрафу. Для
юридичних осіб штраф складатиме 30 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб —
15 мінімальних заробітних плат
та зупинення роботи. ■

Україна продовжує збільшувати продаж за кордон продукції птахівництва та
відкривати нові ринки збуту. Так, за даними Державної фіскальної служби, за 7 місяців нинішнього року експортовано 184,6
тисячi тонн м’яса та їстівних субпродуктів
свійської птиці, що на 8,9 відсотка більше,
ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Продукція вже експортується у
80 країн світу. Цьогоріч відкрито ще й чотири нових ринки: Албанія, Гана, Гонконг та
Марокко. Нагальні питання розвитку галузі
птахівництва та нові перспективи обговорювались під час ХІV Міжнародної конференції
«Птахівництво 2018» за участі заступника
міністра аграрної політики та продовольства
України Віктора Шеремети, представників
Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, профільних асоціацій, виробників агропродукції, експортерів, міжнародних експертів. Окрему увагу було акцентовано на
питанні підвищення виробництва, якості та
безпеки продукції. М’ясо птиці є глобальним трендом на світовому ринку, і попит
на нього щорічно зростає. За прогнозами,
протягом наступного десятиріччя світове
споживання такої продукції збільшиться на
19 мільйонів тонн (15,8 відсотка) і складе
близько 139 мільйонів. Ми нарощуємо виробництво м’яса птиці, наздоганяючи провідних виробників світу. За 7 місяців поточного року сільськогосподарські підприємства реалізували 809,6 тисячі тонн м’яса,
що на 5 відсотків більше, ніж минулоріч. На
сьогодні Україна займає сьоме місце з експорту м’яса бройлерів у рейтингу країн-експортерів. Найбільшими світовими імпортерами цієї продукції є Японія, Мексика, ЄС,
Ірак, Південно-Африканська Республіка,
Саудівська Аравія, Куба, Гонконг, Об’єднані
Арабські Емірати та Ангола.

Органічний ярмарок
15 вересня на київському Подолі пройшов ювілейний, десятий — Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів. Організатором заходу традиційно стала Федерація органічного руху України за підтримки
Міністерства агрополітики, Київської міськдержадміністрації, Швейцарської Конфедерації в рамках Проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського
господарства (FiBL, Швейцарія). Серед співорганізаторів також проект «Німецько-української співпраці в галузі органічного землеробства», USAID «Підтримка аграрного і
сільського розвитку» та фонд Леоніда Кучми «Україна». Участь бажаючих не обмежували: виробники з усієї України запропонували відвідувачам ярмарку сертифіковані
органічні овочі, фрукти, ягоди, молоко,
молочні та м’ясні вироби, крупи, борошно,
олії, мед, соки, напої, сиропи, повидло, хлібобулочні вироби. Також на гостей чекали
дегустації органічних молочних та м’ясних
продуктів і напоїв, конкурси, розіграш призів, можливість насолодитися чудовою музикою та піснями від відомих українських
митців та творчих колективів. Гості мали
змогу спробувати приготовлені винятково
з органічних інгредієнтів юшку, смажені
кабачки, ковбаси від професійних кухарів
і порівняти, чим відрізняється така їжа від
несертифікованої. ■
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■ КОНСУЛЬТАЦІЯ МІН’ЮСТУ

Дитина —
не інструмент
шантажу
З кінця серпня змінилися
правила виїзду дітей за кордон
З 6 лютого 2018 року батьки, які проживають із дитиною, отримали змогу без перешкод
виїжджати за кордон з дитиною, якщо другий
із батьків має заборгованість з аліментів 6 і більше місяців.
Довгі роки шантажу від другого з батьків припинились. Так, на виконанні у
Солом’янському районному відділі державної
виконавчої служби міста Києва перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів
на користь 12-річного Дмитра. Заборгованість
зі сплати аліментів складала майже 200 тисяч
гривень. Чоловік уже кілька років шантажував
маму хлопчика та не давав дозволу на виїзд дитини за кордон, вимагаючи за це гроші. Проте,
коли почали діяти норми щодо посилення відповідальності за несплату аліментів і батько
опинився у Реєстрі боржників, хлопчик уперше в житті разом із мамою поїхав за кордон у подорож країнами Європи. До того ж, коли горебатьку заборонили керувати транспортним засобом та самому виїздити за кордон, кошти на
власного сина знайшлись. Батько одним платежем погасив борг.
Другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, який 25 липня був підписаний Президентом, дає змогу піти далі: згідно з новими правилами, з 29 серпня той із батьків, із ким проживає дитина і який не перешкоджає другому
з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з
нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або
органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним. Таке рішення слід буде пред’явити прикордонникам при
виїзді», — зауважив очільник столичної юстиці Станіслав Куценко.
Окрім того, один із батьків, хто вивозить дитину, обов’язково має повідомити про виїзд рекомендованим листом другого з батьків, у разі
наявності інформації про місце проживання
другого з батьків, якщо той не ухиляється від
сплати аліментів та належно виконує батьківські обов’язки. У листі має бути вказана мета поїздки, куди їде дитина, а також на який час покидає територію України. Єдиний виняток з цього правила — відсутність інформації про місце
проживання другого з батьків.
Якщо немає нотаріально посвідченої згоди
батька, а при розлученні питання щодо визначення місця проживання дитини не вирішувалося, єдиний варіант — звернутися до органів опіки
та піклування або до суду для отримання рішення
про визначення місця проживання дитини.
«У разі, коли один із батьків відмовляється
давати згоду на виїзд дитини за кордон строком
більше місяця, але при цьому справно виконує
батьківські обов’язки, можливо отримати одноразовий тимчасовий дозвіл на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди та супроводу батька. Для цього потрібно звернутися до
суду», — розповів Станіслав Куценко.
Зауважте: вивезти дитину може лише матір
чи батько, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки.
«За умисне порушення місячного строку
встановлена адміністративна відповідальність
— штраф від 100 до 200 неоподатковуваних
мінімумів, а це від 1700 до 3400 гривень», —
додав Куценко. Окрім цього, такий батько чи
матір втратять на рік право виїзду за кордон з
дитиною.
Завдяки другому пакету законодавчих
ініціатив #ЧужихДітейНеБуває діти матимуть
можливість виїхати за кордон для подорожей,
лікування, спортивних змагань та навчання. І
не бути заручниками шантажу або суперечок
між колишніми чоловіком та дружиною.
Додамо, що з початку року державні виконавці столичної юстиції стягнули 170 мільйонів
гривень аліментів на користь 26 тис. 672 дітей.
Завдяки дії першого пакета законів «Чужих дітей не буває» у столиці з недобросовісних батьків
стягнули 108,7 мільйона гривень аліментів.
Захищайте свої права з Мін’юстом! ■

Інна СТЕПАНЧУК
Міжнародна слідча комісія з питань розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній», до
якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, давно
вже поставила крапку у справі трагічної загибелі рейсу MH17. Група довела, що ключова роль у цій справі належить Росії, а зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був
збитий літак, належав 53-й зенітноракетній бригаді збройних сил РФ.
Було навіть названо прізвища причетних до збиття осіб!
Аж раптом на арені з’являється Міноборони РФ і подає власну «версію»
подій. Учора з цього приводу відбувся
брифінг, де озвучили «нові деталі» катастрофи.
Отже, за словами представника Міноборони РФ, ракета, з якої був збитий «Боїнг», належить Україні. Вона
була виготовлена на Долгопрудненському машинобудівному виробничому
об’єднанні у 1986 році. Дізнавшись
заводський серійний номер ракети
9Н38, Міноборони з’ясувало, що 29
грудня 1986 року ракету відправили
у військову частину 20152. Зараз це
— 223-й зенітний ракетний полк України. В Міноборони РФ додали, що
ці дані зберігалися під грифом «цілком таємно», але через «важливість
того, що відбувається», їх вирішили
розсекретити. Про це на брифінгу в
Москві заявив начальник головного
ракетно-артилерійського управління
ВС РФ Микола Паршин. Він також додав, що « 223-я зенітно-ракетна бригада в 1986 році входила до складу
Карпатського військового округу в
місті Теребовля. На її озброєнні стояли зенітно-ракетні комплекси «Бук»,
після розпаду СРСР вона була включена до складу Збройних сил України». «Указом Президента України ця
частина була перейменована на 223-й

■ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Не винувата я!
Росія представила «докази» своєї непричетності
до катастрофи малайзійського «Боїнга»

❙ На борту літака перебували 298 осіб. Усі загинули.
зенітно-ракетний полк. На даний час
ця частина дислокована в місті Стрий
Львівської області, на її озброєнні, як
і раніше, стоять комплекси «Бук», —
цитує Паршина УНІАН.
Відомство також заявило, що перехопило аудіозаписи українських
військових, які нібито доводять причетність України до падіння пасажирського літака. Уявляєте? І цілих
чотири роки російські військові про
це мовчали!
Насамкінець у Міноборони РФ
звинувати міжнародну слідчу групу в тому, що та змонтувала відео-

ролики про переміщення «Бука».
«У відео порушений закон лінійної перспективи, у деяких моментах світло падає на об’єкти не так, як
мало б», — повідомляє «версію» російських військових телеканал «Дождь».
І знову ж таки виникає питання: чому
так довго про це мовчали? Та, мабуть,
чекали зручного моменту для вкидання чергової порції брехні. На тлі протестів проти пенсійної реформи дуже
зручно відволікти увагу народу на
якусь іншу важливу тему, наприклад,
на те, як Росію «оббрехали» у справі
малайзійського «Боїнга». ■

гольмського арбітражу і до так званої «трьошки
Януковича» (процесу в Лондоні щодо політичного характеру позики у $3 млрд.)», — заявив
міністр. Проте для остаточного розірвання Договору за це має проголосувати також парламент.

зом із рейтингом влади, роль у цій ситуації
відіграє також втома аудиторії від антизахідної пропаганди.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Договір про дружбу з Росією:
ще один крок до розірвання
Президент Петро Порошенко підписав указ
про розірвання Договору про дружбу, співпрацю
і партнерство з Росією. Про це він повідомив на
своїй сторінці у «Фейсбуці». Раніше відповідне рішення ухвалила РНБО. Наприкінці серпня
Порошенко зазначив, що з вини Росії цей документ «давно став архаїзмом». Водночас міністр
закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв, що
Україна здійснить перегляд усієї договірної
бази з Російською Федерацією, і вже зараз є
план поступового припинення дії міждержавних
договорів. Про це він заявив у коментарі журналістам після засідання Євроатлантичного форуму в Києві, повідомляє «Європейська правда». Клімкін пояснив, що Україна свідомо не
припиняла дію Договору про дружбу з Росією.
«Ми не зупиняли дію цього договору лише через те, що він на нас працював в усіх міжнародних судових процесах, починаючи від Сток-

Росіяни все менше довіряють
теленовинам
Довіра росіян до новин на телебаченні за
дев’ять років знизилася на 30 відсотків — з
79% до 49%. Такі дані оприлюднили соціологи «Левада-центру». Як прокоментував «Вєдомостям» директор «Левада-центру» Лев
Гудков, рівень недовіри росіян до теленовин
особливо посилився в останні місяці на тлі
того, як телебачення висвітлює пенсійну реформу. «Люди гостро відчувають, що по телебаченню не говорять про негативні фактори
пенсійної реформи», — наголосив експерт.
Він додав, що довіра до теленовин падає ра-

■ РЕЙТИНГИ

Рівень — вище плінтуса
До якісного життя Україні ще долати 88 сходинок
Інна СТЕПАНЧУК
Найкращий індекс людського розвитку в світі зафіксований у 2017 році
в Норвегії. Такого висновку дійшли
автори оприлюдненого глобального рейтингу індексу людського розвитку, складеного аналітиками Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє «Німецька хвиля». Згідно з
даними рейтингу, індекс людського розвитку в Норвегії визначено на
рівні 0,953. На другому місці опинилася Швейцарія з показником індексу людського розвитку в 0,944. Далі
йдуть Австралія та Ірландія з 0,939 та
0,938 відповідно. На п’ятому місці —
Німеччина з показником 0,936. При-

кметно, що перша п’ятірка «якісних
країн» мало змінилася в порівнянні
з минулорічним рейтингом, де також
лідирувала Норвегія, лише Данію
змінила Ірландія.
До першої десятки потрапили також Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур, Нідерланди. У переліку країн,
як бачимо, немає Сполучених Штатів
Америки, які торік замикали десятку лідерів, а цьогоріч опинилися
лише на 13-й сходинці.
Із пострадянських країн найкращий показник якості життя зафіксований у Естонії — 0,871, що відповідає 30-й позиції у глобальному
рейтингу. Західні сусіди України —
Польща, Словаччина та Угорщина

У Солсбері запідозрили ще одне
отруєння
У британському Солсбері в неділю, 16 вересня, чоловіку та жінці стало зле в ресторані Prezzo на Хай-стріт. «Із міркувань безпеки» поліція оточила вулиці. Очевидець написав у «Твіттері» з місця пригоди, що зле стало
двом росіянам, які сиділи за столиком поряд.
За словами свідка, у постраждалих ніби спостерігались ті ж симптоми, що й у Сергія та Юлії
Скрипалів. Проте згодом поліція повідомила,
що немає підстав вважати, що пара отруїлася
«Новачком». Проте «у зв’язку з нещодавніми
подіями в місті», були введені «найвищі засоби безпеки». Пару, якій стало зле, госпіталізували. Причина погіршення стану здоров’я чоловіка та жінки поки що невідома. ■
— посіли 33-тє, 38-ме та 45-те місця, відповідно. Росія потрапила на
49-ту позицію, а Білорусь — на 53тю. Щодо України, то автори індексу визначили її розвиток у 0,751. Через такий показник Україна опинилася на 88-му місці — між Еквадором
і Перу.
Нагадаємо, загалом у переліку —
189 країн, на останньому місці цьогоріч опинився африканський Нігер. Варто зазначити, що останніми
роками Україна скочується в цьому
рейтингу дедалі нижче. Нагадаємо,
в 2016 році Україна перебувала на
84-й сходинці, а рік перед тим — на
55-му місці. Війна в Україні відчутно погіршила «якісні» позиції нашої
країни. Нагадаємо, що визначальними критеріями для авторів індексу є
такі показники, як тривалість життя, рівень освіти та доходів громадян.
Також враховуються дані про рівень
соціальної захищеності громадян
і культурний розвиток населення,
стан злочинності та навколишнього
середовища тощо. ■

ЕКОНОМIКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ 2018

■ ОЦІНКИ

Україна в критичній ситуації
Економіст Олег Устенко — про перспективи співпраці України з МВФ
Катерина ШУМИЛО

Економічний експерт, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в інтерв’ю «Апострофу» розповів, яких
результатів чекати від візиту місії МВФ в Україну, чим загрожує
збільшення процентної ставки НБУ і що буде з курсом долара до
кінця року.

■ В Україну прибула місія МВФ,
яка пробуде тут до 19 вересня. Які
у вас прогнози підсумків цього візиту?
— Я думаю, що підсумки цієї зустрічі будуть позитивними. Але в даному випадку те, що таке «позитивні», потребує розшифровки. Я б припустив, що Україна продовжить співпрацювати з Міжнародним валютним
фондом у рамках поточної програми
розширеного кредитування. Чому я
думаю, що це так станеться? В моєму уявленні борт під назвою «Україна» рухається на скелю, яка вже просто перед ним. І відстань до цієї скелі
можна подолати за пiвтора-два мiсяцi. Якесь рішення повинно бути прийнято на етапі підльоту до цієї скелі. Є
два варіанти: або врізатися в цю скелю, або спробувати відтягнути важіль
управління на себе й ухилитися вбік
або вгору для того, щоб облетіти цю
скелю.
Ситуація фактично тупикова. І
ось чому. Звичайно, можна скільки
завгодно нарікати, як зараз українські політики, що погано брати кредити.
Я, взагалі-то, теж не є особливим симпатиком узяття кредитів. Альтернативою кредитного ресурсу були б притоки прямих іноземних інвестицій у країну. Але проблема полягає в тому, що
притокiв прямих іноземних інвестицій
цього року ой як мало. Ми отримаємо
2,5 млрд. доларів прямих іноземних
інвестицій, що в чотири рази нижче,
ніж наші історичні максимуми. Це нижче, ніж поганий 2013 рік. У поганому 2013 роцi ми отримали приблизно
4,3 млрд. доларів інвестицій, а зараз
отримаємо мало не вдвiчi менше, ніж
тоді.
■ Тобто інвестори не горять
бажанням заходити.
— Але чому інвестор не заходить? Неякісний інвестиційний клімат — це завжди реакція на те, що
не проводили реформи. Реформи не
проводили, інвестор не заходить,
грошей не ви стачає. Якби він заходив, тоді б не стояло питання про те,
яким чином витримувати курсову стабільність, тоді б не стояло питання,
що робити, якщо в нас не буде грошей, як ми взагалі обслуговуватимемо зовнішні борги. Адже девальваційне навантаження на гривню зараз настільки посилюють, що якщо
не буде закачування валюти в країну, тоді треба сміливо готуватися до
цілої низки дефолтів. Адже питання
теж не тільки в державних грошах.
Так, державні платежі наступного
року великі, але ж є великі платежі
у й приватного сектору. У нього боргів практично стільки ж, скільки висить на шиї у держави України, тобто
в усіх платників податків. Приватний
сектор має 50 млрд. доларів приватних боргів. Ситуація дійсно критична.
І якщо гроші не зайдуть, тоді треба
готуватися до серйозного просідання гривні.
[Прем’єр-міністр Володимир]
Гройсман фактично затиснутий у кут,
у нього вибору немає ніякого: або врізати літак у скелю, або намагатися
крутити штурвалом то вліво, то вправо, то вгору, то вниз у надії, що можна буде обійти цю скелю.
Я вважаю, що, виходячи з суто фінансової логіки, уряд піде на збільшення тарифів для того, щоб не врізатися в скелю, прийме відносно нор-

мальний бюджет, наскільки це можливо в передвиборчий рік, і після цього
отримає гроші від МВФ.
Це розблокує кредитування від
Європейського Союзу (1 млрд. євро),
що називається макрофінансовою допомогою, але в реальності є звичайним кредитом, тому що характеризується тими ж умовами, якими характеризується кредит. Від Світового банку теж можна буде отримати
близько 800 млн. доларів.
Після закачування валюти уряд
спробує вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу й позичити гроші
там, наскільки це можливо, під низький відсоток. Зараз це неможливо
зробити. Якби Україна зараз захотiла
вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу, вона повинна була б бути
готова платити 10% річних як мінімум.
10% річних — це неймовірна величина, якщо йдеться про державні фінанси. Якщо вдасться, то позичатимуть
не під 7,4% річних, як минулого вересня (до слова, це відповідало ставцi
запозичення для таких країн, як Ірак і
Таджикистан), а десь під 6-6,5%. Навіщо це робиться? Для того щоб замістити ті гроші, які йдуть на виплати [з боргiв] наступного року, новими
боргами. Практично один борг буде
заміщений іншим боргом.
■ Це ви про суму 5,5 млрд. доларів на погашення боргів, які Україна повинна буде оплатити наступного року?
— Правильно. Спробують поміняти одне на інше. Так зазвичай живе
приватна компанія, це норма для
приватної компанії. Для держави, так
склалося, іншого виходу просто немає
— без того, щоб поміняти економічну
політику. Це спроба отримати тимчасовий люфт для того, щоб проштовхувати реформи. З іншого боку, я прекрасно розумію, що в передвиборчий
рік робити реформи не дуже-то багато хто захоче. Політикам не до цього. Тим більше в такій країні, як Україна, — розхитанiй політично та економічно, нестабільнiй соціально і яка
має явно олігархічне забарвлення. Не
дуже-то тут підуть на реформи. А значить, на цьому, швидше за все, співпраця з МВФ тимчасово пригальмується. І всі політики різного рівня
— з парламенту і з адміністрації Президента — намагатимуться перекласти всіх собак на Гройсмана.
■ Співпраця загальмується
ще до виборів?
— Я думаю, так. Я думаю, наступного разу ми з вами побачимо таку активну співпрацю з МВФ, яку зараз,
швидше за все, забезпечить Гройсман, навіть не після виборів Президента, а, напевно, в період, коли буде
сформовано нову Верховну Раду.
■ Тарифи на газ підвищуватимуть. Чи зможе Гройсман домовитися про якусь прийнятну ціну?
— Переговорний процес концентрується в межах від 30 до 60% збільшення тарифів на газ. Більше того,
якщо підтримуватимуть паритет, то
не завадило б звертати увагу на світову ціну. А прогноз щодо нафти досить сприятливий для країн, які виробляють нафту, але дуже несприятливий для таких країн, як Україна, які
імпортують і нафту, і газ.
Але при правильній економічній
політиці ситуацію можна було б зрушити з мертвої точки. Якщо ти роз-
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виваєш конкуренцію, якщо ти наступаєш на горло українським олігархам, борешся з монополією «Нафтогазу» (чого я, на жаль, не бачу в нашій
країні), то ти, швидше за все, зможеш
дійсно наростити внутрішнє виробництво енергоресурсів. Це означає, що в
тебе виникає серйозний люфт для маневру. І з новою економічною політикою навіть при ціновому паритеті можна знизити ціну на газ для внутрішнього споживача. Наприклад, якщо в
тебе є достатнє внутрішнє виробництво, а економіка розвивається не на 23%, як ми прогнозуємо цього року, а
зростає активними темпами, на 5-7%,
то, будь ласка, знижуй податок на додану вартість на свій газ. Тобі не треба намагатися витягати гроші у твій
державний бюджет звідусіль, звідки
можна, включаючи платників податків, які дуже дорого платять за газ.
Розвиток конкуренції може творити
чудеса.
Ось чому так важливі економічні реформи. І ось чому всiлякі вмовляння з приводу того, що Гройсман у
всьому винен, позбавлені сенсу. Винна влада — політичний клас України, який упродовж чотирьох років не
дуже-то дбав про те, що треба було
проводити реформи, які б забезпечили зміну логіки розвитку країни.
■ Після того як піднімуть ціни
на газ, людей, яким необхідна
буде субсидія, стане ще більше.
Цього року до держбюджету було
закладено 71 млрд. гривень на
субсидії. Скільки тоді треба буде
закласти цього року й де ці гроші
брати?
— Зрозуміло, що дефіцит державного бюджету значний і наступного року він перебуватиме при дивовижно хорошому розкладі в межах
3-3,5 млрд. доларів. А це гігантська
величина для такої країни, як Україна. Так, ситуація точно не нормально
розвивається. Але не можна просто
вирішити питання, пов’язане з субсидуванням, не можна вирішити питання, пов’язане з Пенсійним фондом,
вирвавши ці питання із загального глобального економічного контексту.
Глобальний економічний контекст
такий: країна, яка збирається активно боротися з бідністю, повинна зростати від 5% у рік. Україна зараз 5%
свого валового внутрішнього продукту витрачає тільки на обслуговування державних боргів. Значить, для
того, щоб забезпечувати нормальну боротьбу з бідністю, Україні треба рости не просто від 5%, а від 7%.
Є серйозне завдання — забезпечити
це семивідсоткове зростання. Це робили дуже багато країн. Монголія з
2010 року не росте нижче, ніж на 10%
за рік, В’єтнам не росте нижче, ніж на

6% за рік, румуни на нашому західному кордоні показали минулого i цього
року покажуть зростання близько 5%,
поляки активно ростуть. Що говорити, якщо Швейцарія вперше за тривалий період часу показує зростання
на рівні близько 2% за другий квартал цього року. Уявіть, багаті ростуть
на 2% і бідні ростуть на 2%. Я маю
на увазі Швейцарію та Україну. Але в
них рівень життя набагато вищий, ніж
наш. Для того щоб скорочувати цю
дистанцію, ми повинні рости як мінімум темпами трохи вище, ніж вони.
Для цього Україні потрібна комплексна програма. Зараз же для нас реально МВФ стає кредитором в останній інстанції.
■ Коли з’явилася новина, що
Білорусь відмовилася від кредитів МВФ, в Україні думки розділилися: одні назвали такий крок
великою мудрістю, другі — дурістю, адже гроші доведеться брати
в Росії. Яка ваша думка?
— Пан [президент Білорусі Олександр] Лукашенко є розумним політиком. Можна скільки завгодно сперечатися з приводу концепції розвитку Білорусі, яка лежить у його голові, але він точно є мудрим політиком.
Його мудрість полягає в тому, що він
дуже чітко розуміє: для того, щоб народ відносно непогано жив, економіка повинна бути забезпечена серйозним економічним зростанням, яке,
до слова, є в Білорусі. Для вас буде
дивним дізнатися, що рівень ВВП на
душу населення в Білорусі мало не
втричi вищий, ніж в Україні? Чи буде
для когось новиною, що минулого місяця пан Лукашенко кампанійщиною
(що не дуже добре, але в принципі)
боровся з посиленою корупцією в медичній сфері? Чи буде цікаво для українців дізнатися, що багато головних лікарів державних клінік Білорусі просто пішли під суд і реально
були посаджені в тюрми? Там рівень
корупції в кілька разів нижчий, ніж в
Україні. Білорусь показує серйозний
прогрес, навіть якщо ви подивитеся
на структуру експорту. Наша структура повністю сировинна. 60% нашого
експорту — метали, хімія, зерно та
продукція продовольства. У них ситуація інша — мало не 70% їхнього експорту займають товари з більш високим рівнем доданої вартості. Вони
реально розвиваються, у них якісна
система освіти, а сфера медицини
— одна з кращих на пострадянському просторі.
І ситуація з боргами в Білорусі
теж набагато краща, ніж у нас. Якщо
ви подивитеся співвідношення боргів
до ВВП, то побачите, що в них воно
на рівні близько 40%. Це вдвiчi нижче, ніж у нас. Це не означає, що в
них просто чудова економічна політи-
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ка. Зовсім ні. У них є серйозні економічні пробуксовки. І необхідність позичати гроші в них була просто очевидна. Але фішка полягає в тому,
що вони не побажали проводити реформи так швидко, як запропонував МВФ. Вони хочуть їх проводити, але не у високошвидкісному режимі. І при цьому вони намагаються заробляти бали на своїй роботі з
росіянами, намагаючись просто позичити в них гроші замість того, щоб
брати їх під 3% у МВФ. Їм достатньо
буде програми близько 5 млрд. доларів. Це мало не в чотири рази менше, ніж та потреба, яка була в нас у
валюті. Вони можуть спробувати позичити ці гроші в Росії. Якщо не вийде, тоді, звичайно, вони будуть звертатися в інші міжнародні інституції і в
МВФ. МВФ — це завжди кредитор в
останній інстанції. Тому не треба думати, що вони генії, бо відмовилися
від співпраці з МВФ. У них просто інший контекст й інші умови, набагато
кращі, ніж у нас.
І те, що зробили зараз білоруси,
відмовившись від співпраці з МВФ,
не грає їм у «плюс», а, швидше, в «мінус». Просто їх не загнали в кут, а ми
перебуваємо саме в кутi. Вони самі
згодні рухатися шляхом реформ. У
них розвинена приватна ініціатива. У
Білорусі сектор малого та середнього бізнесу розвивається досить непогано. У них є дуже серйозні позитивні
зрушення. Напевно, та швидкість, яку
пропонує МВФ, — це занадто швидко для діючої еліти. Те, що можна було
зробити за 2-3 роки, вони робитимуть
5-7 років, поки правляча еліта не зміниться.
■ НБУ вже вшосте з минулого жовтня підвищив процентну
ставку — до 18%. Чи необхідно
це було робити і які наслідки такого рішення?
— Національний банк України
стурбований тим, що інфляція, очевидно, вийде з контрольованого русла. Основне завдання, яке він бачить
для себе, — намагатися контролювати інфляцію. Інфляція зараз не така
висока, але НБУ розуміє, що вона
різко прискориться до кінця року, і
тому підвищує облікову ставку.
На жаль, збільшення облікової
ставки має вкрай негативний відтінок: коли ти збільшуєш облікову
ставку, ти гірше кредитуєш свій бізнес. Тоді бізнес неактивно бере гроші у кредит, населення менш активно
бере кредити — і ти гальмуєш розвиток своєї економіки. Якщо при хорошому розкладі ти міг би виро сти
на 3%, як спочатку прогнозували
на цей рік, то збільшення ставки не
дасть тобі можливість вирости на бажані 3%. Швидше за все, ти покажеш
зростання нижче цього заданого рівня. І це завжди зворотний бiк збільшення облікової ставки.
■ Який ваш прогноз курсу долара до кінця цього року?
— Я б сказав, що ми рухаємося в напрямку 30 гривень за один
долар. Якщо програму з МВФ (що,
я вважаю, буде вкрай негативним
сценарієм, який має низьку ймовірність на виконання) не вдасться продовжити, то, звичайно, курс 30 гривень / долар — не межа на кінець
року. Але ймовірність цієї події не
дуже велика. Я б не дав більше 2025% iмовірності на цей сценарій. Я
вважаю, що зараз 75% iмовірності —
що співпрацю буде продовжено. Ми
продовжуватимемо рух у бiк 30 гривень до одного долара, але зупинимося, не доходячи до цієї позначки. Я
б не здивувався, якби ми зупинилися
на позначці 28,5-29,5 гривні / долар
на кінець цього року. Мені здається, це вiдносно ймовірний сценарій
не просто економічно, а ще й тому,
що є політичне забарвлення цього
питання. Так склалося, що в Україні
про якість економічної політики судять також i за курсом. Якщо ти вже
сильно девальвував (а 30 гривень /
долар — це своєрідний психологічний бар’єр), то це ще більше вдарить
по владі, чого б вона не хотіла. ■
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■ ДОСВІД

■ ДОБРА СПРАВА

Стоп-кульок

Здається — кращого немає нічого
в Бога, як Дніпро...

Грузія вводить заборону
на поліетиленові пакети
Інна СТЕПАНЧУК
Грузія першою на пострадянському просторі вирішила позбутися пластикових пакетів — із першого жовтня тут вводять заборону на їх використання. Заборона поширюється на імпорт, виробництво
та реалізацію тонких поліетиленових пакетів (щільністю до 15 мікрон). А з квітня наступного року під
заборону потраплять усі поліетиленові пакети, окрім тих, що біологічно розкладаються, повідомляє
«Німецька хвиля».
Різного роду обмеження на використання пластикових кульків діє на сьогодні в 40 країнах світу.
Проте у Східній Європі Грузія першою вдалася до таких суворих обмежень. Фахівці підрахували, що в
цій країні кожен мешканець щороку використовує
525 різних поліетиленових пакетів (можемо припустити, що в Україні ця цифра — не менша). А от із
переробкою та утилізацією цієї зручної, але вкрай
шкідливої тари — біда. Як відомо, земне «життя»
поліетиленового пакета — усього 30 хвилин, якраз,
щоб донести продукти додому, після чого тара вирушає у сміттєве відро. А от процес його «смерті»
— дууууже довгий. Як відомо, пластиковий пакет
розкладається більше сотні років, забруднюючи при
цьому землю, воду, повітря. Спалювати пакети, як і
пластикові пляшки, дуже небезпечно, вони виділяють при горінні канцерогени. Тому господарі, які
«утилізують» таким чином пластик, ризикують
власним здоров’ям (особливо цим грішать сільські
мешканці).
До 2019 року в Євросоюзі хочуть зменшити використання поліетиленових пакетів до 90 штук у рік
на одну людину. А до 2025 року хочуть довести цю
цифру до 40. Ірландії, наприклад, вдалося добитися позначки в 16 пакетів на людину. Отже, як свідчить досвід інших країн, все можливо. Головне —
бажання залишити свою планету для нащадків чистою. ■

■ НОУ-ХАУ

Пляшка під
колесами
У Нідердандах велосипедисти
тестують дорогу з пластикової тари
Інф. «УМ»
У Нідерландах вперше відкрили дорогу, яку
зробили повністю з пластикових пляшок, повідомляє «Німецька хвиля». Ззовні вона нічим не відрізняється від звичайної асфальтованої. А от плюсів у
такої дороги — значно більше.
По-перше, радикально вирішується проблема
утилізації пластикової тари з-під води та напоїв.
По-друге, така дорога — надзвичайно міцна і легка, тобто для її монтажу не потрібна важка техніка.
Дорога складається з окремих панелей, які укладають одну за одною. І вони витримують таке ж навантаження, як і асфальт, запевняють розробники. При
цьому пластиковому полотну не страшні морози до
мінус 40 градусів, а також спека до плюс 80. До того
ж така дорога — дешевша. Адже будівельний матеріал — це звичайне сміття.
Для виробництва панелей пляшки подрібнюють,
пресують в окремі «кубики» — це і є заготовки для
майбутньої дороги. Всередині такі панелі мають порожнини, через це вони легкі, їх зручно перевозити і
монтувати (дорога зі «сміття», наприклад, монтується у тричі швидше, порівняно з асфальтовим покриттям, і майже не потребує догляду. Водночас порожнини оснащенні системою відтоку води, що запобігатиме підтопленням. А якщо покриття в якомусь місці зіпсується, його легко замінити іншою панеллю.
А ще дорога — екологічно цілком безпечна, на відміну від власне пластикових пляшок або ж бітуму,
який використовують у традиційному покритті.
Наразі нову дорогу тестують велосипедисти.
Якщо вона витримає всі необхідні випробування, то
аналогічні шляхи робитимуть і для автомобілів. До
речі, по дорогах із пляшок вже їздять автомобілісти у декількох країнах світу, наприклад, Австралії,
Індонезії та Індії. ■

У Міжнародний день чистих берегів біля найвідомішої річки України
зібрали тонни сміття
Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
доктор географічних наук
Понад 50 років тому, стаючи
президентом США, Джон Кеннеді
промовив слова, які бажано періодично згадувати. Звучать вони так:
«Не питайте, що ваша країна може
зробити для вас — питайте, що ви
можете зробити для своєї країни».
На жаль, сімдесятирічне перебування України у складі СРСР
майже викорінило в її громадян
відчуття особистої причетності до
справ у державі. Пересічний українець звик чекати від неї майже
все, включно з чистим подвір’ям
біля свого будинку. Та поступово стан речей змінюється, причому доволі часто завдячуючи впливу західних традицій. Такою, зокрема, є традиція прибирати береги
річок, яка знайшла відображення
у Міжнародному дні чистих берегів. Його відзначають 15 вересня,
причому не лише «шляхом» проведення урочистих зборів і застілля,
як у нас заведено, а реальним прибиранням берегів.
Завдячуючи ініціативі Державного агентства водних ресурсів України, відповідна акція цього року
набула поширення. Підтримали захід Міністерство екології та
природних ресурсів, Міністерство
освіти та науки. Підставило плече і представництво Європейського Союзу в Україні. Тож, прибирання берегів охопило різні регіони України від сходу до заходу. У
цьому можна, зокрема, переконатися зі сторінок «Фейсбука», на
яких вміщено фото багатьох груп
людей та зібраних ними мішків зі
сміттям.
Масову акцію проведено в Києві
на березі Дніпра. З огляду на підготовчу роботу тут зібралася немала кількість добровольців — понад сто осіб. Окрім представників
профільних установ, в акції взяла
участь молодь, зокрема студенти
Національного авіаційного університету, Києво-Могилянської академії, учні середніх шкіл.
Результатом спільного прибирання берега стала купа мішків із

❙ Цей напис буде нагадувати, що чисто там, де не смітять.

❙ Тішить, що до акції долучилося багато молоді.
❙ Фото автора.
зібраним сміттям, які одразу були
вивезені. Комунальне підприємство «Плесо» надало і техніку, і
людей. Загалом добровольці разом зібрали кілька тонн різного
мотлоху. Чого там тільки не було!
Особисто мені, приміром, вдалося
«вполювати» навіть стару ватяну
ковдру, «загублену» кимось у кущах!
Приємною родзинкою заходу стало те, що по його закінченні всіх учасників пригостили пловом. Крім того, кожен отримав екосумку з промовистим надписом «Я

прибрав. Твоя черга».
І хоч сміття було зібрано дуже
багато, тим, хто його збирав, було
зрозуміло, що це лише краплина в
морі. Для радикального поліпшення стану наших водних об’єктів
потрібно ще працювати і працювати. Тепер нагадувати про свою
особисту причетність до справ у
державі буде мурал, намальований на бетонному укосі набережної Дніпра. На ньому великими літерами написано: «Чистий Дніпро
починається з тебе». Якщо згуртуємося, то він таки стане чистим. ■

■ КІНЕЦЬ ТРАДИЦІЇ

Час обирати «літо» або «зиму»
Європа відмовляється від переведення годинників
Інна СТЕПАНЧУК
У 2019 році країни Європейського Союзу востаннє переведуть
стрілки годинників і надалі назавжди відмовляться від цієї багаторічної практики. Про такі плани ЄС «УМ» уже повідомляла. А
12 вересня Європейська комісія
представила остаточний план, як
це відбуватиметься, повідомляє
«Радіо «Свобода». Згідно з цими
пропозиціями, сезонне переведення годинників буде скасоване
в усьому Євросоюзі. Проте, враховуючи той факт, що країни ЄС
живуть у різних часових поясах —
десь темніє раніше, а десь пізніше,
країнам-членам надається свобода
вибору, за яким часом вони хочуть
жити — «зимовим» чи «літнім».

Єврокомісія у своїх пропозиціях наголошує, щоб сусідні
країни все ж ухвалювали рішення скоординовано, аби забезпечити належне функціонування
внутрішнього ринку та уникну-

ти ситуації, за якої деякі держави-члени вирішать зберегти переведення годинників, а інші
відмовляться від цієї практики.
Щоб забезпечити плавний перехід, Єврокомісія дає державамчленам час до квітня 2019 року
— до цієї дати вони мають визначитися, «зимовим» чи «літнім»
часом вони планують користуватися. Останній обов’язковий перехід на літній час у Європейському Союзі відбудеться в неділю,
31 березня 2019 року. Після цього
держави-члени, які захочуть назавжди повернутись до «зимового» часу, зможуть зробити це в останню неділю жовтня 2019 року.
Після цієї дати у Євросоюзі сезонні переведення годинників будуть
скасовані. ■

СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ДО ДАТИ

■ ПАМ’ЯТАЄМО

Не робіть поспішних суджень
про здібності дитини

Шана
депортованим

Про школу радості Василя Сухомлинського, якому б виповнилося 100 років

На Тернопільщині хочуть
особливого відзначення 75-річчя
примусового виселення
українців з етнічних земель

Наталія ОСИПЧУК
(Продовження. Початок
у попередньому номері «УМ»)

Тисяча казок
На думку педагога, казка — то не забава, а духовна скарбниця, здатна творити дива. «Я не один рік думав: у чому
виявляється найяскравіший наслідок
виховання? — розмірковував Василь
Олександрович. — Життя переконало:
перший і найвідчутніший наслідок виховання виявляється в тому, що людина почала думати про себе. Замислилась
над питанням: що в мені доброго і що поганого? Найточніший метод і прийоми
виховання будуть порожніми, якщо
вони не приведуть до того, щоб людина
подивилася на саму себе, замислилась
над власною долею».
І саме казки навчають дітей того,
чого не навчать моралізаторські настанови. Педагог створив понад тисячу казок, прищепивши своїм вихованцям любов до невичерпного джерела людської
мудрості. «Казка, — писав Василь Сухомлинський, — це, образно кажучи,
свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. Діти розуміють ідею
лише тоді, коли вона втілена в яскравих
образах. Казка виховує любов до рідної
землі вже тому, що вона — творіння народу».
Кожна казка Василя Сухомлинського — це книга життя, в якій закарбовані морально-ціннісні настанови. Його
герої не фантастичні, а земні, це ті речі,
тварини, птахи, що нас оточують. Глибокою мудрістю наповнена казка «Камінь», у якій порушено тему любові до
природи, заклик зберегти її красу для
наступних поколінь. Хлопчик кинув
камінь у криницю, не замислюючись
над наслідками. Джерело пересохло,
а дуб загинув. Минуло багато років,
хлопчик став сивим дідусем. Схотів
підійти до прохолодної криниці, почути солов’їний спів. Та замість живої
краси вітер здіймав хмари пилюки. Необачний вчинок, скоєний у дитинстві,
через роки озвався знищенням природи. Схаменулася людина, та вже пізно.
Педагог не читає моралі, лише творить
свою чарівну казку, сповнену народної
мудрості.
В іншій казці «Соловей і Жук» Василь Сухомлинський пропонує замислитися над тим, що все в нашому житті взаємопов’язано, починаючи від малої комашки і завершуючи людиною.
Соловей дарував свій чарівний спів людям і пишався собою. От лише гудіння Жука йому заважало. Найкраще

Світлана МИЧКО

❙ Василь Сухомлинський з учнями.
було б, аби Жука зовсім не було. Жук
гідно відповів: «Ні, Солов’ю, без мене,
Жука, неможливий світ, як і без тебе,
Солов’я». Відповідь Жука вразила
Солов’я, бо йому здавалося, що тільки він необхідний людям. Коли Жук запропонував звернутися з цим запитанням до маленької дівчинки, то її мудра
відповідь приголомшила всіх. «Хай собі
будуть і Соловей, і Жук. Як же можна
без Жука?». У невеликому за обсягом
творі, ніби у романі, зібрані глибокі
думки.
Єдність з природою — «колискою
дитячої думки» педагог вважав одним
із важливих чинників виховання. Відомо, що вихованці Василя Олександровича часто вирушали на прогулянки
в поле, аби не пропустити мить, коли
«прокидається земля». Хоча сам педагог волів називати розроблений ним
засіб як подорож у природу. І наголошував: «Не захоплюючі прогулянки, а
саме урок». Водночас у праці «Природа, праця, світогляд» педагог застерігав, що вихователю знадобиться чимало часу, аби «дитина побачила себе
як частинку природи, здивувалася, що
людина до того часу сильна і могутня,
поки вона вірний син матері-природи».
Крім важливості спілкування з природою, педагог звертав увагу на необхідності піклуватися про здоров’я школярів.

Сто порад учителеві
Далекого 1969 року педагог наполягав на тому, що піклування про
здоров’я — найважливіше завдання
педагога. «Приблизно у 85% усіх невстигаючих учнів головна причина від-

■ ІНЦИДЕНТ

Мовчання ягнят?
Бійця покарали за оприлюднення в
соцмережі правди про стан бойової техніки
Тарас ЗДОРОВИЛО
Екстраординарною можна вважати ситуацію, в яку
потрапив військовослужбовець ЗСУ Ярослав Коваленко. Постановою Дзержинського міського суду
Донецької області його оштрафовано на 340 гривень за
«поширення секретних даних, що спричинило оприлюднення в соціальній мережі «Фейсбук» інформа-

ції про поганий стан бойової техніки на позиції його
підрозділу в зоні Операції
Об’єднаних сил».
Суд розглянув матеріали
щодо військового Коваленка, який є командиром відділення військової частини
А1376, від військової контррозвідки СБУ. Згідно з ними,
підсудний 22 серпня поточного року з особистої сторінки у «Фейсбуці» вів приватну переписку з дівчиною, за-

ставання у навчанні — поганий стан
здоров’я», — писав Василь Олександрович. Тому з першого дня перебування дітей у Павлиській школі їх вчили
всі свої зусилля спрямовувати на зміцнення власного здоров’я, дбайливого
ставлення до нього.
У книжці «Сто порад учителеві» даються настанови, які можуть бути використані і сучасними педагогами:
«Здоров’я — це повнота духовного життя, радість, ясний розум. Найважливіше
джерело здоров’я — навколишня природа. Живи й трудися серед природи. Нехай стануть твоїми заповідями простота,
невибагливість, стриманість».
До речі, однією з умов фізичного загартування у Павлиській школі вважалося дотримання настанови: «Бути в
русі». А для того, щоб діти в школі не перевтомлювалися, педагог, зокрема, пропонував додержуватися таких правил:
«не можна допускати захоплення тими
прийомами «ефективного», «прискореного» навчання, в основі яких — погляд
на голову дитини як на електронний механізм, здатний без кінця нагромаджувати й засвоювати.
У хрестоматійній праці «Серце віддаю дітям» педагог писав: «Я не боюся
ще й ще раз повторювати: турбота про
здоров’я — це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежать їхнє духовне життя,
світогляд, розумовий розвиток, міцність
знань, віра в свої сили». Напевно, втілення ідей педагога-гуманіста в життя стало
би для нього найкращим пам’ятником.
Адже людина, яка створила школу радості для дітей, варта того, аби її настанови втілювалися в життя. ■

реєстрованою у зазначеній
соцмережі під ім’ям Галина
Даниленко, яка мешкає на
Сумщині у Конотопі.
У ході спілкування в соцмережі Ярослав повідомив
дівчині, що він проходить
службу у 58-й окремій мотопіхотній бригаді й перебуває
на околицях міста Горлівка
Донецької області, а саме на
блокпосту, який розташований на відстані 800 метрів
від позицій противника.
«Коваленко повідомив
даній особі, що на зазначеному блокпосту розташовані 3 одиниці БМП, з
яких у робочому стані тільки одна, у якої приціл у неробочому стані, а також гранатомет АГС, який здійснює самовільні постріли під
час заряджання. Водночас у
вказаній переписці він пові-

домив їй про відсутність у
підрозділі приладів нічного
бачення і тепловізорів», —
сказано в рішені суду.
У той же день дівчина публічно оприлюднила
викладену вище інформацію
в соцмережі «Фейсбук». Тож
СБУ вирішила, що військовий розголосив відомості,
що розкривають положення
і дії (характер дій) військ у
районі проведення Операції
Об’єднаних сил, позаяк оприлюднені дані містять інформацію з обмеженим доступом «Для службового користування».
Військовослужбовець
свою провину в суді визнав
повністю. Проте суд визнав
його винним та притягнув
до адміністративної відповідальності, оштрафувавши
на 340 гривень. ■

У Тернополі ініціювали вшанування пам’яті
про депортацію українців з їхніх етнічних територій на загальнодержавному рівні. Як відомо,
у 1944-му між урядами тодішньої УРСР і Польської республіки було підписано «Угоду про
взаємний обмін населенням у прикордонних
районах», що спричинило масове (близько півмільйона осіб) примусове виселення українців
iз Лемківщини, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та західної Бойківщини.
У 2019-му минає 75 років від тих трагічних
подій, тож лідери тернопільських осередків
Всеукраїнського товариства «Лемківщина»,
суспільно-культурного товариства «Надсяння»
та товариства «Бойківщина» спільно з керівництвом Тернопільської облдержадміністрації
вирішили ініціювати проголошення наступного року Роком пам’яті депортації українців з
їхнiх етнічних земель iз відзначенням його на
відповідному рівні. Відповідне звернення було
адресоване Президенту, Голові Верховної Ради
та Прем’єр-міністру України. Також у ньому
йдеться про те, щоб другу неділю вересня зробити Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців.
«Головна ідея — довести, що ми маємо історичну пам’ять, і наше спільне завдання —
щоб люди, які стали жертвами депортації, отримали з нашого боку підтримку, — зазначив
під час підписання цього спільного звернення
голова Тернопільської облдержадміністрації
Степан Барна. — Із цих майже півмільйона
українців, яких було депортовано з їхнiх етнічних земель, 150 тисяч було переселено на
територію Тернопільської області. Тому ми в
жодному випадку не маємо залишатися осторонь цих подій». При цьому він підкреслив
й особисту небайдужість, як лемка за походженням. ■

■ СТАТИСТИКА

Подай руку
Торік в Україні скоїли
самогубство 6,5 тисячi людей
Людмила НІКІТЕНКО
Вражаюча, страшна й сумна статистика: минулого року в
Україні 6,5 тисячi людей наклали на себе руки. Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, самогубство входить до п’ятірки найчастiших
причин смерті серед молоді 15-19 років у всьому світі. Через убивство власноруч покидають білий світ навіть більше людей, ніж їх гине в усіх військових конфліктах, разом
узятих. Загалом на планеті щорічно більше 800 тисяч людей закінчують життя самогубством.
За останні 45 років кількість самогубств у світі збільшилася на 60%. Кожні 40 секунд на нашій планеті хтось
позбавляє себе життя, наголошують у Центрі громадського
здоров’я.
Фахівці стверджують, що спільною ознакою людей,
схильних до самогубства, є складнощі у стосунках iз близькими, почуття самотності та провини, занижена самооцінка,
психічні та невиліковні хвороби, залежність від алкоголю та
наркотиків, депресія.
У деяких країнах самогубство є однією з трьох основних причин смерті серед людей у віці 15 — 44 роки і другою за значимістю причиною смерті серед молодих людей
від 10 до 24 років. Ці цифри не враховують спроби самогубств, які відбуваються в 20 разів частіше, ніж завершені
самогубства.
Для людини, схильної до таких кроків, дуже важливою
є підтримка сім’ї, друзів, їхнє щире співчуття, чуйність, бажання допомогти — саме ці риси відіграють головну роль
i запобігають трагедії, зауважують у Центрі громадського
здоров’я. ■
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■ ЗУСТРІЛИСЯ-ПОГОВОРИЛИ

Володимир Пантелюк: Зіркова
хвороба підкосила мене, коли грав
роль Лавріна у «Кайдашевій сім’ї»
На рахунку актора кілька десятків ролей: у кіно, театрі та в рекламах
Дар’я БАВЗАЛУК

35-річний актор Володимир Пантелюк
народився на Івано-Франківщині, проте вже 13 років живе в Києві. Чоловік
зізнається, що зірковою хворобою перехворів ще на початку кар’єри. А зараз
допомагає іншим подолати страх сцени
та опанувати ораторське мистецтво.
Як почалася ваша історія з театром ?
— Після 9-го класу середньої і музичної шкіл навчався у Калуші, в коледжі культури і мистецтв, здобув там
спеціальність — музикант духового оркестру, диригент та організатор дозвілля. Потім мене запросили в місто Дрогобич, в Музично-драматичний театр ім.
Ю. Дрогобича. Там, за три роки, зіграв
близько 15 різнопланових ролей, славні часи були, і з гастролями проїздили
майже всю Україну. Завжди повні зали
і вдячні глядачі. Моя улюблена, і, можна сказати, зіркова роль — образ Лавріна у виставі «Кайдашева сім’я». З нею я і
перехворів на зіркову хворобу, але потім
швидко одужав (сміється).
Наступна вища освіта — КНУКіМ
— Київський університет культури і
мистецтв. Тут я здобув кваліфікацію режисера драматичного театру, актора,
а також в цей час я потрапив до Національного театру ім. І. Франка, де й працюю вже 13 років. Ні багато ні мало — 16
років театрального і 10 років кіно- і теледосвіду.
■ Актори — люди, які з легкістю демонструють свої емоції. Можуть навіть
розплакатись на сцені. Наскільки для
вас це легко?
— Для досвідченого актора пустити сльозу не становить жодних проблем.
Єдине питання, чи доцільні сльози. Якщо
так, то — без проблем. Для цього потрібно налаштуватися на відповідний стан.
Колись я задля перевірки себе поступав
на курс Богдана Ступки, на консультаціях перед екзаменом у коридорі до Ступки підійшли дівчата, щось розпитували,
а він раптом починає плакати, вони розгубилися, а Богдан Ступка каже: «Ось
так повинні вміти» (сміється).
Звісно, є різниця — плакати в кіно чи
в театрі. Якщо театр великий, сцена велика, то людських сліз і не буде помітно
зі сцени, особливо на задніх рядах. Але
внутрішній стан героя, його переживання глядач прочитає. А от у кіно дещо поіншому. Особливо крупний план героя. І
в кіно можна використати для цього різні хитрощі, наприклад, цибулю чи інші
пристосування
Нещодавно ми знімали документальний фільм, де я був оператором. В одній
зі сцен знімали Богдана Бенюка, він розповідав про зйомки у Леоніда Бикова у
фільмі «Ати-бати». Йому тоді було років
17, перший курс університету Карпенка-Карого, і в кадрі «Ати-батів...» були
потрібні його сльози. Під час репетиційної підготовки режисер вів активну бесіду з акторами, розпитував про їхні страхи. І Богдан Михайлович зiзнався Леоніду Бикову, що з дитинства боявся похоронних процесій. І що ви думаєте? Після
слів режисера «Починаємо знімати»,
коли саме в цю хвилину в кадрі потрібно було заплакати, на знімальному майданчику з динаміків зазвучав похоронний марш. І сльози в Бенюка покотилися самі. Ці всі емоції на публіку — частина професії актора.
■ До того ж, актори чудові оратори...
■

❙ Володимир Пантелюк.
❙ Фото з власного архіву.
— Кожен, хто стоїть на сцені і щось
говорить, уже є оратором, бо доносить
думку, свою чи драматурга. Переконує
слухачів. Просить їх. Тому ораторство стало, так би мовити, частиною професії мене
як актора. Кажуть, що у давнину функція
оратора була просити. Просити уваги народу, просити стати на його бік, просити
підтримати. Зараз мета дещо інша, оратор переконує, доносить свою точку зору
чи навіть загальновідому інформацію, але
доносить так, як він це розуміє і бачить,
тобто пропускає через себе.
■ Знаю, що ви й іншим допомагаєте
побороти страх публічних виступів. Як
довго треба вчитися?
— Маю чималий досвід роботи на
сцені, роботи з публікою. Просто так
сталося, що мене іноді просили допомогти підготувати промову, захист проекту, презентацію. І це було неодноразово. Я почав заглиблюватися в цю тему,
розбиратися і зрозумів, що це вельми
потрібна річ для людей. Тож, маючи акторські навички, досвід, можу людям у
цьому допомагати. Так і сталося. Я вчуся і сам постійно, читаю, спостерігаю за
іншими тренерами, вдосконалююся, а
потім ділюся набутим із людьми. Тому
вчитися треба завжди, тим більше ораторської майстерності. Звісно, люди всі
різні. У когось язик підвішений iз дитинства, хтось «мовчун», декому від
страху відбирає мову, i, виходячи перед
аудиторією, він не може вимовити жодного слова, в когось психологічна травма і він не може виступати. Але ми з цим
працюємо. І скажу по секрету: боїться
більшість людей, тим паче якщо мають
невдалий досвід виступу і їх зганьбили
чи висміяли. Допомагаю виправити цю
травму.
Люди різних професій приходять на
консультації. Вони часто є спеціалістами в своїх сферах, величинами, глибами, а коли виходять на сцену, то стають «маленькими мишенятами Люсі».
І ми з допомогою різних вправ, тренінгів, психології робимо з «мишок Люсі»
«тигрів Шерханів». Як правило, звертаються по допомогу менеджери, керівники відділів, навіть учителі. Друзі-спікери також приходять, для підвищення
кваліфікації.
■ Дайте кілька порад нашим читачам.

— Виступайте. Виступайте. Виступайте. І співайте! Нещодавно відкрив для
себе новий метод, як побороти страх. Це
караоке! Здивовані? Я теж. Усі знають: у
закладі, де співають караоке, не потрібно спеціальної освіти, професійного виконання, дипломів чи сертифікатів — це
розвага, тим паче тут завжди присутня
публіка, слухачі. Тож, бавлячись, можна вдосконалюватися. Також спів допомагає тренувати голос і мовний апарат.
Тому, навіть якщо не вмієте співати і боїтеся виступати, — йдіть у караоке-бар, і
нехай весь світ зачекає. Співайте!
Третя порада — це фізичні навантаження. Коли ми хвилюємося чи боїмося, то організм викидає дозу адреналіну
в кров. І цей же адреналін викликає тремор у тілі, трясцю. І щоб позбутися цього, рекомендую фізичні навантаження
— біг на місці, віджимання, присідання,
навіть ходьба до місця виступу врятують
від шаленого хвилювання.

■ У кожного актора є роль-мрія. Яка
вона у вас?
— Мені переважно дістаються ролі
лірично-романтичні, так би мовити,
«з добрими очима». Навіть роль ангела кілька разів доводилося грати. Тому
для контрасту хочеться трохи побути лиходієм, щоправда, цьогорічна весна дала
мені трохи саме таких ролей. Зокрема,
побув і рецидивістом, таким, де весь у
крові. Роль маніяка у «Черговому лікарі», роль сутенера, роль шулера.
■ У вас у професії бувають і любовні
сцени. Дівчина (дружина) не ревнує?
— Може, чогось десь і не говорить, а
в душі — вулкан, але я прихильник довіри. Це основа міцних стосунків. Буває,
коли людина не впевнена у собі, то ця невпевненість віддзеркалюється в інших
людях. Якщо людина щаслива, самодостатня, то транслює у Всесвіт щастя.
А щоб бути щасливим, треба бути чесним, із самим собою в першу чергу.
■ Крім усього, ви — зірка реклам.
Для яких брендів знімалися?
— Абсолютно різні торговельні марки запрошували мене у свої відео. Ось
кілька: T-mobile (Австрія), Heinekken
(Нідерланди), UMC (Україна, зараз це
Vodafone), «Рогань» (Україна), «Атоксіл» (Україна), Райффайзен банк Аваль
(Україна).
■ Потім упізнають на вулиці?
— Уже звик до цього. Згадав історію,
коли транслювали рекламу «Рогань»,
саме у той час одружувався мій брат, то
я на весільний подарунок приніс цілий
ящик цього напою. І гості часто цитували слоган із реклами: «З тебе «Рогань».
До речі, і досі транслюється реклама
«Атоксіл» за моєї участі. Люди впізнають, деякі навіть питають порад (сміється).
■ Доводилось відмовлятися від реклами через «незручність» тексту чи сюжету?
— Поки такого не було, але знаю точно, що відмовився б від політичної агітації, реклами нездорового способу життя
чи насилля.■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 179 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 60970

«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передплатити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити по всій Україні до 18 вересня включно, i ви
отримуватимете газету з жовтня.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 239 грн. 43 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 64 грн. 53 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
2 грн. 45 коп., на квартал —
5 грн. 65 коп.

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

1954 року вийшла похмура
притча британця Вільяма
Ґолдінга «Володар мух». То
був невеликий, але важкий
камінчик, що спричинив
лавинний зсув колективної
свідомості — віру у «людськість» людини, що панувала з античності, заступило розуміння homo sapiens,
як найдосконалішого хижака на Землі. Змиритися з цим було важко, тож
Нобелівську премію Ґолдінгові дали аж за тридцять років по тому. І дали,
гадаю, не за мізантропію, а
за рецепт протиотрути.
Від аґресії людину
втримують соціальні інституції. Навіть не сім’я,
як уважав потужний, але
авантюрний інтелектуал
Карл Маркс. Сім’я є первісною ланкою суспільства в тому сенсі, що є найпростішою його ланкою,
максимально наближеною до людини. Полігамія зникла, коли розвинулася соціальна ієрархія, а
не навпаки. Власне, «утворення» сім’ї й було запобіжником супроти некерованого хаосу людської
аґресії. Лєнін це добре розумів і на початках своєї
людоїдської кар’єри навіть планував скасувати
інститут шлюбу. Це насправді було би «до основанья», але йому на заваді
став «опір матеріалу»: хоч
як дивно, але саме бандитська влада 1917—1918
років не дала зруйнувати традиційний шлюб —
влада «понятій» також
має сім’ю за інструмент
стримування; згадайте історію дона Карлеоне.
Але як би виглядав
світ, коли сімейний інститут удалося б «скасувати»? «Всё замерло — из
мира вынули батарейки... Добро пожаловать в
реальный постапокалипсис!.. Прошлого не будет.
Будущего не будет. Будет только настоящее,
здесь и сейчас», — таке
«тут і зараз» дуже нагадує безінстутиційний світ
кам’яних віків, де «просто ели младших». Отже,
останній роман письменника, що вміє-любить нажахати читача: Ян Валетов, «Лучший возраст
для смерти» (Х.: Фоліо,
2017).
Власне, це те саме, що
й «Володар мух» (див.
«УМ» від 04.09.2018).
Обидві історії — з життя
інстинктів. Різниця тільки в жанрах. У британця
— притча, в українця —
модельний реалізм. І там,
і тут початкову експозицію віддано на відкуп deus
ex machine: у Ґолдінга —
глухо згадана авіакатастрофа, що закидає підлітків на безлюдний острів,
у Валетова — вибух у військовій лабораторії, де
розробляли ідеальну біологічну зброю. Радше,
навіть, назвати ту зброю
календарною: мікроб убиває кожного рівно у вісімнадцятий день народження. Вірус призовного віку

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Жахотерапія:
горор, який завжди з тобою
виходить з-під контрою й
миттєво знищує геть всіх
дорослих. Тут фантастика
закінчується.
Далі
спостерігаємо
блискавичну
деґрадацію людської спільноти.
Буквально кілька днів
— і «власть у того, кто
может убивать безнаказанно». Точнісінько,
як у Ґолдінговій книжці. Ніби дивимося зворотнє перемотування кіна: з
цивілізованої демократії
постають режими Лєніна—Гітлера—Путіна.
Локальні лідери ростуть як поганки — у найнесподіваніших місцях.
Раніше подібне добре
описали Марина та Сергій Дяченки: «Місцевий бог, регіональний такий... Генерал-страх, що
формує реальність» (Самум. — Х.: Фоліо, 2011;
Vita nostra. — К.: Зелений пес, 2007). Критики,
рефлексуючи над «Володарем мух», навперейми
голосили: головний конфлікт там — між лідерами. Ні, там не конфлікт,
а констатація. Як про те
слушно значить Ян Валетов: «Конфликт лидеров
всегда неизбежен. Чтобы
он разгорелся нет необходимости ни в чём, кроме
наличия лидеров». Відтак, життєве кредо кожного такого лідера чи то у
Ґолдінга, чи у Дяченків,
а чи у Валетова — ніби
з-під копірки: «Пусть
наши враги сдохнут первыми!». Отже, як і в прадавні часи, єдиним способом життя стає війна.
А війна то і є масово
вивільнена аґресія. Усі
інституції западають без
сліду. Хіба що можна назвати дипломатією таке:
«Раз всех убить нельзя,
— пожал плечами Бегун,
— то придётся договариваться». Повна відсутність будь-яких гарантій. Авжеж, «чел живёт
верхом на бомбе, в голове даже не тараканы —
жуки с ладонь величиной!
Мало ли что жуки ему нашепчут?». Єдина санітарна мотивація — і то у кращому з описаних у романі
випадку — ненависть: «Я
хочу, чтобы вы сдохли.
Все. Это и будет для остальных шансом на новую жизнь».
Але за нове життя думають і тут. Звісно, не
«стая мелочи, вообразившая себя героями «Безумного Макса», — у тих
просто не встигла сформуватися речовина для думання. А от розмисли позитивного лідера — того,
що не забув про інституції
зниклого батьківського
світу й нібито щиро дбає
про кожного, хто трапив
до зони його відповідальності. Він здає собі спра-

ву, що повернутися до демократії зі своїм народом
тепер можна лише через
диктатуру: «У нас нет
другого выхода, мы превратим их в стадо. Мы
отнимем у них право выбора... Если мне для этого придётся лгать, я буду
лгать». Фінський філософ Тармо Куннас ніби коментує матрицю подібної
логіки: «Битва за справедливість теж може оголити тваринний пласт
людської душі» (Зло. Розкриття сутності зла у літературі та мистецтві. — Л.:
Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр,
2015). А опонентка нашого лідера у відповідь
на його надію потім вирулити назад, до «західних цінностей», каже:
«Вернуться назад будет
гораздо труднее. И захотят ли возвращаться?».
Потім, по війні?
Вільям Ґолдінг, бойовий офіцер британського
військово-морського флоту, написав свого «Володаря мух» саме по війні: «Я став розуміти,
на що здатні люди. Кожний хто пройшов війну і не зрозумів, що люди
творять зло подібно
бджолам, що виробляють
мед, — або сліпий, або не
з повна розуму» (Лауреаты Нобелевской премии.
Энциклопедия. А–Л. —
Москва: Прогресс, 1992).
Казав навіть таке, що
йому довго не могли подарувати: «Зла в людині
більше, ніж можна пояснити... Кожен міг бути
нацистом» (Л.Є.Шкляр,
А.Г.Шпиталь. Під знаком Нобеля. Лауреати
Нобелівської премії з лі-

тератури 1901—2006. —
К.: Грамота, 2006). Не
певен, що Ян Валетов писав свій роман про нинішню російсько-українську
війну. Але підсвідомість
диктує своє — сьогодні
жоден письменник не в
змозі зігнорувати події на
Донбасі. Тож, буде цілком виправдано накласти деякі колізії роману на
подієву реальність.
Головний герой роману Валетова — підліток, що устиг начитатися
«тоді»; рудимент старого
світу. Власне, це той самий Ґолдінгів окулярник
Роха. Англійський автор
символізує свого персонажа: саме його скельця запалюють багаття, дим від
котрого, зрештою, привертає увагу «цивілізації»
у вигляді крейсера. І саме
Роху вбивають здичавілі
однолітки, аби не заважав
своїми книжковими сумнівами узурпувати владу.
Персонаж Валетова — такий самий ізгой, але тут
він, його знання, перемагають. Бодай, на короткій
дистанції.
Утім, то є виключення із
правил, що діють в романі.
У спільноті, члени котрої
живуть лише до вісімнадцяти років, панує на перший
позір логічна думка: «Что
делать со знаниями — любыми знаниями — если нет
времени их накопить и передать?». Та раптом десь
там у п’ятисотсторінковому
тексті з’являється шокуюча підрядкова примітка: «Ханна вспоминает
монолог Гамлета из одноимённой шекспировской
трагедии». Шекспір у декораціях «Шаленого Макса»?

А може, той Гамлет
— нібито абсолютно зайвий у ритмі гонитви-виживання, — і творить у
людській свідомості ген
імунітету, що зберігає
біологічний вид від сповзання у дикість? Гаролд
Блум, один зі світових
топ-критиків, вважаючи
Шекспіра верхів’ям літературного канону, пише,
зокрема, й таке: «Шекспір не зробить нас кращими і не зробить гіршими,
але він може навчити нас
чути себе, коли ми говоримо до себе. Відповідно, він
може навчити нас приймати зміни у нас самих і
зміни в інших» (Західний
канон: книги на тлі епох.
— К.: Факт, 2007).
Яна Валетова не запідозриш у дидактиці — авжеж, «справжня
література не пишеться з моральними намірами» (Т.Куннас). Як не закинути йому й писання
виключно «з чистого уподобання оповідати» (вид
творчості, котрий Умберто Еко вважав не так письменством, як автотренінгом). Схоже, Ян Валетов
належить до от таких:
«Багато авторів люблять вставляти в текст
підморгування не багатьом кмітливим читачам...
Текст є не що інше, як семантично-праґматичне
продукування власного
Зразкового Читача» (Ім’я
рози. — Х.: Фоліо, 2013;
Маятник Фуко. — Л.: Літопис, 1998).
Хай там як — чи підморгував нам Ян Валетов своїм Гамлетом, чи то
тільки здалося, — а непізнаваність суті знання завжди гіпнотизувала узурпаторів. Ми якось
забуваємо, що всі режими античного світу були
жорстко диктаторськими, перечитайте «Іліаду».
Але в історичній перспективі вони торували шлях
до нинішніх ліберальних
устроїв. Чи не тому, що й
підступні греки, і нахабні
римляни не наважувалися
тотально нищити культуру знання? Та й безбашенні лицарі середньовіччя
стишували сваволю перед
монастирськими стінами, котрі, окрім іншого,
оберігали книгозбірню, і
саме бібліотекарі-посвячені, як переконує «Ім’я
рози», традиційно ставали абатами.
Коли не гірші персонажі роману «Кращий вік
для смерті» ставлять під
сумнів накопичення-передання знань, виховання
у їхньому новому-короткому світі перетворюється на просте тренування
інстинктів. Хто не здатний засвоїти навички воїна або мисливця — нехай іде у «стройбат». «У
нас нет времени воспитывать глупых и тщеславных». Зазвичай у
казармених спільнотах
дурнями вважають дисидентів, а марнославними
— геніїв. Без обидвох, як
знати, поступ соціуму неможливий. Тож, світла у
кінці роману не видно —

сама лиш устелена добрими намірами мандрівка до
глухого кута.
До всього, Ян Валетов гранично ускладнює
вихідні параметри свого експерименту: «Не
будет бабушек и дедушек». Це не мелодраматичний бонус — ходить
про ту ж таки соціологічну символіку: в нормальних країнах бабусі-дідусі
— інституційний аналог
парламенту, що запобігає
необдуманим діям президентів-прем’єрів, тобто
батьків.
Моделюванням суспільного розвитку і мутацій колективної свідомості у світі, де раптом
не стало інституцій («дорослих»), переймається
небагато авторів: безкомпромісні умови таких
літературних експериментів вимагають доброго письмового вишколу.
Коли говорити про успішні спроби, пригадується хіба роман Марини та
Сергія Дяченків «Цифровой, или Brevis est» (Москва: Эксмо, 2009). Там
дорослі ізолюються через занурення історії у
комп’ютерну гру, куди
батькам немає доступу
(дія розгортається у літньому відпочинковому
таборі). Етична деградація підлітків відбувається вибухоподібно — як і
у «Володарі мух», у «Під
куполом», у «Кращому
віці для смерті». В лідери
виходить найспритніший
хижак — «Цифровой.
Полный отморозок». Іще
вчора безпроблемні старшокласники збиваються у
небезпечну зграю, «у них
не мозги — у них кладбище вирусов в голове!».
Дяченків насамперед
цікавить психологія емоцій, її метаморфози під
надмірним зовнішнім тиском. Валетов же сфокусований на психології виживання. «Ты такой, как ты
есть, я такая, как есть.
Что с этим поделать?».
Не те щоб авторові байдужі зміни, що відбуваються в головах персонажів під впливом романних
колізій, — але все те ніби
зависає поміж рядками.
Його увага прикута до
здатності максимально використати раніше набутий
досвід — досвід виживання, «выбраться отсюда
живыми».
Це взагалі — весь Валетов, у кожній своїй
книжці. Алгоритм гонитви-втечі відшліфовано так, що наразі жоден з
українських письменників не здатний конкурувати з ним на екшн-полі.
Горор, який завжди з тобою. До останньої крапки.
«Оставил после себя ощущение чудом минувшей
присутствующих беды»,
— прокоментовано один з
епізодів-зіткнень. По завершенні роману в читача залишається десь таке
саме відчуття. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Паризька перемога
У Франції відзначили українських дизайнерів
Тетяна МІЩЕНКО
У французькій столиці закінчилися дві величезні виставки дизайну: Paris design week та
Maison&Objet. Там на двох майданчиках учасниками були понад 15 найперспективніших дизайнерів з України. Паризький
тиждень дизайну приніс Україні перемогу і визнання. Наші
дизайнери почали брати участь
в авторитетній світовій події
лише два роки тому. І український дизайн уже став у Парижі
помітним явищем.
Цьогорічний Paris design
week можна вважати апогеєм
цікавості до креативу українців — національний стенд одразу став одним із найвідвідуваніших. Десять українських дизайнерів представили
проект Diffusion, який пока-

зав різні напрями молодого українського дизайну: від кераміки, освітлення, меблів до фешн
і аксесуарів. Високо оцінив ці
дизайнерські знахідки засновник авторитетного дизайн-блогу Blog Esprit Design Vincent
Romero Венсан Ромео, який був
одним із експертів, що обирали
учасників серед усіх надісланих
заявок на конкурс.
Несподіваною і гучною
подією для українського проекту Diffusion стало отримання Ігорем Скрипником премії
Public Rado Star Prize 2018, яку
молодому дизайнеру вручили в
Парижі під час святкового заходу в рамках тижня дизайну.
Українську локацію відвідав директор SAFI Месьє Філіп
Брокар (Philippe Brocart) та як
завжди активна Ірена Карпа,
аташе з культури посольства

України у Франції.
Високі оцінки українського дизайну у Парижі прозвучали не тільки на фестивалі Paris
Design Week — Тижні дизайну.
На виставці дизайну та декору
Мaison&Objet було представлено п’ять молодих, але перспективних українських дизайнерських брендів меблів, світла
та декору для інтер’єру. Креативні виробники отримали перші пропозиції від відомих компаній про співробітництво.
Підкорювали своїм дизайнерським мисленням парижан
та гостей зокрема й ті, чиї імена вже добре відомі за межами
України: Катерина Соколова,
Павло Вєтров, Вікторія Якуша, Юрій Ринтовт, Андрій Могила, Юлія Яланжи, львівське
бюро Hochu Rayu, Костянтин
Кофта.

❙ Іван Івасюк та Маргарита Дем’янець (студія керамічного дизайну
❙ Velika Bogaiha) презентують свої вироби у Парижі.
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
Масштабне представництво
України на дизайнерських заходах у Парижі стало можливим завдяки підтримці Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Проект
фінансується в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу. Адже без підтрим-

ки молодий український дизайн навряд чи зможе потягнути участь у таких міжнародних
подіях. Зазвичай таку підтримку в європейських країнах надає держава. Цього разу розвитку українських креативних індустрій сприяє програма Європейського Союзу. ■

■ ТАКЕ КІНО

■ ДО РЕЧІ

Аліса в іншій країні чудес

Класний Чувак

У прокат вийшла стрічка
за мотивами однойменної повісті
Кузьми Скрябіна

Кузьма — у документальному фільмі

Євдокія ФЕЩЕНКО
Відбулась київська
прем’єра стрічки Ганки Третяк «Місто, в якому не ходять гроші» за
мотивами однойменної
повісті Кузьми Скрябіна, якого не стало 2 лютого 2015 року. Презентували стрічку у кінотеатрі «Жовтень» творча
група та близькі співака
і телеведучого Андрія
Кузьменка, якому цього
літа виповнилося б 50.
Робота над створенням фільму «Місто, в
якому не ходять гроші»
тривала майже шість
років. Зйомки відбувались переважно у Києві,
Полтаві та ПереяславіХмельницькому. Автори
фільму наголосили, що
зберегли практично всі
діалоги персонажів, написані Кузьмою Скрябіним, у стрічці звучить
закадровий голос самого
музиканта, записаний
ще у 2013-му.
Режисер Ганка Третяк згадує: робота над
фільмом
розпочалася спільно з Кузьмою в
2013 році і планувалося,
що він буде саунд-продюсером та гратиме невеличку роль. Утім, після
подій на Майдані, а потім
трагічної загибелі Кузьми, який став волонтером, — до зйомок вдалося повернутися лише у
2016 році.
«Наша мета, щоб після перегляду фільму людина замислилась, адже
фільм — це тема свободи,
тема власного часу, того,
як ти втрачаєш його чи
отримуєш. Це все дуже
цікаво і кожен вибір

дуже важливий», — говорить Ганка Третяк.
Фільм розповідає про
дівчину Алісу, на долю
якої випаде небезпечна мандрівка в особливу
«країну чудес». Аліса переживає один із найтяжчих періодів свого життя: звільнили з роботи,
хлопець пішов до іншої,
вона в усьому розчарована і не розуміє, як жити
далі. Тиняючись квартирою, знаходить якийсь
квиток на потяг. Походження квитка невідоме, вказана в ньому станція — теж. Але Аліса вирішує, що це знак, і відправляється у таємничу
подорож.
У фільмі режисерки Ганки Третяк знялися: Андрiй Цiшкевич,
Iгор Цiшкевич, Сергiй
Швидкий, Iнна Мiрошниченко, Iван Гарасимчук, Адам Цибульський,
головну героїню фільму зіграла акторка-аматор Карина Мельниченко. Оператор — Денис
Якимчук, автором саундтреку до фільму виступив сучасний діджиталкомпозитор Євген Чистяков.
Виконавиця головної ролі Карина Мельниченко розповідає, що
це її перша роль і працювати над фільмом їй
було складно, адже вона
непрофесійна актриса.
«Було дуже страшно підвести режисера, я знала,
що Ганка дуже вірить у
цей фільм, тому працювати над цим проектом
— це велика відповідальність», — каже Карина.
На прем’єру завітали
друзі Кузьми: зокрема,

Тетяна МІЩЕНКО

❙ У ролі Аліси — непрофесійна акторка Карина Мельниченко.
❙ Фото з сайта kinoafisha.ua.
Наталка Могилевська,
Фагот Михайлюта. Був
і міністр культури Євген
Нищук. «Це гарний матеріал, я дуже радий, що
є люди, одержимі своїми
ідеями, для них немає
перепон та немає нічого
неможливого, — висловився актор-чиновник.
— Авторська група зачепила дуже важливу
тему, глибоко відчула
твір Андрія Кузьменка.
Автори зіткнулися з обставинами трагічної загибелі Кузьми і, мабуть,
були дуже спантеличені — як продовжити
проект. Саме ця енергія
особистості Кузьми і наштовхнула їх на завершення проекту. Можливо люди, які не читали книгу, переглянувши фільм, зрозуміють,
наскільки хаотичним є
світ, коли ти знаходиш
щось цінне і вічне в абсурдних ситуаціях, абсолютно людське, тепле, живе».
«Величезна подяка
творчій команді, які заслуговують на те, щоб їхній наступний матеріал
претендував на серйозну державну підтримку,
додав міністр культури.

— Я сподіваюсь на успіх цього фільму, бо він є
особливим. Є чимало фанатів творчості Кузьми, і
літературної, і музичної,
звичайно, що його постать притягує і буде притягувати людей до цього
фільму, але найголовніше, що кожен побачить
для себе, який беззахисний, але дуже важливий
світ».
«Я дивилася цей
фільм два дні тому, але
його сенс дійшов до мене
лише сьогодні вранці, —
ділиться враженнями
харків’янка Оксана Чередник. — Не можу сказати, що я увесь цей час
роздумувала про сенс
стрічки. Навпаки, я переглянула те, що зовні,
здвигнула плечима, подивувалася буйній фантазії Кузьми, ще раз
пом’янула добрим словом його талант та добру душу і повернулася
до своїх повсякденних
справ. А сьогодні стояла на зупинці тролейбуса, і у мене несподівано зблиснула думка, немов би виринула з глибини підсвідомості. Це
фільм про нас. Про всіх
нас». ■

У документальній cтрічці «З днем
народження, Чувак», яку можна переглянути в інтернеті на Youtube, зібрані маловідомі факти з життя співака Кузьми.
Презентували її 17 серпня — коли Андрію Кузьменку, лідеру гурту «Скрябін»,
могло б виповнитися 50. До ювілейної
дати підготувала свій перший документальний фільм команда ранкового телешоу «Сніданок з «1+1».
Своїми спогадами поділилися найближчі люди, які на різних етапах життя Кузьми були з ним пліч-о-пліч. Серед них і ті, з ким спали на одному дивані в орендованій квартирі або відзначали свята у вузькому сімейному колі.
Документальна стрічка вийшла сумною
і смішною водночас. Такою, яким і був
Кузьма.
«Коли він закінчив медінститут, диплом поклав на стіл і каже: «Я буду займатися музикою!» Йому якраз треба було
їхати разом із гуртом на фестиваль «Червона рута», і ми поставили умову. Якщо
ти щось вартуєш, привезеш, приїдеш у
призах — значить, тобі дорога в музику
відкрита. Якщо ні — значить, будь ласка, диплом стоматолога. Ми вже місце в
поліклініці тримали для Андрія», — згадує Віктор Кузьменко, батько музиканта.
Мати Андрія — Ольга Михайлівна
— розповіла, що першим музичним інструментом Кузьми стала гітара. Щоправда, несправжня. «Андрію було два роки.
Я йому вирізала з картону електрогітару
зі стрічкою. Він собі приходив в ясельки,
і щоб він не плакав, ту гітару я на нього
закладаю, і він починає співати: «Червону руту не шукай вечорами...» — згадує
мати.
У розмові з телеведучим Русланом
Сенічкіним дружина Кузьми Світлана Бабійчук назвала особливе місце для них із
чоловіком: «Венеція. Це місто ментально
з нами злилося у третій пазл. Це не поясниш словами, це речі, які на тонкому
ментальному рівні. Не можеш зрозуміти, чому було так добре».
Із дружиною Світланою Кузьма виховував донечку Барбару, яку ласкаво називав Бася. Телепродюсер Ігор
Кондратюк згадує, що не одразу здогадався, про кого йдеться, коли він так
до неї звертався: «А хто така Бася? Це
моя доця. А що таке Бася? — Барбара.
Я кажу: «Чого — Барбара Стрейзанд?»

❙ Фото каналу «1+1».
Він каже: «Ні — Барбара Брильська».
Бася його любила до нестями. Він був
крутим у всіх розуміннях».
Світлана розповідає, що Кузьма був
прекрасним батьком: «Якщо дитині було
п’ять років, він вів себе, як п’ятирічний
хлопчик. Він катався з нею на санчатах.
Брав її з собою на лижі, і одразу на чорні траси».
У документальному фільмі дружина
Кузьми також поділилась історією написання зворушливого хіта — «Мовчати»:
«Ми тільки купили будинок, і у нас ще не
було світла. Третя година ночі. Андрій,
схопившись на рівні ноги, каже: «Манєчка, швиденько мені ручку!» І біжить до
вікна. І зранку вже була пісня», — згадує Світлана.
Нагадаємо, народився Андрій Кузьменко у Самборі Львівської області.
Пізніше його родина переїхала у Новояворівськ, там у 1989 році сформувався
гурт «Скрябін». Мати Андрія була вчителькою музики, син закінчив музшколу
по класу фортепіано. Утім, навчався згодом на факультеті стоматології Львівського медінституту (нині університету).
«Скрябін» записав два десятки студійних альбомів. Видав збірки «Рок-легенди
України» (2003) і «Балади» (2012), радував реміксами «Танець пінгвіна» (1998),
«Птахи повернулись» (1999), «Альбом»
(2004), «Скрябінос Muchachos» (2007),
«Скрябін Dance» (2010).
Останні роки Андрій допомагав бійцям АТО фінансово, іноді приходив до
скалічених бійців у лікарню і довго спілкувався з ними.
Андрій Кузьменко загинув уранці
2 лютого 2015-го в автокатастрофі біля
села Лозуватка Криворізького району
Дніпропетровської області, коли повертався з Кривого Рогу, де напередодні
його гурт дав концерт. ■
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■ ЧАС «Т»

Любов і ласка,
ненависть і гнів
«Музику чути крізь стіни» у Сіверськодонецьку
Ельвіра ЗАГУРСЬКА
Луганська область

«Справа не в тому, що людина смертна, а в тому, що вона смертна раптово», — казав герой Михайла Булгакова.
Зигмунд Фройд вважав, що в людині борються два рівносильні основні інстинкти:
лібідо — прагнення до життя і мортідо — інстинкт смерті.
Коли смерть перебуває за 20 км навпрошки, життя сприймається по-іншому. Вічні
питання без остаточних відповідей: що можна їй протиставити, чим можна життя
наповнити, і де проходить та лінія розмежування між тим, що робить нас людьми, і
тим, де ми втрачаємо людську подобу?
Масштабна постановка опери В. А. Моцарта «Дон Жуан», яка наприкінці серпня
— на початку вересня в рамках міжнародного (дехто навіть називає його «соціальнополітичним») проекту «Музику чути крізь
стіни» пройшла в Сіверськодонецьку, довела, що лише за півтора місяця інтенсивної та напруженої роботи можна звести «до
спільного знаменника» понад сто учасників з України, Німеччини, Польщі, Білорусі, Литви та Вірменії. «Музику чути крізь
стіни» — проект VladOpera e.V. (керівник
Петер Шварц), який було реалізовано завдяки співпраці музикантів академічного
симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії та з інших регіонів України,
солістів, постановників та запрошених музикантів з інших країн.
Чому саме «Дон Жуан» — у місті, мешканці якого багато чого побачили та відчули з того, що іншим навіть уявити важко?... Після прем’єри ми з колегами побували в Сіверськодонецькому коледжі культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва, і
директор Марина Владиславівна Яворська
розповідала про те, якими були перші місяці після звільнення Сіверськодонецька,
Лисичанська, Рубіжного. Їй було важко говорити, а нам — слухати...
Постановники опери вважають, що хоч
вона й написана у 1787 році, але питання,
які в ній розкриваються, актуальні в сучасній Україні (наприклад, становище жінок у сучасному суспільстві, за яке, як вважає режисер-постановник Торстен Кьоллє, можна не переживати); що головна ідея
— це свобода для кожного, адже її зіткнення із суспільними вимогами та обмеженнями вносить свої суттєві корективи у процес
побудови життя.
«Дон Жуан» на оновленій сцені театру в
Сіверськодонецьку перевертає усі уявлення
про класичну оперу — власне, від класичного в ній залишилась тільки музика геніального Моцарта, і то розбавлена a parte різних
персонажів (на кшталт «мы только вчера
приехали с шашлыков; убили Командора
— сами разберемся, по-тихому»). Логічно,
що глядач не готовий до сприйняття такого
роду мистецького продукту. Багато в кого
в уяві поняття «опера» асоціюється з красивою музикою, красивими костюмами,
манірною манерою триматися на сцені. Тобто, перефразовуючи керівника одного театру, який сказав, що від нього очікують, аби
він «прийшов, сів у крісло і сидю», в опері
оркестр повинен сидіти у відповідній ямі, а
солісти та хор — «вийшов, став на сцені та
стою». Ніде правди діти, столичні глядачі
вже не один рік споглядають такі ідилічні
картини.
А ця вистава — жива. Виникає враження, що актори співають, бо такі вже вимоги
жанру, але якби це був драматичний театр,
то в них вистачило би хисту грати як драматичним акторам. «Брехливі вуста» та
«оманливі очі», за характеристикою Донни Ельвіри (Ясмін Етезадзаде), належать,
як і має бути, головному героєві, роль якого втілив латвійський актор Яніс Апєйніс.
Цей Дон Жуан у першій дії ще й показав
такий собі майстер-клас зі зваблення жінок
(можливо, актор так ужився в роль завдяки тому, що він уже втретє грає Дон Жуана — такий собі серцеїд «зі стажем»). Про-

❙ Масштабна постановка опери Моцарта «Дон Жуан» поблизу лінії розмежування.

❙ Дон Жуан — Яніс Апєйніс, Церліна — Ксенія Ярова.
❙ Фото Олексія КОВАЛЬОВА.
те його образ, як і простір навколо нього,
змінюється: якщо спочатку це чарівливий
спокусник, то в другій дії — хитрий, жорстокий та цинічний чоловік, який мало чим
відрізняється від свого оточення. (До слова,
він чимось нагадує героя п’єси Е. фон Горвата «Дон Жуан повертається з війни», який,
за визначенням автора, «не без деякого суму
стає жертвою власного цинізму»).
І можна говорити красиво, що смерті вільно протиставити тільки любов, але
смерть тут дуже близько, а от любові герої
цього «Дон Жуана» ніколи не дістануться:
мандрівним сюжетом про вічного спокусника загалом керує не любов, а залежність,
а це два зовсім різних поняття.
Трансформацію переживає і образний
ряд вистави. У першій дії — це сірі «глухі»
бетонні блоки, в другій — станки на подобу
відкритих кліток без стін (за словами сценографа вистави Міхаеля Бірна, глядач повинен був це розуміти як щось знайоме, до
чого він звик).
Костюми персонажів обирали теж виходячи із загальної концепції вистави: все
відбувається тут і зараз, максимально реалістично і впізнавано (художники по костюмах — Христина Лисак та Жанна Малецька). Поява Командора у спортивних
штанях одразу спричиняє у глядача когнітивний дисонанс, проте більше питань виникає саме до «тут і зараз». Промовистим є
вбрання галасливих гостей весілля Церліни
та Мазетто і самих молодят: весільне вбрання Церліни (Ксенія Ярова) — біла сукня з
атласу та фата з рожевими квіточками, Мазетто (Євген Рахманін) — блискучий костюм-«трійка»; свідки позначені стрічками
кольору отруйної фуксії, в руках у матері
нареченої — вишиваний рушник із хлібом,

у батька — пляшка горілки.
Може, звичайно, і такі весілля зараз
десь відбуваються в Україні, але це, швидше, атрибутика 90-х, як і образ охоронців
дона Оттавіо (Сергій Леденьов): такі собі
«братки», один у шкіряних штанях, інший з тату на всю руку, а ледве щось не поїхньому — вони вихоплюють пістолети та
грізно блимають очима. Картаті базарні
сумки, звідки Лепорелло виймає та роздає
учасникам «свята свободи та любові» мас-

■ АФІША

ки, атласна фіолетова сукня однієї із представниць 2065 зваблених Дон Жуаном жінок — ці знаки теж не надто презентують
сучасність. Можливо, саме такою вона видається нашим іноземним колегам (Петер
Шварц зазначив, що вся Європа обговорює війну, а мало хто тут був і мало в кого є
шанс побачити це на свої очі).
...Творчість генія важко втілити, для
цього самому потрібно володіти відповідним ступенем обдарованості. Не будемо вдаватися до градації та називати одних митців
геніями, а інших — талантами (Станіслав
Єжі Лєц колись єхидно висловився, що
сума багатьох талантиків дає в результаті
один велетенський талантик). Тут якраз —
якісно інша ситуація: коли в одному просторі співтворчості збирається така кількість обдарованих митців, кожний з яких
представляє не лише певний театр чи місто, а й країну (відповідно, не без впливу менталітету своєї нації), народжується якісний
та потужний мистецький твір.
Одним із учасників прес-конференції,
присвяченій початку оперного проекту,
був Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку/офіс Дніпро Вольфґанґ Мьоссінґер, який підкреслив, що уряд Німеччини бачить у ньому
політичну складову — встановлення миру
в Україні. І хоч скільки говорилося про інтернаціональність музики, головними поняттями все одно залишаються мир та війна: «Саме тут, поблизу лінії розмежування, нашим завданням є підтримати людей,
укріпити їхню надію на краще майбутнє та
надати сили».
А співрежисер вистави Ігор Білиць десь
за тиждень до прем’єри купив збірник поезії
Василя Симоненка і в соцмережі наводив
його рядки як відповідь на запити користувачів (так ворожать на Біблії: відкривають
навмання книгу і читають перший рядок,
який впаде у вічі). Я теж написала йому перші цифри, що спали на думку. Результат —
«Любов і ласка, ненависть і гнів».
«Дон Жуан»... «Совпадєніє»? Не думаю. ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Накопичувачі досвіду
Повернувшись зі збірних до матчів національної першості, динамівці
продовжили невдалу серію в ЧУ до трьох матчів

❙ Підопічні Юрія Вернидуба не дозволили динамівцям перервати серію без перемог.
❙ Фото прес-служби ФК «Зоря».
Григорій ХАТА
Узявши
успішний
старт у чемпіонаті, столичні динамівці не змогли довго утримуватися
на чільній позиції. Після послідовно здобутих
мінімальних перемог над
найближчими сусідами з
призової трійки підопічні Олександра Хацкевича
несподівано забуксували.
В останніх трьох поєдинках — жодної перемоги.
Після домашнього фіаско
від «Карпат» у головного
тренера «Динамо» було
достатньо часу для роздумів над тим, як покращити гру своєї команди. І
хоча значної кількості виконавців, задіяних у мат-

чах своїх національних
збірних, у своєму розпорядженні Хацкевича не
мав, отримав натомість білорус від президента клубу «карт-бланш» на продовження роботи з першою командою.
«Хацкевичу потрібно
дати ще один шанс», —
наголосив Ігор Суркіс, заспокоюючи таким чином
ситуацію навколо можливої відставки білоруського спеціаліста. Два національні чемпіонати без
«золота», повторна невдача на кваліфікаційному
шляху до групового раунду Ліги чемпіонів досі не
переповнила чашу терпіння динамівського боса. Як
і Хацкевич, Ігор Суркіс ро-

зуміє, що для побудови нової конкурентоспроможної команди потрібен час,
адже панацеєю зроблені
останнім часом придбання на трансферному ринку
для динамівського клубу
не стали. Загалом, питання лише одне — як довго
згодне чекати результати
керівництво «Динамо».
Після чергової втрати
очок в ЧУ, котра минулого
уїк-енду відбулася в матчі iз «Зорею», Олександр
Хацкевич заявив, що додавати в грі його підопічні
будуть через матчі національної першості, натякнувши, що швидкого прогресу чекати не варто.
Перш за все, білоруський спеціаліст мав на

увазі молодих динамівських форвардів, які, за великим рахунком, наразі
не відповідають рівню амбіцій столичного гранду.
Шість забитих динамівцями м’ячів у семи матчах чемпіонату — яскраве тому підтвердження.
Через травму Бесєдіна
«біло-сині» взагалі перетворилися на вайлуватий
транспортний засіб, який
нікуди не поспішає. За
спиною лише чверть турнірної дистанції — а підопічні Хакевича вже відстають від лідера на сім
залікових пунктів.
І навіть маючи гру в
запасі, далеко не факт,
що в подальшому, намацавши необхідний малю-

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 8-й тур.
«Десна» — «Арсенал-Київ» — 1:0
Гол: Фаворов, 8
Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна, 3270 глядачів
«Олександрія» — «Шахтар» — 0:2
Голи: Марлос, 26; Коваленко, 88
Олександрія, стадіон «Ніка», 5010 глядачів
«Карпати» — «Ворскла» — 0:1
Гол: Даллку, 90+1
Львів, стадіон «Україна», 1750 глядачів
«Олімпік» — «Маріуполь» — 1:3
Голи: Вакуленко, 26 (пен.) — Федорчук. 9, 89; Фомін, 80
Київ, стадіон «Динамо», 1000 глядачів
«Зоря» — «Динамо» — 1:1
Голи: Громов, 45 — Сидорчук, 67
Вилучення: Кабаєв, 90+3
Запоріжжя, «Славутич-арена», 9230 глядачів
«Чорноморець» — «Львів» — 0:1
Гол: Дуарте, 43
Одеса, стадіон «Чорноморець», 6420 глядачів
Турнірна таблиця:
I
В
Н
П
М
О
1. «Шахтар»
8
7
0
1
20-4
21
2. «Олександрія»
8
5
1
2
10-5
16
3. «Динамо»
7
4
2
1
6-4
14
4. «Зоря»
8
3
3
2
10-6
12
5. «Ворскла»
8
4
0
4
7-10
12
6. «Десна»
8
3
1
4
9-9
10
7. «Львів»
8
2
3
3
8-9
9
8. «Чорноморець»
8
2
3
3
7-8
9
9. «Олімпік»
8
2
3
3
9-13
9
10. «Карпати»
8
2
2
4
8-10
8
11. «Маріуполь»
7
2
1
4
10-14
7
12. «Арсенал-Київ» 8
1
1
6
4-16
4
Бомбардир: Мораес («Шахтар») — 7, Марлос («Шахтар») — 5.
***
Перша ліга. 9-й тур. «Гірник-Спорт» — «Миколаїв» — 0:1, «Дніпро-1» — «Оболонь-Бровар» — 1:3, «Рух» — «Авангард» — 3:3, «Зірка» — «Колос» — 0:2, «Металіст-1925» — «Прикарпаття» — 2:0, «Агробізнес» — «Інгулець» — 1:2, «Волинь» — «Балкани» — 4:2.
Лідери: «Дніпро-1» — 21, «Колос», «Волинь» — 18 (по 8 матчів), «Оболонь-Бровар» — 17, «Інгулець» — 16, «Металіст-1925»
— 15 (8).
Бомбардир: Куліш («Дніпро-1»), Кожанов («Волинь») — 6. ■
нок гри, «Динамо» зможе наздогнати головного
конкурента в чемпіонській гонці, котрий з вівторка розпочинає діяти
на «два фронти».
Перед матчем iз «Хоффенхаймом» свою єврокубкову готовність «Шахтар» перевірив у Олександрії, де упевнено переграв
колектив Володимира
Шарана, котрий несподівано став учасником віртуальних чемпіонських
перегонів. Міцно тримаючись від самого старту в призовій трійці, нічого принципового протиставити чинному чемпіону «Олександрія» не
змогла. «Попри поразку
я все-одно задоволений

грою своїх хлопців», —
наголосив Шаран.
Після
завершення
поєдинку восьмого туру
діями своїх підопічних
втішалися наставники
«Львова» та «Маріуполя». Минулих вихідних
обидві команди після затяжних серій без перемог
святкували успіх. При цьому продовжує засмучувати своїх уболівальників
київський «Арсенал» —
італійцеві Фабріціо Раванеллі ніяк не може знайти необхідні налаштування. «На перегляді у нас в
клубі були 73 гравці. Всі,
хто нині грає, — фантастичні виконавці, але їм
не вистачає досвіду», —
пояснив італієць. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Минулого тижня Андрій Ярмоленко
уперше вийшов у старті «Вест Хема» на матч
АПЛ — і одразу відзначився «дублем». Два
голи екс-капітана «Динамо» допомогли лондонцям перервати невдалу серію з чотирьох
поразок на старті.
Уперше у сезоні потрапив до заявки
«Ман. Сіті» на матч чемпіонату Олександр
Зінченко, але так і не з’явився на полі: без
його участі «сині», які у ЛЧ гратимуть проти
«Шахтаря», легко розгромили «Фулхем».
Перед тим як приймати вдома «Ворсклу» у першому матчі ЛЄ, три бали взяв і
«Арсенал»: «каноніри» «на класі» перемогли «Ньюкасл».
Прем’єр-ліга. 5-й тур. «Тоттенхем » —
«Ліверпуль» — 1:2 (Ламела, 90+3 — Вейналдум, 39; Фірміно, 54), «Ньюкасл» — «Арсенал» — 1:2, «Манчестер Сіті» — «Фулхем»
— 3:0 (Л. Сане, 2; Сілва, 21; Р. Стерлінг, 47),
«Борнмут» — «Лестер» — 4:2, «Челсі» —
«Кардіфф» — 4:1 (Е. Азар, 37, 44, 80 (пен.);
Вілліан, 83 — Бамба, 16), «Хаддерсфілд»
— «Крістал Пелас » — 0:1, «Уотфорд» —
«Манчестер Юнайтед» — 1:2, «Вулвер-

хемптон» — «Бернлі» — 1:0, «Евертон»
— «Вест Хем» — 1:3 (Ярмоленко («ВХ»)
— до 83 хв., 2 голи).
Лідери: «Челсі», «Ліверпуль» — 15,
«Манчестер Сіті» — 13, «Уотфорд» — 12,
«Тоттенхем» — 9.
Бомбардир: Е. Азар («Челсі») — 5.

Іспанія
Поки без ігрової практики у Ла Лізі залишається український голкіпер Андрій
Лунін — він залишився поза заявкою «Леганеса» на матч із «Вільярреалом».
А один із двох головних претендентів
на чемпіонство — мадридський «Реал —
уперше в сезоні втратив очки: «вершкові»
розписали «мирову» з «Атлетиком».
Прімера. 4-й тур. «Уеска» — «Райо
Вальєкано» — 0:1, «Атлетико» — «Ейбар»
— 1:1 (Морено, 90+5 — Серхі, 89), «Реал Сосьєдад» — «Барселона» — 1:2 (Епустондо,
13 — Суарес, 63; У. Дембеле, 66), «Валенсія»
— «Бетіс» — 0:0, «Атлетик» — «Реал Мадрид» — 1:1 (Муньяїн, 32 — Іско, 63), «Леганес» — «Вільярреал» — 0:1, «Еспаньйол»
— «Леванте» — 1:0, «Вальядолід» — «Алавес» — 0:1, «Севілья» — «Хетафе» — 0:2.
Лідери: «Барселона» — 12, «Реал Мад-

рид» — 10, «Сельта» (3 матчі), «Еспаньйол»,
«Хетафе», «Алавес» — 7.
Бомбардири: Мессі («Барселона»), Бензема («Реал Мадрид») — 4.

рентина» (3 матчі), «СПАЛ» (3 матчі) — 6.
Бомбардири: Дефрель («Сампдорія»),
Бенассі («Фіорентина»), Пентек («Дженоа»)
— 4.

Італія

Німеччина

Головною подією четвертого туру Серії А
стали перші голи на Апеннінах зіркового новачка «Ювентуса» Кріштіану Роналду —
«дубль» португальця допоміг «старій» синьйорі» мінімально обіграти «Сассуоло».
Після перемоги над «Фіорентиною» на
друге місце вийшло «Наполі», а от інші претенденти на медалі — «Інтер» і «Рома» —
знову не виграли: «синьо-чорні» несподівано програли «Пармі», а «вовки» не втримали перевагу проти «К’єво».
Серія А. 4-й тур. «Інтер» — «Парма»
— 0:1, «Наполі» — «Фіорентина» — 1:0
(Л. Інсіньє, 79), «Фрозіноне» — «Сампдорія» — 0:5, «Рома» — «К’єво» — 2:2,
«Дженоа» — «Болонья» — 1:0, «Удінезе» — «Торіно» — 1:1, «Ювентус» —
«Сассуоло» — 2:1 (Роналду, 50, 65 — Бабакар, 90+1), «Емполі» — «Лаціо» — 0:1
(Пароло, 47), «Кальярі» — «Мілан» — 1:1.
Лідери: «Ювентус» — 12, «Наполі» — 9,
«Сассуоло» — 7, «Сампдорія» (3 матчі), «Фіо-

Без участі українського легіонера пройшов тур і в Бундеслізі — Євген Коноплянка
не грав проти «Боруссії» з Менхенгладбаха через дискваліфікацію, а його «Шальке»
втретє поспіль програло.
Не набрав залікових балів минулого уїкенду і «Хоффенхайм», з яким уже завтра зустрінеться «Шахтар» у першому матчі групового етапу ЛЧ. «Синьо-білі» поступилися новачку еліти — «Фортуні» з Дюссельдорфа.
Перша Бундесліга. 3-й тур. «Боруссія» (Д) — «Айнтрахт» — 3:1 (А. Діалло, 36;
Вольф, 72; Алькасер, 88 — Алле, 68), «Баварія» — «Байєр» — 3:1 (Толіссо, 10; Роббен,
19; Хамес Родрігес, 89 — Венделл, 5 (пен .)),
«РБ Лейпциг» — «Ганновер» — 3:2 (Поульсен, 9; Вернер, 40, 63 — Фюллькруг, 13; Альборноз, 65), «Майнц» — «Аугсбург» — 2:1,
«Вольфсбург» — «Герта» — 2:2, «Фортуна»
— «Хоффенхайм» — 2:1, «Боруссія» (М) —
«Шальке» — 2:1, «Вердер» — «Нюрнберг»
— 1:1, «Фрайбург» — «Штутгарт» — 3:3.

Лідери: «Баварія» — 9, «Боруссія»
(Д), «Вольфсбург», «Герта», «Боруссія» (М),
«Майнц» — 7.
Бомбардири: Алле («Айнтрахт»), Дуда
(«Герта»), Салаї («Хоффенхайм) — 3.

Франція
Єдиною командою французького чемпіонату, яка йде без втрат, прогнозовано є
«ПСЖ». А у суперника «Шахтаря» по ЛЧ —
«Ліона» — справи поки йдуть не надто вдало:
7 очок після 5 турів та лише сьоме місце. Минулого тижня «ткачі» ледь не програли «Кану».
Ліга 1. 5-й тур. «Ніцца» — «Ренн» — 2:1,
«ПСЖ» — «Сент-Етьєн» — 4:0 (Дракслер, 23;
Кавані, 49 (пен.); Ді Марія, 76; Діабі, 84), «Кан»
— «Ліон» — 2:2 (Бове, 53 (пен.); Оньянге, 73 —
Фекір, 45; Менді, 88), «Ам’єн» — «Лілль» —
2:3, «Діжон» — «Анже» — 1:3, «Монпельє»
— «Страсбур» — 1:1, «Тулуза» — «Монако»
— 1:1, «Нант» — «Реймс» — 0:0, «Бордо» —
«Нім» — 3:3, «Марсель» — «Генгам» — 4:0
(Товен, 57, 80; Пайє, 73; Мітроглу, 83).
Лідери: «ПСЖ» — 15, «Марсель»,
«Лілль», Тулуза» — 10, «Діжон» — 9,
«Монпельє» — 8.
Бомбардир: Товен («Марсель») —
5. ■
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Євген Мурзін
«Перемогли іспанців завдяки відмінній грі в захисті».

головний тренер національної збірної
України з баскетболу
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА
Відсутність вітчизняних
представників у першій сотні Асоціації тенісистів-професіоналів красномовно свідчить про стан справ в українському чоловічому тенісі. Тож,
закономірно, що закінчення
поточного сезону в Кубку Девіса «синьо-жовті» присвятили боротьбі за збереження прописки в Першій групі ЄвроАфриканської зони. У матчі
«життя» опонентом української команди були португальці, котрим рік тому наша збірна програла з рахунком 1:4.
Цьогорічний турнір між
Португалію та Україною відбувався впродовж 14-15 вересня
на базі комплексу «КАМПА» в
Бучі. Для проведення змагань
було обрано корт iз хардовим
покриттям. «Під цих противників хотілось би швидше покриття», — напередодні гри наголошували українські тенісисти.
Першими мали вийти на
корт третя ракетка України
Ілля Марченко та лідер серед
португальців i 49-та ракетка
світу Жоау Соуза. Поразка українця, котрий ніяк не може
відновитися після операції на
плечі — і здалося, що минулорічна історія знову повториться. Утім ветеран української збірної Сергій Стаховський
вирівняв ситуацію — 142-й у
світовому рейтингу, що на дві
позиції вище противника — у
поєдинку проти Педро Соуза
переміг у двох сетах.
Капітан команди Андрій
Медведєв вважає це заслугою глядачів, адже підтримка на трибунах була неймовірна: «Сьогодні, як ніколи, я

■ ТЕНІС

Почерк ветерана
Збірна України гарантувала собі на наступний сезон місце
в першій групі Кубка Девіса

❙ Сергій Стаховський практично самотужки виграв матчеву зустріч України проти Португалії.
❙ Фото з сайта tennisua.org.
хочу підкреслити важливість
трибун. Я не пам’ятаю, коли
останнього разу було стільки емоцій. Усі трибуни дружньо підтримували нашу збірну, і вони дійсно віддали ту

Григорій ХАТА
Приїзд двох українців, які мають
прописку в Національній баскетбольній лізі, до лав національної збірної
спричинив справжній фурор. І якщо
до виходу Олексія Леня та Святослава
Михайлюка на паркет київського Палацу спорту в матчі відбору на ЧС-2019
проти іспанців, більшою мірою, про
них говорили в Україні, то після феєричної перемоги «синьо-жовтих» над
грандом континентального баскетболу
гру українських легіонерів з-за океану
жваво обговорювали в усьому Старому
світі.
Завдавши іменитим іспанцям першої поразки у відборі на китайський
«мундіаль», підопічні Євгена Мурзіна
не тільки роздратували гранда з Піренеїв, а й відчутно пожвавили боротьбу
за путівки на ЧС-2019.
Засмутивши в рідних стінах бронзових призерів останнього Євробаскету, на деякий час «синьо-жовті»
в турнірній таблиці навіть піднялися на друге місце в секстеті, проте через кілька годин — після синхронних
перемог Туреччини та Латвії — українська команда знову випала з прохідної трійки.
«Перемога над Іспанією — це історичний момент, але для збереження
шансів на участь у ЧС у наступному
матчі потрібно переграти Чорногорію»,
— наголосив захисник «синьо-жовтих»
Денис Лукашов. По суті, без успішного
поєдинку в Чорногорії, котрий відбувся в понеділок увечері, тріумф над іспанським колективом може залишитися для нашої збірної хоча й яскравим,
але миттєвим спалахом. По суті, права на помилку в українських збірників більше не залишилося. А попереду
в команди Мурзіна — серйозне випробування.
«До збірної я приїхав не просто гра-

енергію, на яку і розраховують від уболівальників. Величезна вдячність усім, хто прийшов. Ми дуже сподіваємося,
що це стане традицією, бо мені
здається: навіть якби матч

склався не на нашу користь,
однак емоції від класного тенісу залишились би в усіх надовго. І молоде покоління, і любителі, і вболівальники тенісу
запам’ятали б ці вихідні, тому

що не так часто побачиш теніс
такого високого рівня».
Друге очко збірній України принесла пара у складі Дениса Молчанова та Сергія Стаховського, котрі переграли
Гаштао Еліаса та Жоау Соуза. Нагадаємо, що Молчанов
зі Стаховським виграли парний матч з Ізраїлем минулого року, коли українські тенісисти так само боролися за місце в Першій групі Євро-Африканської зони.
Безпосередню участь узяв
ветеран Стаховський і в здобутті вирішального, третього,
залікового бала української
команди в матчі, перегравши
один на один Жоау Соузу. Виконуючи вкорочені удари, Стаховський змусив португальця
неабияк нервувати.
«Сергій Едуардович дуже
гарно виконує вкорочені — все
те, що неприємно противнику на цьому корті. Ми розраховували тільки на цю тактику, хоча це було небезпечно»,
— пояснив Медведєв. — Звичайно, в нас був і план «А», і
план «Б». І план «на вихід» також був. Але, який може бути
план, коли граєш проти живої
людини? Можливо, вона буде
грати по-іншому сьогодні. Ми
намагались використовувати,
що в нас було, і це дійсно не багато».
Зрештою, взявши реванш у
португальців за минулорічне
фіаско, збірна України убезпечила себе від участі в перехідному «плей-оф», невдача в
якому призвела б до пониження в класі. Однак удруге поспіль випробовувати долю команді Медведєва не доведеться. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Заокеанський стимул
Вітчизняні майстри помаранчевого м’яча завдали іменитим іспанцям першої
поразки у відборі на «мундіаль»
■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група І.
Україна — Іспанія — 76:65 (19:12, 17:22, 20:17,
20:14; Михайлюк (22), Кравцов (13) — Колом
(15). Латвія — Словенія — 85:74, Туреччина
— Чорногорія — 79:69.
Турнірне становище: Іспанія — 6 перемог/1 поразка, Туреччина, Латвія — 5/2, Україна
— 4/3, Чорногорія — 3/4, Словенія — 2/5.
ти, а перемагати», — наголосив новобранець «Атланти Хоукс» Олексій
Лень, який продуктивно попрацював
під обома кошиками. При цьому разом
iз Михайлюком, який став найрезультативнішим гравцем цього матчу, українські повпреди з НБА, без сумніву,
складали головну ударну силу своєї
команди. Хоча, окрім матеріального внеску, Михайлюк iз Ленем зробили неймовірно потужне психологічне
вливання в свідомість своїх партнерів,
додавши їм упевненості у власних силах.
Загалом, маючи у своєму складі
таких мотивованих гравців з НБА,
здається, Євгену Мурзіну не потрібно
було занадто хвилюватися за підсумок
гри в Чорногорії. Інша справа — наступні поєдинки відбору ЧС-2019, які
проходитимуть вже під час регулярного сезону в Національній баскетбольній лізі. А, як відомо, відрядження до

❙ Святослав Михайлюк зробив ключовий внесок у перемогу України над Іспанією.
❙ Фото з сайта fbu.kiev.ua.
національних збірних у цей час в НБА
не практикуються. Утім принципова
зміна Міжнародною федерацією баскетболу регламенту відбору на ЧС усе
ж залишає шанси на те, що Лень iз Михайлюком і надалі приїжджатимуть до
лав національної команди.
Поки ж в українському баскетболь-

ному просторі насолоджуються яскравою перемогою над Іспанією. Задоволені своїм здобутком, якого, відверто кажучи, очікували далеко не всі, й
вітчизняні збірники. «Ми зробили все
для перемоги, тому результат — закономірний. Приємно перемагати», —
відзначив Михайлюк. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Не дайте себе отруїти
Кількість курців в Україні суттєво зменшилась, але «тютюнових» проблем більше ніж вистачає

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ГАСТРОЛЬ
❙ Справжній
❙ мачо Енріке
❙ Іглесіас.

Осінь у стилі латино
Енріке Іглесіас «запалить» у Києві
Ой, дівчата, вже зовсім скоро він
буде тут! Менше двох тижнів залишилося до приїзду в Україну красунчика
Енріке Іглесіаса. Місце зустрічі — НСК
«Олімпійський», саме тут співак дасть
грандіозний концерт у рамках свого світового турне. Щоправда, розраховувати на близьке знайомство з секс-символом не доводиться, адже в «залі», який
вміщує 70 тисяч осіб, не те що роздивитися родимки на його вродливому обличчі, а й побачити самого співака буде
непросто. Зате почути Енріке «живцем»
вам ніщо не завадить. Тим більше що
балує своїх прихильниць з України він
нечасто. Востаннє він був у нас 11 років
тому. І хто зна, коли надумається приїхати ще раз. Бо знаєте,що він днями заявив? Відколи став батьком, то гастролі
йому даються все важче і важче. Адже
так не хочеться покидати надовго своїх
крихіток-двійнят. «Коли я їх бачу, я щасливий, для мене ніщо більше не має значення, лише вони», — розказав співак у
телешоу Un nuevo dia.

Ну і хто б міг подумати, що
43-річний серцеїд Енріке, який
не визнає офіційного шлюбу,
виявиться чудовим батьком?!
Нагадаємо, близнюків Ніколаса і Люсі співаку в грудні минулого року народила тенісистка Анна Курнікова. З
нею, попри тривалі стосунки
— разом вони вже 15 років
— Енріке так і не одружився. «Вона весела, незалежна, боєць, але, якщо чесно,
я ніколи не уявляв, що зможу стільки років мати з кимось стосунки», — зізнається
співак. Та авжеж, російські жінки вони такі — і коня «на скаку» зупинять, і знаного мачо до рук приберуть.
Нагадаємо, що Енріке Іглесіас є найпопулярнішим у світі виконавцем латиноамериканської музики. Ажіотаж на
квитки на його концерт величезний!
Сайти з продажу квитків повідомляють, що білетів залишилося лише трохи більше 400. ■

■ З БОГОМ!

З любов’ю — до Мінська
Дарина Красновецька
поїде від України
на «Євробачення»
Інф. «УМ»
Україну на дитячому «Євробаченні-2018» представлятиме вінничанка
Дарина Красновецька. Пісенний конкурс відбудеться 25 листопада в столиці Білорусі Мінську.
Визначення переможця з-поміж 10
фіналістів відбувалося за результатами оцінювання журі, яке очолювала співачка Марія Бурмака, та з урахуванням он-лайн голосування гляда-

❙ Дарина Красновецька.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №101
По горизонталі:

чів. І тим, і іншим сподобалася запальна пісня Дарини Say love («Кажу
любов») та її чистий кришталевий голос. Сподіваємось, що й Європа високо оцінить талановит у дівчинку з України.
Дарині — лише 11 років, з яких понад п’ять вона професійно займається вокалом. У 2016 році Красновецька брала участь у вокальному талантшоу «Голос. Діти», і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі
«Чорноморські ігри», де двічі перемагала — у молодшій та середній війковій
групі.
У майбутньому Дарина хоче стати відомою співачкою не тільки на території
України, а й в усьому світі. Перемога у
національному відборі — це важливий
крок до великої мрії, переконана дівчина. «У кожної людини є своя мрія. Моя ж
— це перемога у Дитячому Євробаченні-2018!» — каже Дарина Красновецька.
Що ж, триматимемо кулаки, аби її мрія
збулася! ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +24...+26.
17 вересня температура води на узбережжi Чорного та
Азовського морiв становила 19-21 градус, у Днiпрi бiля
Києва — 21.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +9...+11, удень +25...+27. Моршин: уночi
+9...+11, удень +25...+27.

із громом та блискавками. 6. Балтійська країна. 10. Знаменитий іспанський поет і драматург, відомий
також як музикант і художник-графік. 11. Частина повісті чи роману.
13. Шерстяна тканина зі специфічними вузликами на нитках. 14. Варвар, майстерно зіграний Арнольдом
Шварценеггером. 16. Український
композитор, автор пісні «Одна калина за вікном». 17. Одна зі сторін
прямокутного трикутника, прилегла
до прямого кута. 18. Давнє італійське місто, де зберігається плащаниця Ісуса Христа. 19. Початок дня.
21. Чорношкіра людина. 22. Великий казахський поет, основоположник сучасної казахської письмової
літератури.
Кросворд №99
від 12 вересня

По вертикалі:
1. Дворянський титул. 2. Те,
що відрізняє європейця від азійця. 3. Засіб безготівкового розрахунку за покупки в супермаркетах.
4. Батьківщина Одіссея. 5. Дощ

■ ПРИКОЛИ

19 вересня за прогнозами синоптиків
Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +25...+27.

1. Голлівудський актор, зірка фільмів «Кралечка» та «Соммерсбі». 4. Річка, на якій стоїть місто Кропивницький. 7. Елемент архітектурної декорації, чоловіча фігура,
що «тримає на плечах» балкон або
портик над входом. 8. Штучне переривання вагітності. 9. Висока труба
чи мачта, на яку піднімають прапор.
12. Тропічна рослина, яку називають
«текстильний банан». 15. Відомий
латвійський курорт, місце проведення багатьох фестивалів, як музичних,
так і гумористичних. 16. Одне з найдавніших історичних міст Узбекистану. 17. Туристична країна в Перській
затоці. 20. Знаменитий східний лікар
та вчений. 23. У Стародавній Греції
та в Римі правитель, що прийшов до
влади насильницьким шляхом і керує одноосібно. 24. Місто на Рівненщині, давній історичний і культурний
центр, де у 1581 році Іван Федорович надрукував свою «Біблію». 25.
Письменник-драматург і політичний
діяч, екс-очільник Спілки театральних діячів України. 26. Оперативна бойова одиниця УПА після 1947
року.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

00…00
+10…+15
00…00
+23…+28

00…00
+7…+12
+23…+28
00…00
Схід

хмарно

Центр

00…00
+10…+15
00…00
+23…+28

+9…+14
00…00
00…00
+23…+28

дощ
сніг

Південь +10…+15
00…00
+23…+28
00…00

дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
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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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Зупиняє ДАІшник автомобіль. Підходить до машини, згортає кульок iз газети, просовує водієві у віконце і каже:
— Дихнiть.
Водій кидає 5 доларів.
— Дихнiть іще раз, щось я не
розібрав.
Водій кидає в кульок долар.
— Астматику, дихнiть, як спочатку.
***
В Одесі шмон, шукають дезертирів.
Старий Хаїм:
— Софочко, заховай мене, бо заберуть.
— Хаїме, i кому ти потрібен у 85
років?

— А що, генерали армії вже не
потрібні?
***
П’яний сів в автобус біля старенької:
— Знаєте, — каже бабця, — ви
потрапите просто в пекло.
П’яний схопився і крикнув водієві:
— Випустіть мене, я сів не в той автобус!
***
Стоїть хлопець у підворітні і курить,
повз iде жінка, побачила його і питає:
— А твої батьки знають, що ти куриш?
— А ваш чоловік знає, що ви чіпляєтеся на вулиці до незнайомих чоловікiв?

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами
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