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ІнФорУМ

«За підсумками січня 2019 року, експорт товарів з України становив 4,07 млрд.
доларів, а імпорт у країну — 4,05 млрд. доларів. У порівнянні з першим місяцем 2018
року показники зросли на 9,2% і 0,7% відповідно».
Державна служба статистики України

■ ГРА У ЦИФРИ

■ НА ФРОНТІ

Між ворогом
і Європою

Настріляли на Гаагу

Україна вперше за тривалий час
продала товарів за кордон більше,
ніж купила. Серед найбільших
наших торговельних партнерів —
Європа та... Російська Федерація
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
У січні нинішнього року вітчизняна зовнішня
торгівля вперше за останній час продемонструвала
позитивну тенденцію: експорт українських товарів
зростає і навіть перевищує імпорт.
За даними Державної служби статистики, за підсумками січня 2019 року, експорт товарів з України
становив 4,07 млрд. доларів, а імпорт у країну — 4,05
млрд. доларів. У порівнянні з першим місяцем 2018
року показники зросли на 9,2% і 0,7% відповідно.
Позитивне сальдо таким чином склало 20,9 млн. доларів. Цифра доволі красномовна, оскільки рік тому
сальдо було негативним і становило мінус 294,1 млн.
доларів.
Найбільше ми експортували недорогоцінних металів i виробів iз них, заробивши на цьому 1,1 млрд.
доларів. На другому місці йдуть продукти рослинного
походження, які принесли в державу близько одного
мільярда доларів. На третьому місці — жири та масла, які дозволили їх виробникам заробити 350 млн.
доларів. Зовнішньоторговельні операції проводили з
партнерами зi 193 країн світу.
Тенденція назагал залишається сталою, хоча продовольча складова трохи зменшується. Торік, нагадаємо, найбільшу частку в експорті становили продовольчі товари і сільськогосподарська продукція: на
18,6 млрд. доларів, що становило майже 40% від загального експорту. Всього ж у 2018 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив 104 млрд. доларів,
що на 12% більше, ніж було у 2017 році. Тоді, як ми
пам’ятаємо, ця цифра становила 92,7 млрд. доларів.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі порахувало, що наш експорт у країни ЄС зріс на 6,1% і
в січні становив 1,8 млрд. доларів. Таким чином, Європейський Союз залишається основним торговельним партнером iз часткою в 44,6% від загального обсягу торгівлі товарами. Втім на ринок ЄС ми продаємо менше, ніж купуємо. Назагал торговельне сальдо
з країнами Євросоюзу наразі негативне.
Проте найближчим часом ситуація може змінитися: завдяки глибшій інтеграції у Європу зростає й експорт, який уже випереджає традиційні ринки. Так,
наприклад, експорт до Польщі практично зрівнявся
з експортом у РФ, а в середньому приріст щодо цих
країн становить близько 10-15%. Іншими словами,
попри війну ми продовжує торгувати з нашим стратегічним ворогом, але при цьому намагаємося переорієнтуватися на Захід.
Експерти пояснюють наш січневий успіх двома складовими. З одного боку — це сприятлива для
нас цінова тенденція на світових ринках, тобто, високі ціни на товари, які традиційно експортує Україна. З іншого — у січні «Нафтогаз» не купував газ за
кордоном, відтак сальдо одразу ж пішло в плюс. Відтак хороші новини можуть бути тимчасовими. Адже
як тільки «Нафтогаз» відновить закупівлю газу задля поповнення запасів у своїх підземних сховищах,
а аграрії почнуть закуповувати мінеральні добрива
і пальне, ситуація може змінитися на діаметрально
протилежну.
Аналітик фінансової компанії «Альпарі» Максим
Пархоменко до ситуації ставиться оптимістичніше,
констатуючи суттєвий приріст експорту за доволі
технологічними групами товарів, як, наприклад, літальні апарати: вдвічі, — до 56 млн. доларів. У цьому переліку також товари органічного хімічного виробництва: + 70%, — до 2,1 млрд. доларів, а також
експорт м’яса і риби: вдвічі, — до 20 млн. доларів.
Приємно, що починає відновлюватися металургія: найбільший абсолютний приріст у грошовому вираженні демонструють вироби з чорних металів. Всього ця галузь експортувала на 1,02 млрд.
доларів. Збільшився також обсяг експорту деревообробної промисловості, який у січні становив 1,4
млрд. доларів. Зростає також ринок ІТ, і ця галузь,
на думку аналітиків, має хороші перспективи для
розвитку. ■

Росія не зупиняється у застосуванні забороненої
Мінськими угодами зброї на Донбасі
Тарас ЗДОРОВИЛО
Російські окупаційні війська
18 березня тричі обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при
цьому кожного разу застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 i 82
мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську
та стрілецьку зброю.

Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: iз мінометів калібрів 120 та 82 мм — поблизу села Катеринівка; двічі — зі
снайперської та стрілецької зброї,
а також із великокаліберних кулеметів, і в подальшому — з мінометів
калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокалі-

берних кулеметів — поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
Унаслідок обстрілів один 21-річний український військовослужбовець загинув. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. Напередодні, 17 березня, поліг смертю
хоробрих 28-річний Віктор Грабар.
За даними розвідки, 18 березня
вогнем у відповідь двох окупантів
було ліквідовано та двох поранено.
Також знищено дві бойові машини
піхоти та дві одиниці військової автомобільної техніки противника.
Станом на 7-му годину ранку 19
березня обстрілів позицій наших
військ не зафіксовано. Об’єднані
сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення
вогню.■

■ БРАТ НА БРАТА

Проголосуй, а потім поговоримо
11,5 % українців готові перестати спілкуватися зі своїми родичами, якщо
їхні політичні вподобання не збігаються
Соломія БОНДАРЕНКО
Як ніколи гостро напередодні
виборів між знайомими та близькими виникають політичні суперечки. Трапляються і такі ситуації,
коли люди просто перестають спілкуватися через розбіжності у ставленні до політичних реалій життя.
Статистистичні дослідження показують, скільки ж українців готові
перестати спілкуватися зі своїми
близькими через різні погляди на
процеси, що відбуваються у країні
з кінця 2013 року.
«Я вже протягом п’яти років
не спілкуюся зі своїм рідним братом», — розповідає «УМ» Ірина Соловій. Після подій у Криму
брат дівчини залишився на анексованій території, а вона переїхала до Харкова. Запевняє, що саме
політичний розбрат і посіяв ворожнечу у сім’ї. «Я от, почувши
від вас статистику, не здивувалася цифрам. Адже таких випадків
саме в Україні дуже багато, і це не
дивно, бо в країні триває війна і
дехто готовий голосувати за тих,

хто влаштував цю війну, а хтось
навпаки — для себе визначився із
європейським майбутнім. От так
відбулося і у нашій сім’ї. Я усвідомлюю, що виглядає це дико, але
такі реалії зараз», — із сумом констатує Ірина.
Менше половини українців готові сваритися з рідними і близькими через політичні розбіжності, заявляють аналітики EtCetera. Опитування охоплює 3 тис. 336 респондентів. 50% опитаних заявили, що
не готові жертвувати стосунками
із рідними через політичні розбіжності і просто уникають цих тем або
ж намагаються пояснити свій вибір. Ще 5,5% респондентів зізналися, що і зовсім не цікавляться ситуацією у владі. «І правду кажуть, що
коли збираєшся десь компанією, ніколи не варто говорити про політику та релігію. І це ж не просто так»,
— сміється у розмові з «УМ» студентка Марічка Леонтович. Дівчина запевняє, що належить саме до
тих 50%, які просто не хочуть дискутувати на такі теми: «Я не бачу
у цьому аж ніякого сенсу. Все одно

прийду на вибори і зроблю свій вибір, і ніхто мене у протилежному не
зможе переконати». На питання, чи
розходяться її погляди з батьками
та друзями, усміхається, проте відповідає, що «так». «Але не варто через це сваритися. Бо політики помиряться, а ви залишитеся без друзів»,
— додає дівчина.
Водночас 27,5% респондентів
вважають за свій обов’язок переконувати «неправильно» мислячого родича, оскільки відповідати за його вибір доведеться всім.
Майже 6% вважають це необхідністю — сперечатися та доводити
свою точку зору. На питання, як
часто ви говорите про політику,
майже 70% опитаних українців
зазначили, що останнім часом —
це постійні розмови у дружніх та
сімейних колах. І за результатами
опитування, лише 11,5% респондентів готові перестати спілкуватися з родичами, якщо їхній вибір не збігається. Аргументують це
так: навіщо витрачати сили на чвари, якщо набагато простіше просто
ігнорувати таких людей. ■

■ НОУ-ХАУ

І собі, і звірям
В Україні почали продавати
посуд із висівок
Олена ЯРОШЕНКО
Польська компанія
Biotrem, яка виготовляє
органічний посуд, відкрила представництво в Україні. Після використання таким одноразовим посудом можна погодувати
тварин чи птахів. Фірма
запатентувала технологію, яка дозволяє робити його з пшеничних і кукурудзяних висівок, продуктів переробки маніоку, водоростей, а також
полімерів на рослинній
основі.
Сировину стискають
під пресом за допомогою
гарячого повітря. Одну

тонну пшеничних висівок за цією технологією
можна перетворити на 10
тисяч тарілок чи мисок.
Набір такого посуду містить тарілки, чашки, виделки та ложки. Висівковий посуд достатньо
твердий і тривкий, аби
навіть розігрівати в ньому їжу. Якщо не вдалося згодувати його після
використання тваринам
чи птахам, то висівкове
приладдя повністю розкладеться за 30 днів.
За
підрахунками
розробників, один кілограм продуктів пшеничних висівок (обробка
пшениці, транспортуван-

❙ Посуд із висівок: поїв сам — погодуй братів наших менших.
❙ Фото з сайта instagram.com/biotrem_eu.
ня, переробка й утилізація) генерує близько 1,3
кілограма СО2, тодi як кілограм полістиренових
одноразових тарілок чи
чашок — 8,5 кілограма
СО2.
Biotrem має влас-

ний завод та постачає продукцію масовим
клієнтам, зокрема мережам ресторанів і роздрібним
продавцям,
напряму або за посередництва незалежних
дистриб’юторів. ■

ІнФорУМ
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
На Тернопільщині знову заговорили про необхідність терміново вирішувати проблему з Малашівським сміттєзвалищем, забороненим екологами для
експлуатації ще в...1997му, бо воно розташоване в
другому поясі зони санітарної охорони водозабору, звідки постачають
питну воду для обласного центру. Вiдтодi сміття
там тільки накопичувалося, і час від часу виникали
то масові протести та скандали (десять років тому
жителі прилеглого села,
приміром, надовго перекрили заїзд сміттєвозам,
через що обласний центр
потопав у відходах), то все
нові пропозиції та ідеї, що
робити з полігоном. Цього разу тему «екологічної
бомби уповільненої дії»,
як охрестили звалище
журналісти, порушили під
час перебування в області з
робочим візитом міністра
екології та природних ресурсів України Остапа Семерака. Очільник міністерства, до речі, повідомив, що впродовж останніх 25 років в Україні не
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■ ЕКОБЕЗПЕКА

Смердючі полігони
Місцева влада збирається вирішувати
проблему сміття стратегічно

❙ Переповнені сміттєзвалища — загроза довкіллю
❙ та здоров’ю людей.
приймали жодних стратегічних рішень для вирішення проблеми з утилізацією відходів, тим часом ця проблема лише загострювалася.
На брифінгу за участю
чиновника високого рангу
представники ЗМІ вкотре
почули, що влада вирішить проблему найбільшого на Тернопільщині

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Водії КП «Комплекс iз вивезення побутових відходів» не хочуть
виходити на роботу через нестерпні умови праці. Як повідомила
агенція АТН, днями близько сотні
працівників комунального підприємства зібралися для того, щоб висловити свою незгоду з політикою
керівництва. Вони кажуть, що останнім часом їхні зарплати помітно
зменшилися, хоча кілька місяців
тому тариф на вивезення сміття у
Харкові зріс фактично вдвічі. Більше того, водіям додали робочих годин без занесення до заробітної відомості, а також змушують купувати запчастини за власний кошт. До
протесту робітників підштовхнув і
той факт, що на двох автомобілях
невдовзі працюватимуть не чотири
водії, як було досi, а три.
Така реорганізація, на їхню
думку, неминуче призведе до скорочення, а ті водії, які залишатьЛюдмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Уже на початку травня в черкаському райцентрі Кам’янка тамтешня об’єднана територіальна громада
збирається реалізувати грандіозний
ландшафтний проет — тут на вулиці Тараса Шевченка висадять 286 сакур.
Як повідомили «Україні молодій»
у Кам’янській міській раді, ця алея
буде найдовшою в Україні — 750 метрів — і називатиметься «Алея дружби міст України».
За словами міського голови
Кам’янки Володимира Тірона, алейний проект обійдеться громаді у 880
тис. гривень. Саджанці віком від
п’яти років висадять на місці старих
зрізаних яблунь, які росли на цій вулиці.
Сакури адаптовані під український клімат, їх привезуть із Голландії. А висаджуватимуть ці дивовижні
дерева фахівці розсадника з Київської області. «Постачальники краси»
дають дворічну гарантію. А це означає, що на місці того саджанця, який
не приживеться, висадять новий.
«На офіційне відкриття «Алеї
дружби міст України» чекаємо послів Японії та Норвегії», — наголошують у Кам’янській міській раді. ■

сміттєзвалища в найкоротші строки, збудувавши там сміттєпереробний комплекс. Про це заявив голова Тернопільської облдержадміністрації
Степан Барна, зазначивши, що вiн особисто вже
підписав розпорядження
про виділення 14,5 гектара землі для будівництва такого комплексу. Що

ж, дуже хочеться вірити,
хоча від моменту виділення землі до запуску готового об’єкта може минути ще багато часу. Проте в
області вистачає й інших
серйозних проблем із сміттям. Так, тільки, згідно з
офіційними документами,
на території Тернопільщини на сьогодні є 740
стихійних сміттєзвалищ,
фактично ж вони є майже
біля кожного населеного
пункту. За словами голови
облдержадміністрації, всі
вони мають бути ліквідовані, натомість сміття має
потрапляти винятково на
належно облаштовані та
сертифіковані полігони.
«Ми напрацювали стратегію, яка передбачає створення щонайменше чотирьох округів утилізації
сміття, — сказав Степан
Барна. — Вже на цей момент з обласного бюджету
виділено 1,6 мільйона гривень на проведення аудиту
розміщення та обсягу твердих побутових відходів».
У результаті заплановано
спорудити й запустити в
експлуатацію чотири сміттєпереробнi комплекси —
в Тернополі та райцентрах
Чортків, Бережани й Кременець. ■

■ «ПОКРАЩЕННЯ»

Комунальні метаморфози
Нестерпні умови вивозу відходів та зростання
тарифів на тепло і гарячу воду
ся на підприємстві, отримають
ще більші навантаження. До речі,
кiлькiсть бажаючих працювати в
таких умовах сьогодні різко зменшилася, 70 відсотків працівників
КП уже написали заяви про звільнення. Якщо кадрова політика підприємства не зміниться, то місто
невдовзі просто потоне у смітті.
Неприємний сюрприз підготувала харків’янам і адміністрація
КП «Харківські теплові мережі»,
де тарифи на тепло і гарячу воду
вже з 1 травня планують підвищити майже на 22 відсотки. Для цьо-

го у підприємства знайшлося одразу дві причини — зростання вартості виробництва, транспортування і постачання теплової енергії
для потреб населення та помітне
збільшення витрат на оплату праці
у зв’язку з підвищенням рівня середньої зарплати. Комунальники
також включили до тарифу подорожчання природного газу, вугілля, послуг КП «Харківводоканалу», витрат на електроенергію та
сплату екологічного податку. Остаточне рішення вони планують озвучити 25 березня. ■

■ КРАСА

Є привід помедитувати
У районному центрі висадять найдовшу в країні
алею сакур

❙ Японці можуть годинами милуватися, як цвіте сакура. А українці?
❙ Фото з сайта udivitelno.com.
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■ НАСИЛЬСТВУ СТОП!

Без страху
і докору
Чи полегшив дітям життя закон
щодо протидії булінгу
Олександра ТВЕРДА
Єва восени пішла у третій клас. Але навчальний рік для дівчинки почався складно. За словами її мами Галини Марханюк,
неладне в поведінці вчительки почало проявлятися ще три роки
тому. Якось Єва попросилась у туалет. Когут Марія Степанівна,
вчителька української мови та літератури у підгрупі дівчинки, пішла до вбиральні разом із дитиною. Проте мала, соромлячись і відчуваючи дискомфорт, у присутності дорослої сторонньої людини
справити нужду не змогла. Тож учителька, коли вони повернулися в аудиторію, поставила дівчинку посеред класу і в присутності
дітей безапеляційно заявила: «Дивіться, вона обманює».
У розмові з кореспондентом «УМ» Галина каже, що жертвою булінгу є не тільки її донька: «З одного хлопчика вчителька стягнула штани при всьому класі й сказала, що якщо ви не
слухатиметеся, то я й iз вас зніму штани. Іншого хлопчика вдарила по обличчю і каблучкою розбила носа. Після кожного інциденту вона залишає дитину і погрожує, мовляв, якщо ти розкажеш комусь, то я покличу директора. Діти просто боялися, що
будуть винні, і нічого не розповідали батькам».
Хвиля булінгу стає все потужнiшою в українських школах.
Згідно з дослідженням, проведеним UNICEF Ukraine в 2017 році,
з цим явищем стикалися 67% українських школярів. Причому
40% iз них нікому не розповідали про насильство, навіть батькам. Удвічі частіше об’єктами насмішок і знущань стають діти
сором’язливі й нетовариські, йдеться в моніторингу.
У Міністерстві освіти та науки України в коментарі для «УМ»
наголошують, що їх робота передусім зосереджена на попередженні та профілактиці булінгу: «Для цього вчителі, адміністрація шкіл, шкільні психологи мають володіти знаннями та навичками, а також знати, що таке булінг, як його розпізнати, як реагувати, куди звертатися. Вони мають учити дітей вирішувати
конфлікти і вміти стабілізувати свій емоційний стан, аби не провокувати булінг. У булінгу завжди є три сторони: жертва, агресор, спостерігачі, тому працювати потрібно з усіма учасниками
конфлікту. Щоб правильно організувати роз’яснювальну роботу з батьками, вчителі мають володіти необхідними навичками
та знаннями. На це й спрямований онлайн-курс, який розробляє
МОН, щоб надати педагогам набір знань та інструментів iз протидії булінгу. Крім цього, керівництво освітнього закладу має
створити безпечне середовище, вільне від насильства та булінгу. З цією метою в курсі міститиметься інформація щодо інструментів забезпечення такого середовища, розрахована саме
на адміністрацію школи».
У МОН також повідомили, що курс створюють за технічної підтримки ГО Prometheus за участю фахівців та авторів курсу, які є експертами (науковці, психологи, тренери, громадські активісти) у сфері протидії та попередження булінгу, а також
членами робочої групи при МОН: «Курсом планується охопити понад 50 тисяч освітян (його також буде відкрито для всіх
охочих, зокрема, для батьків). Це адміністрація шкіл, учителі,
шкільні психологи та інші учасники освітнього процесу. Курс
обов’язково буде викладено на офіційному сайті МОН. Цей онлайн-курс учителі зможуть також пройти на базі регіональних
закладів післядипломної педагогічної освіти (ІППО)». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Нещодавно в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо
протидії булінгу, який передбачає введення штрафів i притягнення винуватців до адміністративної відповідальності. Згідно з
ним, булінг/цькування — діяння учасників освітнього процесу,
які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема й iз застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок чого могло бути чи було заподіяно
шкоду психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
Закон передбачає штраф за цькування та приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань. За моральне або фізичне насильство та агресію в будь-якій формі кривдникам загрожує штраф у сумі від 850 грн. до 1 тис. 700 грн.
або громадські роботи від 20 до 40 годин. Такі ж дії, які вчинить
група осіб або одна особа повторно впродовж року, каратимуть
штрафом від 1 тис. 700 грн. до 3 тис. 400 грн. або громадськими роботами від 40 до 60 годин. За булінг, вчинений малолітніми
або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, відповідатимуть батьки кривдників. Рідні булера повинні будуть сплатити
штраф від 850 до 1 тис.700 грн.
Також штрафувати можуть й осіб, які не повідомили правоохоронцям про булінг. Розмір штрафу становить 850-1700 грн.
Окремо передбачено відповідальність за приховування фактів
булінгу. Якщо керівник закладу освіти не повідомить поліцію про
відомі йому випадки цькування серед учнів, його оштрафують на
суму від 850 до 1 тис. 700 гривень або призначать виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку. Адміністративної відповідальності вчителів за приховування
випадків булінгу законом не передбачено.
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■ ПАРЛАМЕНТ

■ ПИЛЬНУЙ!

І навіть «вата»
заговорить

«У новий курс на старій кобилі?»
ТІК ударив бордами по Зеленському та Тимошенко на їхній батьківщині

Спікер парламенту Андрій
Парубій змусив лідера
«Опозиційного блоку»
Олександра Вілкула
виступати українською
Катерина БАЧИНСЬКА

Депутати=школярі
Чим ближче президентські вибори, тим менше
роботи в парламенті. Уже впродовж двох тижнів
народні депутати нагадують школярів, які прогулюють навчання. Адже вчора від початку роботи
парламенту було зареєстровано 350 народних депутатів. Проте до зали засідань дійшли лише 100
осіб. І саме вони впродовж дня і працювали під куполом. Де ділися ще 250 зареєстрованих — питання риторичне. Проте самі ж депутати зазначають,
що взнаки даються президентські вибори, до яких
залишається лише один робочий тиждень.

Пленарний лише про мову
Розгляд мовного питання почали ще минулого тижня, проте за попередні 5 днів вдалося «пройти» лише 490 правок. Таким чином, як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, швидше за все,
мовний законопроект доведеться розглядати вже
після першого туру президентських виборів, адже
з такою «інтенсивністю» роботи до кінця тижня депутати точно не розглянуть ще 1500 правок. Проте і
від мовного питання вже нікуди не дітися, адже, за
процедурою, парламентарії не можуть перейти до
будь-якого іншого розгляду, допоки не проголосують за законопроект, який розглядають цього тижня.
Хто ж щодня ходить до парламенту, так це голова Комітету з питань культури та духовності, автор закону про мову Микола Княжицький. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, депутат неодноразово зазначав про необхідність прийняття законопроекту саме найближчим часом і не відкладати
його на потім. Адже перше читання документ пройшов iще 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного»
законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час Комітет ВР iз питань культури та духовності опрацював понад дві
тисячі поправок, які надійшли від народних депутатів, а зараз їх розглядають уже під куполом. Проте, на думку пана Княжицького, документ необхідно прийняти за цієї каденції Верховної Ради, щоб
унеможливити проросійський реванш.

Кожен заговорить українською
Із 12-ї години депутати пішли на перерву, попрацювавши всього дві години, розійшлися навіть ті 100 обранців, які засідали від самого ранку. Проте до перерви трапилася мовна перепалка
між спікером парламенту Андрієм Парубієм та лідером «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом. Голова Верховної Ради наполіг на вимкненні мікрофона пану Вілкулу, який під час виступу
з трибуни говорив російською мовою і закликав
депутатів не підтримувати законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як
державної». У свою чергу, Парубій спершу звернувся до Вілкула з проханням говорити українською, проте слова не подіяли: «Прошу до державної
мови повернутися, пане Вілкуле. Я попереджаю і
прошу говорити державною мовою», проте після
цього пролунали інші заклики: «Прошу вимкнути мікрофон», — заявив Парубій. Після цього Вілкул погодився продовжити виступ українською,
але при цьому посперечався з Парубієм. «Андрію
Володимировичу, якщо ви вважаєте, що та мова,
якою ви розмовляєте, це є українська, то ви дуже
помиляєтесь», — сказав він. У відповідь на це спікер підкреслив, що не допустить більше виступів
недержавною мовою у Верховній Раді.

Не Вілкулом єдиним
Це вже не перша суперечка між депутатами
стосовно виступів російською мовою за трибуною парламенту. 12 березня Голова Верховної Ради Андрій Парубій попросив відключити мікрофон народному депутату, члену фракції «Опозиційний блок» Василю Німченку після того, як той
проігнорував прохання говорити українською і
продовжив виступ російською мовою. ■

❙ У містах України з’явилися білборди з дошкульними
❙ для Тимошенко та Зеленського написами.
❙ Фото з сайта umoloda.kyiv.ua.
Інф. «УМ»
Гурт
ТІК
продовжив перформанс-серію з
висміювання кандидатів
у президенти Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського на білбордах у
Дніпрі, Чернігові, Кривому розі, Полтаві та Кременчуку.
Так, зокрема на батьківщині Юлії Тимошенко з’явилися білборди з
написами: «У новий курс
на старій кобилі, ми це
десь вже чули, ми там уже
билі».
А в рідному для Володимира
Зеленського
Кривому Розі: «І як би не
вийшло нам з вами на зло
із маленького Вовки велике ...ло», «Не знаю, як
вам, ну а як по мені, в шоколаді трохи ліпше, ніж у
лайні».
Подібні борди з’явилися й у інших містах України.
Як відомо, зазначені
написи є цитатами з пісні гурту ТІК «Циклони»,
кліп на яку підірвав соціальну мережу на початку березня.

У пісні лідер гурту
Віктор Бронюк висміює
кандидатів у президенти
Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського.
За сюжетом кліпу, сільський житель Іван Петрович рятує виборчу дільницю від залиття фекаліями,
через що вибори опинилися під загрозою.
У самій пісні звучать
такі фрази: «Весняні циклони, ці клоуни. Недолюстровані, перефарбовані. З
вилами й косами на постаменти. Голими й босими
йдуть в президенти». «Газ
подешевшає від тьоті Юлі
і так 20 років, а в кишені
дві дулі». «Владімір також
нині не тренд, он у москалів
є вже такий президент».
Як наголосив Віктор
Бронюк, ідея «Циклонів»
— це відповідь на запитання, чому українці зачаровуються кандидатами, голосують за них, а потім по
факту розчаровуються і
при владі з’являються ті
ж самі біг-морди, тільки в
профіль.
За його словами, виборці мають право зачаровуватися, але при цьому по-

винні усвідомлювати свою
відповідальність.
«Якщо корова призначена давати молоко,
то використовувати її на
кінних перегонах — дурна ідея, як би ви ту телицю не обожнювали. І навпаки, купувати племінного коня, розраховуючи на збільшення надоїв
на душу населення, м’яко
кажучи, недалекоглядно.
Але цю інформацію люди
пропускають повз вуха.
Тому я вирішив у гумористичній формі звернути
увагу виборців, що це саме
вони у кабінках на дільни-

цях приводять до влади
корупціонерів, диктаторів
та високопоставлених бездар. (Тих самих, які в період виборчої кампанії грошима чи гречкою задобрюють свій електорат.) У такий нехитрий спосіб одні
нові обличчя змінюються
іншими, але якість влади
від того не стає кращою»,
— заявив лідер гурту ТІК.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимира
Зеленського судитимуть
за порушення авторських
прав у серіалі «Слуга народу-2. Від любові до імпічменту». ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Прооперували
військовополоненого
Українському військовополоненому моряку в Росії Василю Сороці прооперували поранену руку. Про це 19 березня у «Фейсбуці» написав російський адвокат Сергій Бадамшин.
За його словами, відомості про операцію підтвердила віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, а також лікарня, де оперували ув’язненого.
«Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі, а Василь і
всі моряки швидше повернуться додому», —
оптимістично додав Сергій Бадамшин.

тивну участь у дисидентському русі. У 1963
році зняли з друку її книжку віршів «Зоряний інтеґрал», а книжку «Княжа гора» зняли з
верстки. Незважаючи на це вона у 1968-му написала листи на захист В’ячеслава Чорновола
у відповідь на наклеп на нього в газеті «Літературна Україна».
Уже у 1987 році письменниця видала роман у віршах «Маруся Чурай», за який була
удостоєна Шевченківської премії. У 2010-му,
після фактично двадцятирічної перерви, письменниця презентувала своїм читачам і шанувальникам прозову книжку «Записки українського самашедшего».

Многая літа, Ліно Василівно

Живе ж кум!

19 березня виповнилося 89 років письменниці Ліні Костенко. Вона народилася на Київщині, у Ржищеві у родині вчителів. За першою
освітою — педагог. Другу вищу здобувала у
Московському літературному інституті.
У радянські часи Ліна Костенко брала ак-

«Центр протидії корупції» повідомив, що
Віктор Медведчук — нині голова політради
партії «Опозиційна платформа — за життя»,
кум президента Росії Володимира Путіна і
свого часу керівник президентської адміністрації Леоніда Кучми, продає свій маєток та

землю поблизу Києва. Оголошення розмістили в закритій групі ріелторів 14 березня.
Маєток розташований в елітній Українці
на березі річки Стугни в Обухівському районі
Київської області. Основна будівля — «хонка» (за назвою виробника дерев’яних будівель) площею 1125 квадратних метрів, навколо якої понад 30 га землі. На території є
причал, вертолітний майданчик, басейн, навіть вишка мобільного зв’язку і КПП, а ще гостьовий будинок на скромних лише 200 квадратних метрів.
Одна сотка оцінена у 4,5 тисячі доларів.
Загалом вартість маєтку може сягати 360
мільйонів гривень.
За даними журналістів, у проросійськи налаштованого Віктора Медведчука в Україні є щонайменше 5 маєтків, котедж на Оболонській набережній у Києві та більше двох
десятків столичних квартир. Ще у 2000-х роках в Українці фірмі політика виділили дачу
під рекреаційний об’єкт.

СВІТ
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■ НОВИНИ ПЛЮС

Більше зброї Україні

Назарбаєв пішов у відставку
Президент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв оголосив про те, що відмовляється від повноважень голови держави. Про це він заявив у спеціальному телезверненні до народу, повідомляє
«Бі-Бі-Сі». Нурсултан Назарбаєв очолив
Казахстан ще у радянський час, коли у
червні 1989 року став першим секретарем місцевої Компартії.

У бюджеті США передбачено
250 млн. доларів на зміцнення оборонного
потенціалу нашої країни
Олег БОРОВСЬКИЙ
Сполучені Штати можуть
передати Україні чергові партії протитанкових систем,
протиповітряне озброєння та
засоби охорони узбережжя,
заявив на прес-конференції
у Брюсселі спецпредставник
США у справах України Курт
Волкер.
Минулого року в рамках
оборонної підтримки проти
агресії Росії Україна отримала від США, зокрема, керовані протитанкові снаряди
«Джавелін» разом iз пусковими установками. «Частина
цієї допомоги полягала в поставках протитанкових систем, щоб Україна могла захищатися, якби танки здійсни-

ли спробу просунутись далі
на її територію», — пояснив
Волкер. «Україна виявила
зацікавленість в отриманні
більшої кількості таких систем. І це можливо. Ми також
повинні вивчити такі напрямки, як протиповітряна оборона та оборона узбережжя», —
поінформував Волкер.
У березні минулого року
Держдепартамент США поінформував Конгрес, що має
намір продати Україні протитанкові керовані снаряди
«Джавелін» та пускові установки до них загальною вартістю 47 млн. доларів. У листі
до Конгресу Держ департамент
повідомив, що такі плани стосуються 37 пускових установок iз командними пунктами

Польща не запросила
Путіна на 80-ті роковини
початку ІІ Світової війни

❙ Протитанкових систем «Джавелін» Україні можуть надати ще більше.
❙ Фото з сайта politeka.net.
та 210 снарядів. «Джавеліни» були доставлені в Україну у квітні минулого року, а в
травні українська армія провела перші навчання з їх застосуванням.
Минулого травня Україна
також отримала два патрульні катери типу «Айленд». Також пролунала пропозиція передати українському військо-

вому флоту два ракетні фрегати типу Oliver Hazard Perry.
Минулого тижня посольство України в Вашингтоні
повідомило, що в проекті
оборонного бюджету Сполучених Штатів на наступний
рік передбачено 250 млн. доларів на зміцнення безпекового та оборонного потенціалу України. ■

■ ПУТІНСЬКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Сіють однаково, заробляють по-різному
Зарплати вчителів у Москві та на Кавказі відрізняються в рази
Інна СТЕПАНЧУК
Рівень зарплат вчителів, попри те, що
це працівники бюджетної сфери, у різних
регіонах Росії суттєво відрізняються. Як
свідчить звіт, укладений РІА «Рейтинг»
на основі даних Росстату, найвищий рівень зарплат шкільних учителів — у Москві і на Далекому Сході, а найнижчий —
на Північному Кавказі. В цілому в Росії
понад 30% працівників сфери освіти отримують менше 15 тисяч рублів за місяць
(приблизно 230 доларів). Середня зарплата становить 37,8 тисячі рублів. Водночас
у таких заможних містах, як Москва та
Петербург, ситуація з оплатою праці освітян краща і сягає 50 тисяч російських
рублів.
Як наголошується в дослідженні, в
столиці РФ учителів, які отримують таку
пристойну зарплату, 59,5%. А в Карачає-

во-Черкесії таких щасливчиків усього
0,4% від загальної кількості працівників
освіти, повідомляє інформаційна агенція
REGNUM. Не краща ситуація в Інгушетії,
Чечні, Тамбовській області та Дагестані,
які перебувають наприкінці рейтингу з
показником 0,5-1%. Отже, виходить, що
сіють добре і вічне однаково, а заробляють
— геть по-різному.
Наприклад, у містечку під Твер’ю (а в
наведеному дослідженні Тверська область
виглядає не гірше багатьох інших) базова
ставка вчителя в середній школі при 18
годинах навантаження на тиждень — 8
тисяч рублів. «Дійсно, як на такі гроші,
навіть якщо їх удасться подвоїти за рахунок збільшення навантаження, класного
керівництва і так далі, прожити? — констатує видання. — Словом, добре, що завдяки дослідженню виділено особливо
проблематику оплати вчителів на Північ-

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна знизився до нового історичного мінімуму
й склав 32 відсотки, свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. У
січні центр уже фіксував історичне зниження довіри до президента Росії: тоді він спустився до 32,8%.
«Зараз у Путіна найнижчий рейтинг довіри від самого початку», — констатує професор університету New School в Нью-Йорку, політолог Ніна Хрущова,
передає «Радіо Свобода».
ному Кавказі, але погано, що ситуація типова, за винятком Москви, Петербурга і
деяких особливо багатих регіонів! Ситуацію треба міняти кардинально, так, як
свого часу змінили ситуацію з грошовим
забезпеченням офіцерського складу в армії і силових структурах». ■

■ СТИХІЯ

Чорна година Африки
Тайфун Ідаї та викликані ним повені
забрали життя щонайменше тисячі осіб
Олег БОРОВСЬКИЙ
Циклон Ідаї, який розпочав лютувати у південно-східній частині Африки, та викликані ним повені посіяли смерть і
руйнацію у кількох країнах цієї
частини континенту, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Стихія зачепила передусім
мешканців Мозамбіку, Зімбабве
та Малаві. Кількість смертельних жертв циклону в Мозамбіку може перевищити одну тисячу осіб, повідомив президент цієї
країни Філіпе Н’юсі. Він додав,
що наразі підтверджена смерть
84 осіб, але масштаб катастрофи «гігантський». Пролітаючи
гелікоптером у понеділок над
охопленими стихією теренами,
він бачив численні тіла у воді та
на острівцях суші.

«Червоний хрест» повідомив, що півмільйонне місто Бейра, друге за кількістю мешканців
у Мозамбіку, знищене циклоном
на 90 відсотків. Велика вода Індійського океану і швальнi вітри
зруйнували будинки і дороги. У
місті Бейра люди рятувалися на
дахах та деревах, оскільки будинки подекуди були затоплені
аж до покрівель. Швидкість вітру становила при цьому 177 км/
год. 1500 людей у Бейрі отримали поранення через падіння дерев і дахів iз будівель.
Раніше Міжнародна федерація Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC)
назвала наслідки «масштабними
та жахливими». Керівник групи з оцінки IFRC Джеймі Лесьор повідомив Бі-Бі-Сі, що декого доводилося рятувати просто з

Канцелярія президента Польщі не
запросила Володимира Путіна на заходи до 80-річчя початку Другої світової
війни. «Серед запрошених країн Росії
немає», — сказав у розмові з радіо
RMF FM речник Анджея Дуди Блажей
Спихальський. За його словами, запрошені на урочисті заходи до Польщі мають бути тільки члени Європейського
Союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна,
Вірменія, Азербайджан, Грузія). Без
Росії. «Ключ до запрошень на святкування історичного ювілею не був історичним», — пояснив речник президента Польщі Блажей Спихальський. «Запрошення мають сучасний, а не історичний характер», — додав він.

Мільярди людей на Землі
не мають доступу до питної
води
Близько 2,1 мільярда людей на
планеті не мають на даний момент
постійного доступу до чистої питної
води. Ще вдвічі більша кількість людей, 4,3 мільярда осіб, живуть, не маючи безпечних санітарних умов. Про
це йдеться у щорічній доповіді ЮНЕСКО про освоєння водних ресурсів
у світі. Водні ресурси на Землі розподілені вкрай нерівномірно, йдеться у доповіді ЮНЕСКО. Половина населення Землі, яка не має достатньо
чистої питної води у своєму розпорядженні, живе у країнах Африки. І лише
24 відсотки населення африканських
країн на південь від Сахари мають доступ до безпечної питної води. Окремо наголошується на нерівних умовах розподілу питної води між бідними та багатими мешканцями Землі.
За словами головного укладача звіту
Ріка Коннора, у містах багаті сім’ї, що
мешкають у будинках із водозабезпеченням, платять за літр води у 10-20
разів менше, ніж бідне населення, що
живе у нетрях та вимушене купувати
воду. У звіті також робиться невтішний прогноз, що в майбутньому ситуація із водозабезпеченням на планеті лише погіршиться, що негативно
вплине на світову економіку. Так, до
2050 року 45 відсотків світового ВВП
i 40 відсотків світового виробництва
зернових опиниться під загрозою через шкоду, завдану людиною навколишньому середовищу, та брак водних ресурсів.

Найдорожчі й найдешевші
міста світу

❙ Циклон є найбільш руйнівним для цих місць за останні майже двадцять років.
дерев. «Бейрі завдано страшної
шкоди. Але ми чули, що ситуація за межами міста може бути
ще гіршою», — йдеться в заяві
IFRC.
Інші африканські країни також постраждали від циклону.
У сусідньому Зімбабве, досить
віддаленому від океану, внаслідок тайфуну 98 людей загинули, а 217 людей зникли безвісти, повідомив уряд.
У сусідньому з Мозамбіком
Малаві внаслідок повені, викликаної сильними зливами, загинуло 122 людини, повідомляє

Reliefweb. Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» повідомила про тисячі зруйнованих
повінню будинків у місті Нсандже, на півдні Малаві.
Через руйнування дороги до
постраждалих районів не можуть доставити допомогу. Негода не дозволяє навіть гелікоптерам доставляти допомогу в охоплені лихом регіони.
Ідаї називають найбільш
руйнівним циклоном у цій частині Африки з лютого 2000 року,
коли внаслідок тропічного шторму загинули сотні людей. ■

Британський журнал «Економіст»
оприлюднив учора свій щорічний рейтинг найдорожчих і найдешевших міст
світу. Укладачі рейтингу при його підготовці враховують ціни на 150 товарів та
послуг у 133 містах світу, потім беруть
за 100% ціни у Нью-Йорку і, виходячи
з цього, обраховують ціни інших містучасників рейтингу. Цьогоріч перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу ділять одразу три міста — Париж, Гонконг і Сінгапур. Це перший подібний випадок в 30-річній історії рейтингу, який
укладає підрозділ економічних досліджень журналу «Економіст». Усі три міста мають бал 107, тобто ціни у них на 7%
вище нью-йоркських. До першої п’ятірки
також увійшли два швейцарських міста:
Цюрих — 106 і Женева — 101. Найдешевшими у світі визнані столиця Венесуели Каракас — 15, столиця Сирії Дамаск — 25, столиця Узбекистану Ташкент — 33, колишня столиця Казахстану
Алмати — 35 та індійське місто Бангалор — 39. ■
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■ ГРА У ЦИФРИ

■ А ТИМ ЧАСОМ...

Розрахунок за вчора
Україна вступила у піковий період виплат за держборгом.
При цьому співвідношення боргу до ВВП зменшується
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Наша держава продовжує
виплачувати зовнішній борг
— ті самі максимальні, пікові
значення, до яких готувалася попередні роки. Обсяги
міжнародних золотовалютних резервів при цьому знижуються, втім, до критичних показників, які могли би
мати вплив на вартість національної валюти чи, скажімо,
призвели би до реалізації песимістичного «дефолтного»
сценарію, справа, на щастя,
не доходить.
Тим часом головний «борговий» показник — співвідношення держборгу до ВВП
— поліпшується і давно вже
вийшов за критичні межі.
Як відомо, у нинішньому
році Україні доведеться направити на погашення зовнішніх боргів чверть державного бюджету, що становить
близько 417 млрд. Увагу до
цієї цифри нещодавно загострив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Держбюджет України становить 1,3
трлн. грн. Тобто, четверту
частину ми повинні віддати
на погашення тих боргів, які
ми не робили», — зазначив
Гройсман.
Виплати, які сьогодні
здійснює наша держава, обслуговуючи свої борги, — величезні. Лише платежі з обслуговування та погашення
держборгу у січні 2019 року
становили 883,9 млн. доларів. Найсуттєвіші платежі
з обслуговування зовнішнього боргу цьогоріч передбачаються у березні та у вересні —
по 500 млн. доларів за євро-

Перечекати два місяці
У Нацбанку очікують, що у нинішньому році Україна отримає від Міжнародного
валютного фонду два транші на загальну суму близько 2,5 млрд. доларів: уся сума
надійде двома платежами — рівними частками в травні і листопаді.
При цьому НБУ не бачить підстав для скасування траншу від МВФ через визнання неконституційною статті кримінального кодексу про незаконне збагачення. Технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду, що прибула до
Києва 5 березня і закінчила роботу 13 березня, не виявила фактів, які могли би спричинити зрив двосторонніх перемовин між Києвом та МВФ. Втім головна штаб-квартира Фонду традиційно порадила нашій державі продовжувати реформування, зауваживши, що зміни у державі мають бути глибокими і структурними.
На думку наших урядовців, Україна до кінця березня виконає більшість умов для
отримання чергового траншу кредиту в рамках чинної програми з Міжнародним валютним фондом.
«Більшість умов, які повинні бути виконані до кінця березня, на сьогодні виконані або перебувають у процесі виконання і повинні бути виконані найближчим часом», — сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, зауваживши, що чинна програма з МВФ досить реалістична і Мінфін не бачить жодних проблем з її виконанням.

■ НАШІ ГРОШІ
«Діра» у кошторисі

❙ Державні чиновники знову змушені розплачуватися «за попередників»:
❙ Кабінет Гройсмана платить за Юлію Тимошенко і Миколу Азарова.
бондами, які були випущені в
результаті реструктуризації
нашого боргу в 2015 році, що
її пов’язують із екс-очільницею Мінфіну Наталією Яресько.
Та попри це державний
борг України станом на 31
грудня 2018 року становив
2 168,63 млрд. гривень. За даними Мінфіну, упродовж минулого року сума боргу зросла на 26,94 млрд. гривень. Як
пояснюють експерти, — через черговий транш кредиту
МВФ, який ми отримали перед новим роком.
Міністерство також повідомило, що основна сума
держборгу, а це близько
43,58%, номінована в доларах США. Майже третина, а
якщо точніше, то ще 29,43%
— в гривні, 16,73% — у спеціальних правах запозичення, 9,15% — у євро. Крім
того, менше 1% держ боргу

номіновано в канадських доларах і японських ієнах.
Втім вже у лютому Україна продовжила активно виплачувати свої боргові
зобов’язання: у минулому
місяці ми повернули кредиторам 1 285,4 млн. доларів.
Через це відповідно наша держава зменшила свої міжнародні валютні резерви.
Так, лише 837,8 млн. доларів було направлено на обслуговування і погашення облігацій внутрішньої державної
позики та інших зобов’язань в
іноземній валюті. Крім того,
уряд і НБУ повернули нашому
головному кредитору — Міжнародному валютному фонду
— 447,6 млн. доларів. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті, що становили 302,7 млн.
доларів.
Нацбанку у цій ситуації

Державний бюджет України за підсумками січня-лютого 2019 року було зведено з дефіцитом 13,6 млрд. грн. «Дефіцит був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень, — йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів.
— У січні-лютому Мінфін розмістив ОВДП на суму, еквівалентну 60,1 млрд. грн., з
них у національній валюті — 34,8 млрд. грн., у валюті — 886 млн. доларів і 33 млн.
євро».
Доходи держбюджету за цей період склали 124,8 млрд. грн., що становить
99,2% від плану. Втім, якщо дивитися на ситуацію з іншого боку, то це на 13,3 млрд.
грн., або на 12%, більше за аналогічний період 2018 року. Мала приватизація, на
яку уряд покладав стільки сподівань, додала до держбюджету всього лише 154,6
млн. грн. Водночас витрати держбюджету в січні-лютому виросли на 22,3% в порівнянні з січнем-лютим 2018 року: до 138,4 млрд. грн.
допоміг курс валют та загалом сприятлива тенденція на
фінансовому ринку: в останні місяці, за винятком кількох останніх днів, курс гривні тільки укріплювався. Що
дозволило Нацбанку виходити на міжбанківський ринок
і без ризику для курсу національної валюти купувати долар. Відтак завдяки цим операціям резерви вдалося поповнити на 326,5 млн. доларів.
«У лютому, як і в січні,
пропозиція валюти була вищою за попит завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів,
чистого продажу населенням
валюти банкам, а також вкладень нерезидентів у гривневі
державні цінні папери», —

■ ОБМІННИЙ ПУНКТ

■ ДО РЕЧІ
Може, вже час кредитувати?

Гривня на рейках
Курс національної валюти обвалила
Укрзалізниця, яка раптом вирішила
скупити на міжбанківській біржі
величезну суму у доларах
Олег ГАНСЬКИЙ
Попри всі попередні прогнози експертів, курс долара в Україні «стрибнув» і
продовжує зростати. Загальне подорожчання вже
перевищило 66 копійок, а
в обмінних пунктах «зелений» продають уже на гривню дорожче.
Ситуація виглядає дивною ще й тому, що минулого четверга, 14 березня, у
першій половині дня, долар
не тільки не дорожчав, він
навіть дешевшав: міжбанк
стартував у рамках 26,70—
26,80 гривні за долар і дуже
швидко спустився до 26,60
грн. Більшу частину торгів попит і пропозиція були
збалансованими і нічого не
віщувало подорожчання
«американця».

Курсовий розворот і нове
підвищення котирувань
почалось у другій половині
дня: після того, як на міжбанк вийшов великий скупник долара і почав змітати
всю валюту з ринку. Спочатку учасники ринку не
розуміли, що це відбувається, і тільки наприкінці дня
з’ясувалося, що «гуртова»
скупка долара проводилася
в інтересах Укрзалізниці. У
перевізника настав день великої виплати за єврооблігаціями: 150 млн. доларів.
Ситуація не могла не
вплинути на міжбанк —
і він почав «сипатися».
Курс гривні, попри загалом
спокійну ситуацію на фінансовому ринку, продовжував
обвалюватися. Тому Національному банку України довелося знову підтримувати

повідомив регулятор.
Проте, незважаючи на весь
позитив, станом на 1 березня
розмір міжнародних резервів
знизився на 2,9%, тобто на
599,4 млн. доларів, — і становив 20 220,3 млн. доларів.
Тим часом співвідношення
рівня державного та гарантованого державою боргу до
ВВП України стрімко поліпшується: за підсумками минулого року, воно становило 60,9%. Це майже на 11%
менше, ніж було зафіксовано
у 2017 році. Тоді, як відомо,
це співвідношення становило 71,8%. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, відповідно до стратегії Мінфіну через два роки ця
цифра не має перевищувати
50%. ■

❙ Слабкість українського фінансового ринку вражає:
❙ валюту може обвалити навіть одне державне підприємтсво.
гривню продажами зі своїх
золотовалютних резервів:
регулятор продавав долари
за 26,90 гривні і всього використав для цих потреб від
30 до 50 млн. доларів. Зменшивши свої міжнародні золотовалютні резерви, які й
без того зменшувалися через необхідність виплачувати великі суми за своїми
зобов’язаннями у валюті.
Психологічну позначку
у 27 грн. за долар було досягнуто доволі швидко. На думку банкірів, пропозиція скоротилася до обов’язкового
мінімуму, а готівковий ринок знову побіг попереду
міжбанківського паровоза, впритул наблизившись
до нових рекордів. Рішен-

ня ж регулятора про збереження облікової ставки
на рівні 18% підтвердило
неготовність до ослаблення інфляційних очікувань
і пом’якшення монетарної
політики.
Таким чином гривня залишається напрочуд слабкою і дуже волатильною валютою. І хоча більшість фінансових експертів в один
голос зазначають, що наша
валюта в 2019 році суттєво
дешевшати не мала би, будьякого, навіть зовсім невеликого «чорного лебедя» на
кшталт боргів Укрзалізниці, цілком достатньо, щоби
ми ставали біднішими буквально на порожньому місці. ■

Національний банк України відмовився зменшувати облікову ставку і залишив її на попередньому рівні
— 18% річних. «Виходячи з необхідності стійкого зниження інфляції і оцінки ризиків, які можуть цьому перешкодити», — пояснили свої дії в регуляторі, проте
зазначили, що вбачають можливості для її зниження в
подальшому. Надалі ж динаміка облікової ставки базуватиметься на оновленому макроекономічному прогнозі
НБУ, який оприлюднять у квітні.
Таким чином, НБУ вірить, що інфляція знизиться до
6,3% вже у нинішньому році і повернеться в цільовий
діапазон 5% плюс-мінус один відсотковий пункт уже на
початку наступного року. Навіть попри ризики, які також зберігаються.
Така позиція викликає критику з боку експертів і навіть ради НБУ. «Зазвичай дефляція — це наслідок
економічної кризи, що супроводжується падінням споживчого попиту. До того ж в Україні все ще спостерігається зростання зарплат близько 20% за рік. У таких
умовах інфляція нижче 10% вже сама по собі є перемогою, — каже експерт Олексій Блінов. — Відповідно, в
останні місяці дієвість жорсткої монетарної політики в
боротьбі з інфляцією падає. Цей висновок жодним чином не ставить під сумнів політику інфляційного таргетування, але все ж вимагає реалістичного осмислення».
«Схоже, наслідки «кредитної дієти» вже відчуваються: економіка України починає потроху гальмувати. Так, у січні поточного року зафіксовано падіння промислового виробництва на 3,3%, тоді як у січні минулого року було зафіксовано його зростання на 4,3%», —
каже голова ради НБУ Богдан Данилишин, зауважуючи,
що причиною цього він вважає високі кредитні ставки.
Адже бізнес не може дозволити собі брати такі дорогі кредити: банки встановлюють ставки в залежності від
облікової ставки НБУ.

СЕЛЯНИ І К°
Оксана СИДОРЕНКО
Сьогодні вступає в дію постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018
року №710, якою внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру. Вони дозволять реєструвати земельні ділянки онлайн. Фізичні та юридичні особи,
які бажають зареєструвати земельну ділянку, зможуть подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.
Заява про проведення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками буде подаватися
в електронній формі з використанням особистого електронного цифрового підпису. Можна
буде отримувати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру в
режимі онлайн з можливістю її друку на своєму комп’ютері для подальшого використання
при підготовці землевпорядної документації.
Отримати викопіювання зможе будь-яка фізична або юридична особа за умови ідентифікації з використанням ЕЦП або іншого альтернативного засобу ідентифікації.
Також спрощується процедура державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіальності при наданні відповідної послуги, усуваються причини багаторазових звернень фізичних та
юридичних осіб із заявами та документами через центри надання адміністративних
послуг до державних кадастрових реєстраторів (у разі виявлення помилок, необхідності внесення певних уточнень). Вочевидь,
завдяки новим можливостям зменшаться й
зайві витрати. При цьому можливість подати відповідні документи щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру до Державного кадастрового реєстратора
особисто залишається.
Постанова деталізує підстави для відмови
у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру: якщо підставою для відмови
Оксана СОВА
Досягнута двостороння домовленість ще й закриє хитру юридичну лазівку, яку використовує компанія українського мільярдера
Юрія Косюка. За повідомленням
eurointegration.com.ua, представник Єврокомісії підтвердив досягнення нової угоди з Україною про
птахівництво. Її тепер направлять
до Ради ЄС і Європейського парламенту на затвердження.
Нове рішення стосується ситуації, якою були надзвичайно незадоволені європейські фермери.
Адже українська компанія «Миронівський хлібопродукт» знайшла своєрідний спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС: курятина з кісткою
відправляється на заводи ЄС без
сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізають і продають як куряче філе. «Європейські фермери
обурені тим, що компанія Косю-
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■ ЗАКОНОДАВСТВО

■ НОВИНИ ПЛЮС

Земля в комп’ютері

Порти збільшили
перевалку

В Україні реєструвати земельну ділянку тепер можна
через інтернет

❙ Відтепер свою земельну ділянку можна зареєструвати в онлайн-режимі.
є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, реєстратор у рішенні про
відмову відзначає такі відомості з посиланням на нормативно-правовий акт і його положення, з якими виявлено невідповідність;
якщо підставою для відмови є нерозбірливий текст, закреслені слова, помилки тощо,
реєстратор у своєму рішенні про відмову вказує назву документа і його частину, в якій написано нерозбірливий текст або виявлені помилки, а якщо заявник подав документи не
в повному обсязі, то реєстратор зазначає на-

зви документів, яких не вистачає.
Аби не допускати порушень під час державної реєстрації земельних ділянок, постановою уряду запроваджується онлайнмоніторинг розгляду всіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному
кадастрі. Сервіси відкритого моніторингу
нададуть заявнику можливість контролювати стан готовності необхідних документів та
отримувати актуальну інформацію про можливість їх отримання у відповідному центрі
надання адміністративних послуг. ■

■ ЕКСПОРТ

Куряча експансія без шулерства
Україна та Євросоюз уклали домовленість, яка дозволить Києву
збільшити безмитний експорт птиці до ЄС
ка ухиляється від мит і нарощує
експорт курки, використовуючи
геніальну інтерпретацію торгової угоди Брюсселя з Києвом», –
йдеться в повідомленні.
Минулого року Єврокомісія
заявила, що така практика суперечить духу угоди про вільну
торгівлю. Через це були знову
відкриті торговельні переговори, зокрема для вирішення спору навколо птахівництва.
За даними вищезгаданого інтернет-видання, українські експортери отримають щедрі пос-

тупки в новій угоді. Європейський дипломат і чиновник повідомили, що сторони уклали
тимчасовий договір, який забороняє лазівку, що використовує
МХП. За це квоту на імпорт української курячої грудки збільшать принаймні вдвічі. Зараз
квота встановлюється на рівні
20 тисяч тонн на рік. Чиновник,
близький до Києва, повідомив,
що ця квота зросте до 50 тисяч
тонн. А європейський дипломат
каже, що 20-тисячна квота буде
доповнена ще на 50 тисяч тонн —

загалом до 70 тисяч тонн. Представники галузі в Брюсселі також зазначили, що йшлося саме
про більшу цифру — 70 тисяч
тонн. Представники українського уряду в Брюсселі поки що
відмовилися коментувати цифри, посилаючись на поточний переговорний процес.
Тим часом Україна не збавляє темпів експорту м’яса птиці
в ЄС. За минулий рік ми поставили Європі 123 тисячі тонн курятини. А це на 53,7 відсотка більше, ніж у 2017 році. ■

■ НЕДБАЛІСТЬ

Птахомор по-запорізьки
Масовий падіж птахів і тварин стався
через агроотруту
Олена ЯРОШЕНКО
Фазани, куріпки, шпаки, а
також лисиці та собаки масово
гинуть у посадках в Якимівському районі Запорізької області. Повідомили про це працівники Кирилівської селищної ради.
На сполох через масову загибель
птахів і тварин у вихідні забили місцеві мисливці. У посадках вони побачили трупи ворон,
шпаків, фазанів, куріпок, канюків тощо, які, очевидно, щойно
загинули. Місцеві мешканці також повідомляють про падіж се-
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ред лисиць і бродячих собак.
Мор стався навколо полів, засіяних рапсом. Імовірною причиною масової загибелі тварин
і птахів, серед яких чимало червонокнижних видів, називають
протруєне з порушенням стандартної технології зерно пшениці, яке застосовують для боротьби з дрібними шкідливими гризунами.
Зерно вже вилучили правоохоронцi, вони ж прийняли відповідну заяву від мисливців. Власне
розслідування почали спеціалісти місцевої ветслужби. ■

❙ Від недобросовісно протруєного зерна загинуло чимало
❙ червонокнижних видів птахів.

За підсумками двох місяців
2019 року українські порти обробили більше 23 мільйонів тонн вантажів, що на 12,5% перевищує показники за аналогічний період минулого року. Як повідомляє прес-служба
АМПУ, найбільше на позитивну динаміку збільшення перевалки впливають продукція АПК, металургійної
промисловості, контейнерні вантажі
та добрива. Протягом січня-лютого
саме обсяг перевалки зернових вантажів склав майже 8,5 млн. тонн, —
на 35,5% більше, ніж у попередньому році. Майже 16-відсоткове зростання продемонструвала олія — її
вже переправлено понад мільйон
тонн.
Перед початком посівної спостерігалося збільшення імпорту хімічних i мінеральних добрив, як фасованих, так і сипучих. Сукупний обсяг їх перевалки за перші два місяці
року становить понад 350 тис. тонн,
що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник минулого року.
При цьому обсяг експорту збільшився порівняно з минулорічним на понад 3,2 млн. тонн (+21,5%), тоді як
імпорт та транзит, навпаки, скоротилися на 5% та 24%, відповідно. Лідером з обсягу перевалки вантажів
став порт Південний — 7,36 млн.
тонн (майже на чверть більше, ніж
у січні-лютому 2018 року). Зовсім
трохи «не дотягнув» до позначки у
5 млн. тонн Миколаївський порт —
4,98 млн. тонн. Майже по 4 млн. тонн
вантажів обробили за два місяці порти Чорноморська та Одеси: 3,99 млн.
тонн та 3,97 млн. тонн, відповідно.

Повернення льонозаводів
Житомирщина за рейтингом
Doing.Business входить до трійки
лідерів-регіонів, де в Україні найкомфортніше вести бізнес. За даними голови ОДА Ігоря Гундича, у минулому році тут подвоїли залучені
інвестиції порівняно з 2017 роком.
Сукупна їх сума зросла до 5,6 млн.
доларів. «Зараз ми шукаємо інвестора, який готовий побудувати на
Житомирщині олійний завод. Адже
потрібна сировинна база для цього
є — за рік Житомирщина вирощує
близько 800 тис. тонн олійних культур. Цього достатньо, щоб виробництво увійшло до десятки потужних олійних заводів України. У цьому році плануємо розпочати будівництво льонозаводу. Інвестор для
старту проекту вже є», — повідомив Гундич.

Наші в Японії
Агропромислова група «Арніка»
відправила першу партію органічної
кукурудзи до Японії. Як розповіла
керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності компанії Вікторія Васильченко, «Арніка» отримала сертифікат JAS (продукція, перевірена
і сертифікована відповідно до вимог Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Японії). Всього компанія має
5 «еко»-сертифікатів, серед яких
швейцарський стандарт BioSuisse,
канадський СOR, американський
NOP і японський JAS. Загальний земельний банк компанії «Арніка» по
EU сертифікату в 2019 р. становиме
15,1 тис. гектарів. Агропромислова група «Арніка» була заснована в
2000 році й сьогодні є одним з ефективних виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні,
який застосовує в сільському господарстві новітні технології та сучасну
техніку, займається селекцією рослин. Агровиробництво здійснюється
на 20 тисячах гектарів землі в Полтавській (Семенівський, Глобинський і Кременчуцький райони) і Рівненській областях. Вирощують і торгують органічною соєю, зерновими і
технічними культурами, зокрема технічними коноплями.■
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■ ТРЕТЯ ВЛАДА
Підготувала Ірина ЧАЙКА

Троє суддів Конституційного Суду України — Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко — звернулися до своїх колег iз
листом, у якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука. Справа вже набула розголосу й поза межами суду,
хоча офіційно свої дії учасники скандалу не коментують, мовляв, «самі розберемося». Але, на думку авторів листа, «подальше
перебування Станіслава Шевчука на посаді голови КСУ призведе до повного розвалу суду та руйнації конституційного правосуддя».
Нагадаємо, що «УМ» свого часу теж звертала увагу на сумнівні призначення в КСУ або ж резонансні справи. Так, у жовтні
минулого року ми писали про призначення позаштатним радником голови КСУ Олега Синянського, людини з неоднозначною
репутацією, яку пов’язують із Віктором Медведчуком. А ще раніше, у вересні, повідомляли про те, що КСУ хоче використати
заборонена Комуністична партія задля своєї реабілітації.
У розпорядження «УМ» потрапив повний текст вищезгаданого листа трьох суддів, у якому на 30 аркушах (!) описано «діяльність» на посаді глави КСУ пана Шевчука. Судді Мельник, Сас та Сліденко наводять дійсно вражаючі факти. Гадаємо, читачам
«УМ» теж буде цікаво, що ж так «дістало» суддів КСУ, що вони зважилися на відкритий бунт, а також те, як працюють деякі
високопосадовці, які отримують зовсім не копійчані зарплати за рахунок платників податків. Подаємо лише деякі факти з вищезгаданого листа.

Обрання Шевчука на посаду було
фатальною помилкою
Понад рік тому — 21 лютого 2018 року
— головою Конституційного Суду України
було обрано Станіслава Шевчука. Діяльність С. Шевчука на посаді голови суду переконливо засвідчила, що обрання його на
цю посаду було фатальною помилкою.
Обійнявши відповідальну державну посаду, Шевчук поставив свої особисті інтереси вище інтересів суду, держави і суспільства. Замість того, щоб одразу зайнятися забезпеченням організації діяльності суду та
розв’язанням тих нагальних проблем, що
накопичились у суді за останні роки, та
тих, що виникли у зв’язку з ухваленням
нового законодавства у сфері конституційної юстиції, він зосередив свої зусилля
на використанні можливостей високої державної посади для досягнення особистих
цілей та задоволення власних амбіцій.
Із перших днів перебування на посаді
голови суду С. Шевчук перейнявся формуванням власного політичного іміджу, закордонними поїздками, участю у представницьких заходах, самоусунувшись від належної організації діяльності суду з розгляду справ.
Діяльності С. Шевчука на посаді голови суду притаманні: неналежне виконання посадових обов’язків та службова бездіяльність; перевищення посадових повноважень; систематичне і грубе ігнорування
Конституції та законів України; недотримання вимог регламенту суду щодо процедури розгляду справ; нехтування такими
конституційними принципами діяльності
суду, як верховенство права, колегіальність і гласність; намагання у незаконний
спосіб розширити свої посадові повноваження та створити паралельне управління
судом і його секретаріатом; цинічне проштовхування через суд незаконних рішень;
порушення законних прав суддів; неправомірне втручання у діяльність суддів та
суду; маніпулювання розглядом справ;
політизація діяльності суду; незабезпечення належного процесуального оформлення ухвалених судом рішень; видання незаконних розпоряджень та доручень; внесення на розгляд суду непідготовлених питань
або питань, для розгляду яких відсутні правові (конституційні) підстави (кожну з цих
претензій автори листа ілюструють конкретними прикладами. — Ред.).
Як голова суду С. Шевчук створив деструктивну атмосферу в колективі суду,
вивищуючи себе над іншими суддями, постійно вдаючись до «підкилимних» домовленостей, здійснюючи поділ суддів на «лояльних» і «нелояльних», налаштовуючи
«усіх проти усіх», виявляючи відверту зневагу до працівників секретаріату, провокуючи конфлікти, втягуючи суддів і працівників секретаріату у чвари. Замість того,
щоб серйозно працювати над справами,
судді змушені займатися з’ясуванням стосунків, протидією незаконній діяльності
голови суду тощо.
Робота суду є хаотичною, значною
мірою дезорганізованою і малопродуктивною. В основу організації роботи суду з розгляду справ кладеться не якість (обґрунтованість та вмотивованість) ухвалюваних рішень (як того вимагає Конституція
України і закон), а кількість рішень —
щоб таким чином продемонструвати, що
С. Шевчук нібито є ефективним очільником суду. Неналежне виконання посадових обов’язків з організації роботи суду С.
Шевчук намагається компенсувати своєю
гіперактивністю в інформаційній сфері,
яка має яскраво виражене піар-забарвлення та окозамилювання.

Робота — не вовк, у ліс не втече
Таким окозамилюванням, зокрема, є
публічні заяви Шевчука про те, що за рік
його головування суд істотно покращив
свою діяльність, почав ухвалювати якісно
нові рішення, а також у 2018 р. «у 5 разів»
збільшив свою результативність порівняно з попереднім роком. Насправді суду немає особливо чим похвалитися за діяльність у 2018-му, зокрема, значною мірою
тому, що Станіслав Шевчук як його голова не здійснював системної і предметної роботи щодо забезпечення організації розгляду справ. Оцінювання ж діяльності суду якимось кількісними показниками є сумнівним у принципі, тим більше,
що ці показники зовсім не вражають —
усього 13 рішень за 2018 р., а за два місяці
2019 р. — лише 1 висновок та 1 рішення.
На засіданнях суду С. Шевчук неодноразово намагався «протягнути» те чи інше
рішення, пояснюючи це тим, що для його
ухвалення «є більшість». Отже, як голова
суду мірилом (достатньою підставою) для
ухвалення рішень суду він вважає наявність потрібної (достатньої) кількості голосів суддів. На превеликий жаль, до сьогодні він не усвідомив, що єдиним критерієм прийнятності рішення суду може
бути його конституційна обґрунтованість,
яка досягається в результаті повного і
всебічного розгляду справи, а не «збирання» голосів під те чи інше рішення.
Водночас він наполегливо замовчує
ту інформацію, яка пролила б світло на
справжній стан розгляду справ. Зокрема, інформацію про залишок нерозглянутих судом справ за конституційними поданнями — станом на березень 2019 р. таких справ налічується 30. При цьому більшість iз них (17) перебувають на розгляді
суду з 2014-2017 рр. (деякі з них за останній рік взагалі не розглядались). Крім
того, у 2018-2019 рр. суд не ухвалив жодного рішення у справах за конституційними скаргами (на розгляді суду таких справ
перебуває понад 40), що, однак, не перешкоджає Шевчуку постійно піаритись на
запровадженні в Україні інституту конституційної скарги, видаючи це за свою
особисту заслугу.
Станіслав Шевчук тривалий час відсутній на роботі (через закордонні вояжі,
роз’їзди по Україні, участь у різноманітних
представницьких заходах тощо), що негативно позначається на організації діяльності суду. Крім іншого, це призводить до
того, що переносяться або взагалі не проводяться у робочі дні засідання Великої палати та Першого сенату (на яких за законом
він має головувати), колегії суддів (до складу якої він входить). Відтак, не відбувається своєчасного розгляду справ та постановлення у них рішень, накопичуються проблеми з організацією конституційного судочинства. Це при тому, що ефективність
та результативність діяльності суду залишається вкрай низькою.
На посаді голови суду Шевчук перетворився на VIP-туриста: у 2018 р. він у статусі голови суду десять разів був у закордонних відрядженнях. Фактично кожен
місяць свого перебування у статусі голови суду він відзначав закордонною поїздкою. Загалом у закордонних відрядженнях у 2018 р. Шевчук провів за межами
України близько 40 днів. Ще за 6 днів таких відряджень, що припадали на вихідні дні, він взяв собі оплачувані дні відпочинку.
Слід зазначити, що далеко не завжди
закордонні та інші відрядження Шевчука безпосередньо пов’язані з діяльністю
суду, що ставить під сумнів не лише їх до-

❙ Станіслав Шевчук.

Кому закон
Троє суддів Конституційного Суду України вимагають
відставки свого керівника
цільність, а й правомірність.
За два місяці 2019 р. він уже двічі як
голова суду побував за кордоном, а також
у відрядженні по Україні. Наразі, за повідомленням Шевчука у «Фейсбуці», він
збирається у нову поїздку до США.
Безперечно, давати інтерв’ю, відвідувати прийоми, їздити за кордон, приймати високих гостей у себе, засідати в президіях тощо — набагато легше і приємніше, ніж займатися повсякденною організаційною роботою, якої не видно зовні і
яка не приносить миттєвих піар-дивідендів. Водночас представницька функція
хоча і важлива, але все ж вона є другорядною у діяльності голови суду. За Законом
(стаття 33), головною для нього є організація роботи суду, спрямована на виконання
ним конституційних завдань.
Відповідно до закону, судді, який обіймає посаду голови суду, виплачується щомісячна доплата у розмірі 15 відсотків посадового окладу судді (близько 30 тисяч
гривень). Така велика додаткова оплата
за виконання адміністративних повноважень голови суду встановлена законодавцем не за його закордонні відрядження чи
участь у «круглих столах», а за належну
організацію діяльності суду. Якщо голова суду неналежним чином виконує свої
обов’язки, уникає їх виконання чи підміняє їх здійсненням представницьких
функцій, закордонними відрядженнями
тощо, то це означає, що він безпідставно
отримує державні кошти у вигляді вказаної доплати.

Про «справу Януковича» «забули»
Як голова суду Шевчук не лише не дотримується вимог Конституції України,
закону та Регламенту суду щодо забезпечення належної організації роботи суду,
а й вдається до відвертих маніпуляцій зі
справами, які перебувають на розгляді.
Йдеться, зокрема, про те, що розгляд одних справ штучно гальмується (їх не розглядають місяцями, а деякі — навіть роками), а інших навпаки — активно форсується.
Саме від голови суду визначальним
чином залежить, коли ту чи іншу справу буде внесено на розгляд суду (за умови
здійснення суддею-доповідачем належної
та своєчасної підготовки справи до розгляду). Слід зазначити, що Закон (стаття 75)
визначає строк конституційного провадження — за загальним правилом, він не
повинен перевищувати шести місяців, а в
певних випадках — один місяць. Але у багатьох справах визначений законом строк
для Шевчука не є навіть орієнтиром.
Так, понад рік (з 7 лютого 2018 р.) суд
не розглядав справу за конституційним
поданням 46 народних депутатів щодо
відповідності Конституції України окремих положень Закону «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Це при тому, що суддя-доповідач у цій справі ще 23 лютого 2018 р.
підготував доопрацьований проект рішення, який було роздано суддям. Цю справу
включили до порядку денного засідання
Великої палати на 1 березня 2018 р. Од-

нак, за пропозицією голови суду, вказану
справу в цей день зняли з розгляду через,
як він пояснив, потребу термінової зустрічі з представниками міжнародних організацій. При цьому Шевчук зазначив,
що розгляд цієї справи переноситься на
одне з наступних засідань.
Після неодноразових нагадувань i наполягань судді-доповідача (у тому числі
письмових) Шевчук кілька разів включав цю справу до порядку денного пленарного засідання Великої палати, але по
суті її так і не розглянули. Це дає підстави для висновку про штучне гальмування розгляду вказаної справи, а також для
обґрунтованого припущення щодо наявності в нього особистої зацiкавленості в такому гальмуванні.
Із невідомих причин Шевчук упродовж року жодного разу не включав у порядок денний засідань суду справу за конституційним поданням Президента щодо
відповідності Конституції України Закону «Про позбавлення В. Януковича звання Президента України». Складається
враження, що або С. Шевчук просто «забув» про перебування цієї справи на розгляді суду, або його хтось наполегливо
попросив про неї «забути» на певний час.
У будь-якому разі таке «селекціонування» С. Шевчуком справ не має нічого
спільного із забезпеченням виконання судом функцій, покладених на нього Конституцією. Щонайменше через тривалий
нерозгляд певні справи втрачають свою
актуальність і перспективність вирішення. Однак не слід виключати й те, що таке
регулювання (маніпулювання) розглядом
справ може здійснюватися з метою забезпечення потрібного результату їх вирішення.

Бурхлива діяльність = бездіяльність
З боку Шевчука як голови суду мають місце системні прояви службової бездіяльності (невиконання вимог закону),
що призводить до ускладнень у діяльності
суду та зниження її ефективності.
Одним iз таких фактів стало тривале
невнесення ним на розгляд суду питань
про затвердження актів, прийняття яких
передбачено Законом і які є необхідними для забезпечення нормальної роботи
суду.
Ідеться, зокрема, про Положення про
секретаріат КСУ, Положення про патронатну службу судді КСУ, Положення про
науково-консультативну раду при КСУ,
Положення про постійні комісії КСУ,
Положення про спеціального радника у
КСУ.
Проекти цих актів були підготовлені
секретаріатом суду ще в березні 2018 р.,
однак С. Шевчук iз незрозумілих причин
упродовж тривалого часу зволікав з їх внесенням на розгляд суду. судді змушені
були звертатися до нього з цього приводу
і вимагати невідкладного подання на розгляд суду вказаних положень та забезпечити організацію їх якнайшвидшого ухвалення.
Так, С. Шевчук проігнорував пряму
вимогу закону щодо необхідності затвердження судом положення про секретаріат
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ного центру керівництва секретаріатом, а
також — певною мірою судом.
Призначивши собі штатних i позаштатних радників (посади яких не передбачені законом), С. Шевчук уже фактично запровадив паралельний «центр управління» секретаріатом, що суперечить
статті 44 Закону.

Псевдореформи суду та його
секретаріату

❙ Судді вважають: Конституційний Суд перебуває у глибокій інституційній кризі,
❙ яку спричинив очільник.

не писаний?
суду, яке має визначати важливі питання
організації його роботи і є базовим внутрішнім документом для розробки положень про структурні підрозділи секретаріату та посадових інструкцій його працівників. Це положення не затверджено
судом до сьогодні. Як і не затвердженим
залишається Положення про патронатну
службу судді КСУ.
Попри очевидну нагальну потребу у
створенні науково-консультативної ради
при суді Шевчук тривалий час не вносив
на розгляд суду питання про затвердження положення про таку раду (затвердження такого положення та персонального
складу НКР передбачено частиною другою статті 41 Закону). До сьогодні НКР не
утворена. Через бездіяльність Шевчука
не реалізованим до сьогодні залишається положення Закону щодо запровадження у суді інституту спеціального радника (з числа суддів у відставці іноземних
органів конституційної юрисдикції) з метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами.
Слід зазначити, що до сьогодні суд не
виніс жодного рішення у справах за конституційними скаргами. Однак це не заважає Шевчуку продовжувати публічно піаритись на запровадженні конституційної скарги в Україні та призначати
своїми радниками осіб, які не мають жодного відношення не те що до конституційного права, а до права взагалі.

«Входження у велику політику»
Діяльність С. Шевчука у багатьох випадках не відповідає статусу судді та голови суду — він діє радше як політик,
політизуючи суд та його діяльність.
На початку травня 2018 р. С. Шевчук
розіслав керівникам парламентських
фракцій та груп листи-запрошення про
проведення з ними зустрічей. У цих листах він мотивував потребу в таких зустрічах запровадженням в Україні інституту конституційної скарги та необхідністю підвищити стандарти законотворчої
діяльності парламенту.
Упродовж травня 2018 р. відбулися
зустрічі С. Шевчука з керівниками низки
парламентських фракцій та груп, які вiн
висвітлював на своїй сторінці у «Фейсбуцi» та на офіційному сайті суду. Очевидно,
це й було основною метою цих зустрічей —
«засвітити» себе на високій посаді поряд
iз ключовими політиками, яких «проєвропейський» голова суду мав «навчити»
«підвищувати стандарти законодавчої
діяльності з боку Верховної Ради».
Ці зустрічі з політиками очікувано не
мали і не могли мати конструктивного
навантаження для діяльності суду. Вони
були вочевидь надуманими і спрямовувалися на створення позитивного політичного іміджу С. Шевчука як голови суду,
який «уболіває за верховенство права, утвердження європейських принципів та
цінностей».

Паралельний «центр управління»
секретаріатом уже фактично є
Шевчук здійснив реальну спробу (яка
продовжує мати місце) у незаконний
спосіб розширити свої посадові повноваження. Це при тому, що він належним чином не виконує навіть тих повноважень,
які надані йому законом.

Грубо порушуючи Закон, 20 грудня 2018
р. Шевчук вніс на розгляд суду свій проект Положення про секретаріат суду. Річ
у тім, що, згідно із Законом, положення
про секретаріат затверджується судом за
поданням керівника секретаріату. Натомість керівник секретаріату не подавав на
розгляд суду вказаний проект Положення
про секретаріат — це зробив Шевчук, перевищивши свої повноваження.
Використовуючи суд і намагаючись
прикритись його колегіальним рішенням,
Шевчук спробував у незаконний спосіб зосередити у своїх руках усі ключові повноваження щодо особистого керування секретаріатом. Поданим ним на розгляд суду
проектом Положення про секретаріат пропонується, зокрема, закріпити за головою суду право ініціювати зміну структури та штатного розпису секретаріату, погодження призначень та звільнень керівників структурних підрозділів, формувати
конкурсну комісію з добору кадрів, розподіляти обов’язки між заступниками

Останнім часом С. Шевчук почав активно піарити свою ідею «про реформування секретаріату суду», «перехід до ефективної структури його роботи», «впровадження у роботу секретаріату міжнародних та європейських стандартів». Раніше,
як мантру, він повторював тезу про те, що
його метою на посаді голови суду є «побудова авторитетного, відкритого, демократичного суду проєвропейського типу».
Відповідально стверджуємо — це все
словеса і ширма, яка покликана приховати справжні сутність, мету та зміст діяльності Шевчука на посаді очільника суду.
Декларативні гасла про «верховенство
права», «євроцінності», «права людини»,
«реформування суду», «міжнародні стандарти» є нічим іншим, як прикриттям
його неспроможності належним чином
здійснювати свої повноваження та вчинюваного ним свавілля на посаді голови суду.
Справжня мета «реформування» Шевчука вбачається у підпорядкуванні собі суду
і його секретаріату для використання їх у
своїх особистих цілях.
Йому не потрібний секретаріат суду,
який функціонує на визначених законом
засадах, — йому потрібен секретаріат (і
суд), який буде робити те, що він хоче, і
так, як він того хоче.
Але на певному етапі С. Шевчук зрозумів, що йому не вдасться повністю «переламати» секретаріат під себе. Тоді він
узявся за «європейське реформування»
секретаріату, яке в його розумінні передбачає: 1) звільнення неугодного йому
керівника секретаріату; 2) «заведення» у

Подальше перебування С. Шевчука на посаді голови суду призведе
до повного розвалу суду та руйнації конституційного правосуддя.
керівника секретаріату. Хоча ці повноваження належать винятково керівнику секретаріату, який одночасно є у суді
керівником державної служби.
Домагаючись потрібного йому рішення, С. Шевчук проігнорував обґрунтовані
заперечення суддів із приводу запропонованого ним проекту Положення про секретаріат, а також їхню пропозицію відкликати (зняти з розгляду) цей проект як такий, що суперечить статтям 19, 153 Конституції України, статтям 3, 33, 44 Закону,
статям 4, 17 Закону України «Про державну службу».
Натомість С. Шевчук безпідставно
не включає до порядку денного засідань
суду питання про розгляд проекту Положення про секретаріат, підготовленого з
урахуванням пропозицій суддів ще у березні 2018 р. і поданого керівником секретаріату відповідно до Закону. Шевчук
ігнорує виконання прямих вимог Закону, оскільки особисто його не влаштовує
поданий керівником секретаріату проект Положення — він не дає йому можливості на власний розсуд, усупереч закону, здійснювати «ручне» управління
секретаріатом, чого Шевчук наполегливо
домагається.
«Проштовхуючи» у незаконний спосіб
через суд проект Положення про секретаріат, Шевчук також домагався утворення патронатної служби голови суду.
Існування патронатної служби голови
суду жоден закон України не передбачає. Створення патронатної служби голови суду також не обумовлене об’єктивною
потребою. Отже, наполегливо «проштовхуване» Шевчуком питання про утворення патронатної служби голови є абсолютно надуманим і таким, що не пов’язане з
інтересами суду.
Намагання утворити патронатну
службу голови суду містить ризик спотворення передбачених законом засад організації діяльності суду та його секретаріату. Йдеться про реальну загрозу запровадження всупереч закону паралель-

керівництво секретаріату «своїх» людей;
3) переструктурування секретаріату з метою перетасовки кадрів під себе; 4) створення патронатної служби голови, яка б
де-факто здійснювала керівництво секретаріатом і тіньове управління судом. У
цьому й полягає вся суть реформи С. Шевчука.
І таку свою «реформу» він активно
втілює в життя за всіма напрямами. Уже
тривалий час С. Шевчук домагається
звільнення керівника секретаріату суду
Василькевича Я.І., який у своїй діяльності
керується винятково законом та інтересами суду, займає принципову позицію і не
виконує його незаконних вказівок. Для
цього С. Шевчук створює штучні підстави, висловлює безпідставні звинувачення, вдається до кулуарного пошуку потрібних голосів суддів для прийняття рішення про таке звільнення. Це при тому,
що одностайним рішенням суду службова діяльність керівника секретаріату
в 2018 р. оцінена на «відмінно».

«Кваліфікована та ефективна
команда»
У вересні 2018 р. С. Шевчук, порушуючи закон, без проведення конкурсу,
спробував призначити на посаду заступника керівника секретаріату суду людину, яка не має ніякого відношення до конституційного права, а весь час працювала
у бізнесі та сфері використання надр. Натомість ця людина була бізнес-партнером
його брата, що для Шевчука як «проєвропейського» керівника є, судячи з усього,
визначальним у здійсненні кадрової політики з підбору для роботі в секретаріаті
«висококваліфікованих професіоналів».
Це повною мірою стосується патронатної служби голови, яку С. Шевчук де-факто усупереч закону уже значною мірою
сформував, призначивши собі штатних
і позаштатних радників. Жоден із цих
радників не має ані найменшого досвіду у
сфері конституційного права, а більшість
з них — у сфері права взагалі. На їхню не-
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компетентність у сфері конституційного
правосуддя та не бездоганність репутації
звертали увагу навіть ЗМІ.
Достатньо сказати, що троє радників
С. Шевчука працювали у Міністерстві аграрної політики України за часів керівництва ним М. Присяжнюком (2010—
2014 рр.): один iз них був заступником
вказаного міністра, другий — заступником керівника його патронатної служби,
третій — керівником управління кадрів
міністерства. Можливо, вони і є великими фахівцями-аграріями, але що вони можуть радити голові Конституційного Суду
України? Це ж стосується «спеціаліста з
оперативних розробок», якого С. Шевчук
також призначив собі радником. Усе це
спростовує його публічні заяви про формування «кваліфікованої та ефективної
команди».
Розпорядженням від 3 жовтня 2018 р.
Шевчук затвердив Положення про позаштатного радника голови суду на громадських засадах. Розпорядженням від 7
грудня 2018 р. він призначив на цю посаду
Синянського О. Г. Слід зазначити, що 19
липня 2018 р. (ще до затвердження положення) С. Шевчук призначив своїм радником поза штатом Георгія Арвеладзе.
Вказані рішення Шевчука не ґрунтуються на чинному законодавстві України і не відповідають статтям 19, 153 Конституції України. По-перше, законом та
іншими законами України не передбачено існування в суді такої посади, як позаштатний радник голови суду на громадських засадах, по-друге, законом та регламентом суду не передбачено повноважень
голови суду щодо запровадження такої посади у суді.
Призначивши Синянського О. Г.
своїм радником на громадських засадах,
С. Шевчук забезпечив його окремим робочим кабінетом, комп’ютерною технікою, зв’язком тощо. Тобто, його діяльність обумовлює відповідні фінансові та
матеріально-технічні витрати за рахунок
державних коштів. Отже, у даному разі
може мати місце нецільове використання
бюджетних коштів.
Судді просили Шевчука розглянути питання щодо скасування Розпорядження «Про положення про позаштатного радника голови Конституційного
Суду України на громадських засадах» та
звільнення Синянського О. Г. iз посади.
Замість реагування на вказане звернення
суддів Шевчук 1 лютого 2019 р. призначив двох нових своїх позаштатних радників на громадських засадах — Лабоженка
Д. Б. та Чужмира М. А., а 28 лютого 2019
р. — Нев’ядомського Д. В.
Звертає увагу на себе той факт, що попередня діяльність осіб, яких С. Шевчук
призначає на посаду радників, не має жодного відношення до конституційного права (в абсолютній більшості — до сфери
права взагалі).
Особливий цинізм здійснених С. Шевчуком призначень проявляється ще й у
тому, що при цьому він публічно звинувачує працівників секретаріату в їхній
некомпетентності та невідповідності критеріям його «реформ». Тобто, за логікою
призначень Шевчука особи, які не мають
ані найменших уявлень про конституційне право, на найвищому рівні забезпечать
діяльність голови суду, а відтак — і суду.
***
Наведені факти — це лише частина тих
порушень та інших неподобств, які властиві діяльності С. Шевчука на посаді голови суду. Але вони є достатніми для констатації відповідних висновків та тенденцій
у діяльності суду. Перебування упродовж
року Шевчука на посаді голови суду не залишає сумнівів у його неспроможності організувати роботу суду на засадах, які передбачені Конституцією України та законом, та очевидній його невідповідності
займаній посаді.
Деструктивна діяльність С. Шевчука на посаді голови суду призвела до системної дестабілізації роботи секретаріату
суду з виконання передбачених законом
завдань iз забезпечення діяльності суду,
а також підриває конституційні засади
функціонування суду.
На наше глибоке переконання, подальше перебування С. Шевчука на посаді
голови суду призведе до повного розвалу
суду та руйнації конституційного правосуддя. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 20 БЕРЕЗНЯ 2019

Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район,
Полтавська область
«Не вірте, що настали темні часи», —
«втішає» нас екс-Прем’єр А. Яценюк. А
нам що? Скаже хтось тепле слово про непереливки, і вже легше на душі. Бо все
жебонимо про зубожіння та негаразди.
Звідки ж витоки — не завжди замислюємося. Та воно й без віри у світле майбутнє нам ніяк не прожити. Було, за те дякували партії й урядові. Нині бідолашні
східняки — Рінатові Леонідовичу.
У мене запитання: при реєстрації кандидатів на пост Президента прискіпливо
перевіряють їхні програми? Чи їх цікавить лише грошова застава? А де взяв ті
мільйони і хто за ним стоїть — байдуже?
Не завадила б кваліфікована експертиза, чи містять державницькі засади подані документи.
Пригадую, мої односельці вельми
схвально відгукувалися про політичну програму Всеукраїнського аграрного
об’єднання «Заступ». Мир і хліб — кожній оселі. Єдність України. Європейська перспектива. Така стратегія. А ось
практика... Час покласти край пануванню грубезних найманців і аполітичних
щурів. Жодного олігарха у списку!
Мало того, що замість передвиборчих дискусій активізуються викиди компроматів, демагогії та популізму. Серед
охочих служити народові трапляються
такі, в котрих не ладиться з Кримінальним кодексом. Або в кого гучніша артикуляція чи підступніша вдача, той і правий. Тільки не гоже руки рубати, як ото
вигукує кандидат із воєначальників,
що геть розтринькали оборонний потенціал країни. На пні треба присікати —
ось що. Тоді перестанемо дивуватися, що
правове поле забур’янене продажністю,
безкарністю і свавіллям. Та й за більшістю соціально-економічних показників
серед країн Європи пасемо задніх.
Забігаючи наперед, натякну: якщо
оберемо «королеву бензоколонки», правління Порошенка згадуватимемо як зоряний час народовладдя. Бо хіба мислимо
міняти волю на дешевий газ? Невже забули, що за свого прем’єрства Вона тільки й
того, що патякала про «український прорив», щодня демонструвала нові наряди
та на догоду сусідському повелителю плела інтриги проти Президента? Блокувала його патріотичні зусилля, приміром
розробляти власні газові родовища. Або
хто, питається, «любі мої», заарканив
нас у боргову трясовину та закликав до
пацифізму перед загарбниками? На додачу ще й поцупила гасло в колишнього
соратника «Вірю в Україну!». І це рівень

■ ПОЛІТПАРНАС

Не та еліта
Микола ДЯГІЛЬ
Київ
Багато літ звучить з ефіру:
І що ж ми за народ такий?
Ми ж не даєм одвіт прямий,
Ніби почули це допіру.
Пора вже відповідь давати.
Можливо, з нами щось не так?
Бо часто хибим, мов простак,
Як час еліту обирати.
Обрати нам пора по духу,
Вже вільні понад двадцять п’ять.
Й пора, братове, відрізнять:
Де правда щира, де макуха.
А щоб обранців краще взнати,
Не гріх, здавалося б мені,
Їх на детекторі брехні,
А неабияк тестувати.
Бо, як бажаєм краще жити,
Всім треба кращими ставать,
Добряче думать й пам’ятать:
Який народ — така й еліта. ■

Я ВАМ ПИШУ...
■ ГЛАС НАРОДУ

■ ЗІ СВІЖОГО КОНВЕРТА

Підтюпцем —
у президенти!

Візьму
улюблену
газету
з собою!

Наше завдання: обрати достойного
державного мислення?
Виявляється, неабияку роль у діяльності глави держави відіграє його попередній рід занять. Знаємо, чого варті
партійний ідеолог, директор заводу, банкір. І, нарешті, чи не найоптимальніший
варіант — дипломат. Хоча й з олігархів.
Не змовчу: серед нужденних асоціюється як користолюбець. А тут ще Сергій
Лещенко закидає про причетність до
корупційної схеми «Роттердам плюс».
І спробуй — розберись...
Відрадно, що з-поміж правих сил
таки намічається об’єднавча тенденція. Якби ж то їх підтримали, скажімо,
«УКРОП», Аграрна партія України чи й
Народний фронт. Хіба не ясно, що тільки гуртом можна обрізати олігархічну
омелу, що виснажує живильні соки національної економіки, спричиняє ерозію
суспільно-політичної стабільності? Так
ні — гарцюють один поперед одного.
Тим часом опозиціонери-москвофіли не дрімають. Мушу зізнатися у своєму
політичному прорахункові: мені все марилося, що на своєму передвиборчому з’їзді
висунуть спільного кандидата В. Медведчука. Щоб у масть Медведєву. Остерігався, аби наше волевиявлення не обернулося
фарсом чи смиренним «одобрямсом» призначеного ординського баскака. Добре, що
помилився. Ю. Бойко, як і О. Вілкул, —
гравці нижчої ліги. Та й серед тої братії,
що товпиться у президенти, яскравих особистостей (вже не кажучи про лідерів нації), — раз-два та й годі.
Словом, погодьтеся, не такий уже в
нас і багатий вибір. Більш-менш мислячий виборець розуміє, що, окрім того, як
зціпивши зуби проголосувати за чинного
Президента, нам нічого не світить. Тим
паче, за великим рахунком, він успішно
виконує свої обов’язки. Хіба не завдяки
його зусиллям живемо у своїй державі,
хоча й ураженій війною? Україна все
більше в цивілізованому світі здобуває
підтримку свого подвижництва. Навряд
чи хто із затятих балакунів упорався б із
цим краще. Та й ми якось адаптува-

лися до його стратегічного курсу «жити
по-новому».
Нарікаючи на недолугість нинішньої
влади, нерідко забуваємо про спадок, що
дістався від донецького паханату. А це,
нагадаємо, — вщент розграбована казна і купа боргів, тіньова економіка і небоєздатна армія, наскрізь корумповані
державно-правові інституції.
Оскільки дострокові виконання
зобов’язань стали надбанням історії,
налагодити цей складний механізм однієї каденції виявилося замало. Через
це, знов-таки, історичні події, як звільнення від духовного поневолення, законодавча європейська інтеграція, нехай
навіть і запізніле визнання лицарів УПА
воїнами-визволителями, сприймаються
на цьому тлі скептично.
Навряд чи варто в цей доволі складний час міняти коней на переправі. Згадаймо лишень, завдяки кому, замість
роздоріжжя, на ній опинилися. Рейтинги ж посередностей — діло пусте. Краще
покладатися на власну інтуїцію. Бо коли
безперестанку точать ляси про зниження тарифів, негайний мир (чи не на ласку агресора?), очищення від корупції,
починає нудити. Хоча чимало проблем
поза межами повноважень Президента.
«Я не дозволю...», «Я вам гарантую...»
— хіба не сивої кобили сон?
Блукаючи наразі поміж рядків виборчого бюлетеня, прикинемо, чи зможе наш обранець надалі зміцнювати
цілісність, економічну і воєнну могутність держави, консолідувати суспільство. Мислити по-державницьки означає ще й повернути її громадянам довіру
до влади, почуття національної гідності,
шляхетності. Ой, не кожному це дано.
А ми, щоб здихатися совєцьких рудиментів, устанемо раненько, підбадьоримося молитвою та й помандруємо
на виборчий ринг. Нокаутуємо ворожі
сили темряви і зла, засіємо зерна любові і мудрості. Якщо справді воліємо
прямувати до заповітної мрії європейським шляхом. ■

«Україна молода»
тримає в тонусі
Олександр НІЩУК,
майстер спорту, педагог, член
Національної спілки журналістів України
Шановний редакторе газети «Україна молода»! Спасибі Вам, що ви вже
третє десятиріччя випускаєте таку чудову, великотиражну газету для молоді
і старших людей. Я у свої 77 років відчуваю себе молодим, коли читаю ВашуНашу газету; а веселим себе почуваю,
коли приколююся з Ваших «приколів»
і кросвордів. Але головне те, що Ви,
Ваші кореспонденти так вболіваєте за
Україну, за її кращу долю і дуже цікаво пишете.
Ось номер «України молодої» за 27
лютого 2019 р.: чудовий розворот про
бойових побратимів, сторінка «Злодій
має сидіти в тюрмі!»; рубрика «Глас народу» (на шпальті «Я вам пишу») — «Чи
не стане Укрпошта «Почтой России»?»
(уже стає!!!), там-таки — «Передвиборче»
з Донеччини; «Ахіллесова п’ята українців» тощо. Стільки унікальних за змістом
матеріалів в одному номері за тиждень не
дають інші газети (хіба що «День»). Особливо мені сподобалась рецензія професора Олега Гриніва «Україноцид — злочин
червоної орди без терміну задавнення».
Боже, які злочини творила Російська імперія, і хоче списати голодомори лише на
мертвого Сталіна! Обов’язково знайду і
прочитаю книжку «У пеклі голодоморів»
Василя Василашка.
А оце пишу Вам, збираючись у Польщу. Поїду на Чемпіонат світу з легкої атлетики серед майстрів і візьму з собою
Вашу газету, щоб надихала мене на перемогу в напівмарафоні. Отож дякую Вам,
Михайле Івановичу, за чудову газету, бажаю ще більшого тиражу і таких же цікавих, злободенних статей! Хай щастить
Вам, друзі, і нам iз Вами! ■

При спогаді про
вітряки виникають
образи Дон Кіхота,
який мужньо
боровся з ними
на пару з вірним
Санчо Пансою, а
завзяті мандрівники
згадають Голландію,
кияни — Музей
просто неба Пирогів.
Але є в Україні ще
одне місце, де ці
«довгорукі» велетні
викликають спогади
минувшини, нашої
дідизни, коли
предки возили
сюди збіжжя до
мірошників, аби
потім з отриманого
борошна пекти
запашний хліб.
Дерев’яні млини у
Водяниках, що на
Черкащині, нічим
не поступаються
у красі та величі
своїм побратимам у
Нідерландах.

ПАМ’ЯТКИ
Ліна ТЕСЛЕНКО

У суботу, 16 березня, виповнилося 350 років відтоді, як Батурин було проголошено
гетьманською
столицею. «УМ» продовжує
серію публікацій з нагоди
ювілею. Цього разу наш
гість — Володимир Косьяненко, заслужений архітектор України, головний зодчий відновлення пам’яток у
Батурині. «Два роки я майже не бував удома», — з
посмішкою згадує архітектор часи відродження заповідника. У такому шаленому темпі тоді працювали
всі — науковці, археологи,
архітектори, реставратори,
будівельники, аби вдихнути нове життя в численні
об’єкти гетьманської столиці.

«Якийсь фатум
переслідував Батурин»
■ Володимире Івановичу, робота на історичному
об’єкті — це завжди якісь
несподіванки й відкриття.
Щось таке траплялося в
Батурині?
— Відомий чернігівський архітектор Віктор Матвійович Устинов свого часу
опублікував статтю про Батурин. Він проаналізував
усю історію палацу Розумовського і численні спроби його відновити. А їх було
немало. Це робив і петербурзький архітектор Олександр
Білогруд у 1912 році, та й за
радянських часів намагань
відновити палац не бракувало. Чіплялися за будьяку можливість, навіть піонерський табір тут хотіли
зробити, аби лиш оживити
цей шедевр. Та всі спроби зазнавали невдачі. Як зазначає Віктор Устинов, якийсь
фатум, якесь прокляття
було тоді над Батурином...
Коли ми вже заговорили про ці речі, то про палац
Розумовського навіть містичні історії розповідають.
Мій приятель-співробітник якось був там у відрядженні, а в Батурині, як
і зараз, скрутно було з готелем, і йому довелося ночувати в палаці. Там була
така кімната, пристосована під «прорабську».
І вночі, розповідав,
йому довелося бачити привид — нібито якийсь силует у білій мантії переміщався у просторі палацових поверхів. Я ще тоді
посміявся, що закушувати треба було краще. А він
клявся і божився, що тверезі були, і не він один той
силует бачив. Цікаво, але
щось подібне розповідали
і місцеві мешканці...
Вже коли ми взялися до
реставрації палацово-паркового комплексу, то спочатку мали здійснити археологічні дослідження.
Очолював цю експедицію
археолог Володимир Коваленко, на жаль, покійний.
І коли археологи почали
досліджувати будівельний
майданчик забудови одного з флігелів, то знайшли...
кладовище!
Палацовий
комплекс Кирила Розумовського побудований на
цвинтарі XV—XVI століть,
а може, й більш раннього
періоду.
Я не схильний до містики, але наявність негативних енергетичних зон Землі
не заперечую, незважаючи
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«Палац Розумовського було
збудовано на цвинтарі»
Архітектор Володимир Косьяненко — про відновлення заповідника в Батурині
на відсутність переконливого наукового пояснення.
Саме з цим і пов’язую оту
попервах нещасливу долю
палацового
комплексу.
Адже він, по суті, так і не
був добудований та заселений. Кирило Розумовський пішов із життя, а з ним
«зупинилося серце» й цього
об’єкта, будівництво якого
саме було у розпалі. І хоча
історики пишуть, що в палаці були зроблені розкішні інтер’єри, я схильний думати (маю для цього підстави), що ніякого внутрішнього оздоблення не було
— його просто не встигли
зробити або ж зробили частково. А потім дві пожежі —
в 1824 та 1923 роках — довершили справу. Нещастя
палацу Розумовського тривали.
■ Цікаво, сам гетьман
знав, що затіяв грандіозне
будівництво в нехорошому
місці — на території старого цвинтаря?
— Хтозна, найімовірніше, що він про це не підозрював. Батурин був знищений і спалений вщент під
час каральної операції Меншикова. Там довго ніхто не
жив, тому й не було тих,
хто міг би знати добре місцевість.
Палац збудовано в так
званому районі Тепловки.
Це віддалений район Батурина, бо від фортеці й цитаделі вона розташована ніби
в стороні. Свого часу цю ділянку Розумовський віддав задарма Теплову, своєму управляючому. Теплов
починає там якесь будівництво. Але в його кар’єрі
стаються зміни — його
викликають до Петербурга. Тож подаровану ділянку, де почав зводити будинок, він продає тому ж таки
Розумовському. Старий палац у Розумовського був
дерев’яний, проте амбіції,
статус і час вимагали вже
чогось просторішого, дворянського. Тож гетьман
закладає на Тепловці свою
майбутню резиденцію.
Він довго не міг вибрати
архітектора, перебрав багатьох, зрештою Чарльз Камерон погоджується будувати палац. Чому з архітекторами не вдавалося домовитися? Бо будувати палац
довелося на вже закладеному Тепловим фундаменті з
підвалами! Мабуть, через це
архітектори й не погоджувалися братися за роботу. Вже
потім, під час будівництва,
ми переконалися, що палац
стоїть на «чужому» фундаменті: при дослідженні виявилося, що в деяких місцях стіни першого поверху
буквально нависають над
стінами підвалу на 15 сантиметрів — по суті, висять
у повітрі! В процесі реставрації ці слабкі місця були
підсилені. А якщо аналізувати палацове будівництво

тієї епохи, неважко помітити, що планування палацу
дещо неординарне — воно
не вписується в ту палацову
архітектуру, яка була притаманна тому часу, та й на
інші творіння Чарльза Камерона він не схожий. Немає парадних центральних
сходів, не витримана композиція симетрії, анфілада приміщень незвичайна... Тому у вирішенні фасадів ми бачимо гармонійно-пропорційну класичну
композицію з витонченими архітектурно–декоративними елементами оздоблення, а коли заходимо
всередину, то впадає в око
певна нелогічність просторово–планувальної структури палацової архітектури того періоду.
До речі, Камерон після
будівництва у Батурині виїхав із Росії, може, він узявся за цей непростий об’єкт,
щоб елементарно підзаробити перед від’їздом. Та
як би там було, а палац Розумовського — це єдиний
об’єкт роботи Камерона в
Україні. До того ж — неймовірно красивий.

«Не інакше як там, зверху,
хтось керував ходом цих
робіт»
■
Будемо сподіватися, що остання реставрація стала своєрідним «перезавантаженням» цього об’єкта і його подальша
доля буде набагато щасливішою...
— Не маю в цьому сумнівів. Знаєте, під час робіт
мені не раз здавалося, що
цю реставрацію благословили вищі сили. От, скажімо, з’явилася ідея створення цитаделі, а я завжди наголошую — немає відтворення цитаделі, є лише
створення її образу, того,
якою вона могла бути в той
період. Бо задокументованих матеріалів у нас було
недостатньо, як скажімо, у
випадку з будинком гетьмана, щодо якого ми мали
план. І вже згаданий Володимир Коваленко від руки
накреслив план оборонних
стін з вежами: на око так
взяв і навів місце, де мала
бути цитадель. А коли ми
вже майже збудували оборонні стіни з вежами та почали копати оборонний рів,
сталося диво — натрапили
на залишки автентичного
рову! Потрапляння стовідсоткове. Саме там він і був
за гетьмана Мазепи! Більше
того, там, де ми запланували в’їзний міст, знайшли
декілька опор мостових.
Не інакше, як там, зверху
(показує пальцем догори.
— Авт.), хтось керував ходом цим робіт.
■ Як місцеві мешканці
реагували на відновлення
заповідника?
— З цікавістю. Поряд
із цими руїнами вирос-

ло не одне покоління, всі
в дитинстві туди бігали —
романтика ж! Але за кадром залишалося головне
— справжня історія цих
місць, яка була і трагічною,
і героїчною, і славною.
Я сам народився в Сосниці, звідки Довженко родом, і лише в зрілому віці,
до свого сорому, дізнався,
що моє рідне селище тісно
пов’язане з Анною Керн,
тією самою, якій Олександр Пушкін присвячував поезії. А вона, виявляється, деякий час жила в
нас. Тільки нам про це ніхто не розповідав! Ми все знали про Другу світову війну,
хто захищав, хто звільняв.
Але ж до цієї війни була й
Перша світова, й інші події,
які відіграли важливу роль
в історії імперії та Союзу.
Та ці питання замовчували, бо вони могли пробудити якусь національну цікавість, а разом із нею — й
свідомість.
Нинішня гібридна війна дуже давно почалася.
Ще коли в наші голови почали втовкмачувати міфи
про Мазепу-зрадника, про
колиску трьох братніх народів... Влада вже тоді не
була зацікавлена популяризувати «незручні» історичні теми, які могли пробудити національну гордість.
Це була жорстка політика.
Тільки зараз ми починаємо
усвідомлювати ту трагедію,
яку пережили, і при цьому
умудрилися ще й щось зберегти.
Це ж стосується і батуринців. Десь на генному рівні вони відчували,
що причетні до чогось великого, але знань бракувало. Люди, як відомо, схильні до ідеалізації. І коли ми
працювали над палацом,
батуринці нам постійно говорили: «Тут є підземний
хід на той бік Сейму». Ми
дійсно знайшли з боку паркової зони, що виходить до
Сейму, коридор — довгий
такий і вузький з цегляним склепінням. Але він
не був підземним ходом, як
вважали батуринці, а належав, швидше, до конструктивних рішень із перспективою господарського використання.
■ Але це цілком нормально, що такі об’єкти з
часом стають овіяними легендами і загадками...
— Ви правильно сказали... Я з 1976 року в реставрації і на якому б об’єкті не
працював, скрізь місцеві
люди говорили, що там
були підземні ходи (сміється). Церква XVIII сторіччя? «Там обов’язково має
бути підземний хід! Шукайте, хлопці! Ще баба моя говорила...» (сміється). Але
в цих людських домислах
відчувається любов, патріотизм і захоплення місцем, де виросли.

❙ Володимир Косьяненко біля палацу Розумовського
❙ під час реставрації.
❙ Фото з особистого архіву.
«Сьогодні кожен,
хто поїде в Батурин,
відчує гордість»
■ Який із об’єктів Батурина ваш улюблений?
— Складно сказати...
Як у родині немає нелюбих дітей, так і в нас, архітекторів, немає нелюбих
об’єктів. Є складні, клопіткі, але в кожному — твоя
праця. Знаєте, буває, приїдеш на якийсь об’єкт, там
занедбане все, напіврозвалене. А зайдеш усередину
— й таке від нього тепло відчувається — стіни гріють. А
буває, бачиш розкіш, а зайдеш — і холодом віє...
■ То Батурин вас гріє?
— Гріє, і, сподіваюся,
не тільки мене. А всіх, хто
приїздить туди. Але якщо
вже говорити про особливий для мене об’єкт у Батурині, то, напевно, це Воскресенська церква. Ідея
об’єктів цитаделі створювалася переважно колегіально. А от образ Воскресенської дерев’яної церкви — тут
мені вже за браком часу довелося взяти на себе повну відповідальність. Адже
жодних історичних джерел щодо її автентичного
вигляду не було. До цього я
працював над реставрацією
Георгіївської церкви у Седневі (саме в ній знімали знаменитий фільм «Вій». —
Авт.) і якісь ідеї взяв звідти
— в першу чергу, образ козацької церкви з характерним оздобленням та пропорціями. Тому Воскресенська церква — це об’єкт,
створений лише мною, тобто «мій» у прямому і переносному значеннях.
■ Мені не раз доводилося чути думку, що знищені
історичні об’єкти не варто відновлювати. Бо, мо-

вляв, то вже імітація, а не
пам’ятка. Що ви думаєте з
цього приводу?
— По-перше, такі комплекси дають змогу уявити пересічному українцю,
як виглядав той чи інший
об’єкт свого часу. По-друге, це перспектива для місцевих мешканців, можливість для молоді не шукати за кордоном шматок хліба. Уявіть, скільки робочих
місць сьогодні є в заповіднику! А за кожним працівником — сім’я. Якщо наші
чиновники зроблять інфраструктуру — готелі, дороги, заклади харчування
і відпочинку — виграють
усі. Це, зрештою, майбутнє самого міста Батурин.
Далі. Це популяризація нашої історії та культури, нашої державності.
Коли Володимир Мезенцев, історик із Торонто, організовує за кошти Канади археологічні експедиції
в Батурині, це свідчить про
те, що з нами рахуються як
із культурною нацією і державою. І, зрештою, головне. Батурин — це особлива
сторінка нашої історії. Це
не тільки Розумовський, це
ще й Мазепа, без якого ми
не бачимо Батурина, та ще
три гетьмани. І ми маємо
пишатися, що в історії нашої країни були об’єкти, де
творилася світова історія. А
я вважаю, що Мазепа і його
період — це події світового
значення. Тому просто перегорнути цю сторінку й
залишити все в тому занедбаному стані, як донедавна, було б ганебно. Повірте,
сьогодні кожен, хто поїде в
Батурин, відчує гордість.
Навіть ті, хто ставиться до
відновлення пам’яток скептично. ■
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■ ПОСТАТЬ
Валентина САМЧЕНКО

«Чуєш, брате мій,// Товаришу мій,// Відлітають сірим шнуром// Журавлі у вирій»,
— розносяться залом столичного Палацу «Україна» слова пісні Богдана Лепкого у
виконанні Анатолія Кочерги. І розумієш, що такої сили і краси голосу випадає почути нечасто.
Міжнародний тріумф українського баса — який ставлять в один ряд із Федором
Шаляпіним — відбувся у 1989 році в «Хованщині» у Віденській державній опері.
Хоча в міланській «Ла Скала» Антолій Кочерга стажувався ще у 1975-му. І відтоді
мав виступи за кордоном, майже три десятиліття співав за контрактами на найвідоміших сценах світу. Співпраця з диригентом Клаудіо Аббадо принесла Анатолію
Кочерзі першу відзнаку «Греммі» — за партію Бориса Годунова в однойменній опері
Модеста Мусоргського. Друга нагорода від музичної премії Американської академії
звукозапису — за «Пісні і танці смерті» того ж композитора.
Незважаючи на незліченну кількість виходів на сцену і заслужену славу, Анатолій
Іванович, лауреат Шевченківської премії, щоразу хвилюється перед кожним виступом. Показуючи медалі «Греммі» з відомим усьому світу громофоном, зауважує, що
не хоче, щоб поширювали фото з відзнаками, бо «скажуть, що вихваляюсь».
Розказати співакові є про що. І хочеться його слухати — бо це голос Анатолія Кочерги!

«Перший акордеон купили у день,
коли в космос полетів Юрій Гагарін»
■ Пане Анатолію, як сприймаєте те,
що вас порівнюють із Федором Шаляпіним?
— Шаляпін — це був Шаляпін. Його
треба поважати і як співака, і як революціонера в акторській майстерності. Я
завжди любив Шаляпіна, у мене всі записи є. Якщо мене порівнюють iз ним,
то користуються якимись інформаційними матеріалами, які дають підстави
це робити, навіть поставити поруч. Я не
раз чув, що мене називали і найкращим
слов’янським басом століття — ХХ, а
потім ХХІ. Головне — щоб я не «розтанув» від цих слів. Щоб ніс не задрався
догори (він у мене донизу). І навряд чи
це станеться коли. За роки своєї творчої діяльності я не раз отримував рецензії (як би сказати скромніше) найвищого
ґатунку. Ніхто мене не сварив, не принижував, не чорнив. Хоча різне траплялося по життю, навіть поранили в Мексиці.
■ Хто вам уперше сказав, що маєте
сильний, красивий голос? Як часто співали в дитинстві на Вінниччині?
— Коли малим був, такого точно мені
ніхто не говорив. Сильний, слабкий, середній і т.д. — багато є ступенів сили голосу. Люди такими характеристиками,
мабуть, намагаються виразити своє ставлення до виконавця. Називають легендарним.
Моя мама співала і грала на гітарі. З
її ініціативи я робив перші кроки у вивченні теорії музики, учився грати на
акордеоні. Батько був за фахом інженером. Обоє батьків любили співати, коли
збиралися теплі сімейні компанії (або в
лото пограти).
Я народився в селі Самгородок.
Потім батька перевели у Погребище, селище міського типу, районний центр.
Він був директором МТС (машино-тракторної станції), РТС (ремонтно-технічної). Учився у Києві в Академії сільського господарства. А мама закінчила
будівельний інститут; родом із Миколаївщини. Доглядала за домашнім господарством, ростила трьох синів. Батько завжди був допізна на роботі, особливо у посівну і жнива, мотався по полях.
У художній самодіяльності я виступав із 7-го класу. Співав спочатку з дівочим ансамблем. Весь час співав у шкільному хорі. Педагог Іван Архипович Корнійчук мене вчив гри на акордеоні. Перший цей інструмент мені купили 12
квітня — у день, коли в космос полетів
Юрій Олексійович Гагарін.
Закінчив середню Погребищенську першу школу. Був переможцем на
районному огляді художньої самодіяльності, потім на обласному. Композитор
Скалецький рекомендував мені після цього конкурсу вступити в музичне
училище. Теорію музики, сольфеджіо,
я вже знав. Але любив техніку завжди.
Мав думку піти по батьківському шляху: він знав усе, що стосувалося механізації, техніки. Завдяки йому я з сьомого
класу вже умів водити автомобіль. Батько був моїм першим екзаменатором, лінощів не визнавав. Мої перші уроки кермування були лише після того, як я розкладав-збирав окремі механізми автомобіля.
Але по життю сталося так, що всту-

пив я до Вінницького музичного училища імені Леонтовича. Це було моє рішення. Достроково його закінчив.
Мамине рішення було: щоб я займався музикою і співами. Я й займався. Мама контролювала. Мені, як усім
дітям, хотілося на вулицю, грати у
футбола, бігати.
■ Що згадується з дитинства?
— Пам’ятаю, коли вже навчався у
консерваторії, приїхав додому і ми з
батьком поїхали на місце, де були забиті
Іскра та Кочубей — це село Борщагівка
Погребищенського району. На горі там
стоїть хрест, де їх стратили, і пам’ятник
від Петра Кочубею в Борщагівці. Дорога
туди — брукiвка, але розбита страшенно, як і зараз пів-Вінниччини, я недавно там був.
Нині дорога з Києва у Погребищенський район на Вінниччину, через Сквиру, Ружин — це каліцтво для транспорту, вважаю. Скільки говориться нашими
найвищими керівниками і Прем’єром,
що щось виділяють на ремонт. Мабуть,
лише пітніють, як виділяють. Бо стан
доріг не може цього підтвердити. Минулого літа вперше за багато років побував у Погребищі. Десь цього літа планую творчу зустріч із земляками — вони
дуже просять. Це не дуже просто робити,
коли зайнятий.

Володимир Щербицький перепитав
після концерту: «А де наш Шаляпін?»
■ Анатолію Івановичу, ви звання народного артиста отримали в неповні 32
роки, за паспортом. У часи, коли інші
йшли до таких відзнак трохи не все життя, маючи 30-40 рокiв стажу. Вам заздрили?
— Десь за місяць до 32 років отри-

❙ Початок творчого шляху: Анатолій Кочерга
❙ (у центрі) — князь Гримін. Київська опера.

Анатолій Кочерга:
підтримували дружні
Народжений на Вінниччині оперний бас, який виступав
на найвідоміших сценах світу, співатиме у Києві
в концерті «Симфонія романсу»
хали на стажування за кордон. Багато
претендентів було?
— Не просто поїхав, то була цільова
поїздка: «Ла Скала», Мілан — у рамках
тривалих співдружніх творчих контактів італійського театру і Большого театру СРСР. Я співав в Академічному оперному театрі імені Тараса Григоровича
Шевченка у Києві з 2 січня 1972 року.
На стажування був величезний відбір. У Бетховенському залі в Москві попередньо прослуховували на конкурсі
90 претендентів. Відібрали чотирьох від
тоді Радянського Союзу: Камал Керімов
(Баку, Азербайджан), Валентина Щербініна (із Театру Станіславського в Москві), Маті Пальм (Таллінн, Естонія) і я,

«За кордон я поїхав не за довгим рублем. Там заробити не так
легко, бо там абсолютно всі сплачують податки. Якщо не заплатиш
— тебе не просто оштрафують, ти продовжуватимеш життєву
діяльність у в’язниці, ще й конфіскують усе, що тобі належить там».
мав звання народного артиста СРСР. Перед тим було звання заслуженого артиста України. Я дуже багато співав. А заздрісники завжди були і будуть. Людська натура така, як ви знаєте не менше,
ніж я. І на кожен рот не знайдеш хусточку...
■ На третьому курсі консерваторії вас
уже взяли у штат Київського оперного
театру.
— На третьому курсі мені — оперному співакові — навіть уже першу квартиру дали. Це була ініціатива Першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького. Після одного
з концертів у новозбудованому Палаці
«Україна», коли офіційні особи вийшли
дякувати артистам, він перепитав на
сцені: «А де наш Шаляпін?», маючи на
увазі мене. І поцікавився: «А де ти живеш?» Я відповів: як усі, в гуртожитку.
Уже впродовж наступного тижня я отримав досить велику на ті часи однокімнатну квартиру, 27 квадратних метрів, у 16поверховому будинку недалечко від Палацу «Україна».
■ У 1975-му, той період називають
роками «за залізною завісою», ви пої-

❙ Славетні українець Анатолій Кочерга
❙ та італійський диригент Клаудіо Аббадо.

Анатолій Кочерга з України.
Стажувалися ми два театральні сезони. Вивчали мову, ходили на всі постановки, спектаклі. Не завжди було легко
проникнути. Завдяки тому, що школа
стажування розташована була на останньому поверсі «Ла Скала», то ми там бували щодня буквально. Я знав усі ходи і
щілини.
Музичним керівником і головним диригентом театру був, пізніше мені дуже
дорога по життю людина, великий Клаудіо Аббадо. Згодом, коли я був на гастролях iз Варшавським театром у Франції, співав у Каннах Бориса Годунова,
мені зателефонував його особистий секретар із проханням маестро зустрітися,
щоб поговорити про спільні плани.
Згодом з’ясувалося, що в радянські
часи я мав понад 160 офіційних запрошень на постановку чи виступ від найкращих закордонних театрів, зокрема й
від Клаудіо Аббадо. Пропозиції надходили в Київ, але я не знав про їх існування.
Після «перестроєчних» часів, коли розвалився Радянський Союз, друзі з Міністерства культури мені передали ті запрошення...

Багато в житті було незрозумілих речей.

1 млрд. 560 млн. — на будівництво
Будинку музики у Києві
■ Ви працювали за контрактами на
найпрестижніших оперних сценах Австрії, Німеччини, Японії, США та багатьох інших країнах. У Києві давно?
— Я тут увесь час! Звідки інформація, що я маю бути десь. У нас цінуються зарубіжні виконавці, які приїхали,
як кажуть, із-за «бугра». Всі були шоковані, що з Пласідо Домінго після його
концерту в Києві (у лютому ц. р. — Авт.)
ми обнялися як друзі, поцілувалися.
Він: «Анатолій!..» Ми давно знайомі,
підтримували дружні стосунки. Чи всі
думали, що за кордоном я спілкувався
зі шпигунами чи ЦРУ?
Говорять різне. Напевно, це заздрощі чи ревнощі, чи просто глупство.
Найімовірніше, недовихованість або
безкультур’я. Казали навіть, що я зрадив країні — поїхав, кинув. Колишній
керівник Національної музичної академії імені Чайковського Рожок (навіть
не хочу ні ім’я, ні по батькові називати,
я надзвичайно не поважаю цю людину)
не підпускав мене до консерваторії. Мабуть, тому, що коли я був у керівництві Оперного театру, брав участь у засіданні, де йому виносили сувору догану
за використання державних грошей на
захист його дисертації про вплив партії
на розвиток культури у сільській місцевості УРСР. Саме ця людина на мою адресу казала «так званий бас». Справді, я
ніколи не був ні сопрано, ні тенором, ні
колоратура, ні мецо.
Я прощаю. Хай йому Бог простить.
А Бог — не теля, він бачить і звідтіля.
Кожному воздасться, що заслужив.
■ Чим відрізняється творча діяльність артиста високого професійного рівня за кордоном від тієї, яка в Україні?
— Це питання співзвучне з «яка публіка краща: у нас чи там?». Бюджет
кожної постановки за кордоном — це захмарні для України цифри. На культуру в нас виділяють надзвичайно мізерні суми. Тоді як існує аксіома: є культура — є держава. Це відомо багато-багато років, від самого Арістотеля. Занепад
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❙ «Мазепа»: Анатолій Кочерга — Кочубей.
❙ Фото з власного архiву.

Ми з Пласідо Домінго
стосунки багато років

дені будівлі у різних країнах світу — від
Німеччини та Італії до Гонконгу й Азербайджану. Вона авторка знаменитого
лондонського олімпійського комплексу водних видів спорту та надзвичайного оперного театру у стилі деконструктивізму у китайському Гуанчжоу з найкращою акустикою і двома залами, де
поміщаються загалом 2 тисячі 200 глядачів (відкрили його у 2010 році).
Навіть місце почали шукати для
будівництва Будинку музики в Києві.
Пропонували район іподрому, ДВРЗ і
Труханів острів. Про центр мова спочатку не йшла. Приїздили представники Хадід, визначилися з місцем: там, де
арка Дружби народів. Я мав навіть проект цього будинку — будівлі з трьома залами і приміщенням для оркестру, бібліотекою, виставковими площами. Я
жив цим. Але коли в компанії почули
про відкати, зрозуміло, відмовилися.
На сьогодні все є, все дихає. Але Захи
Хадід немає в живих — вона померла від
запалення легень у кінці березня 2016го у штаті Маямі США.
Скажімо, Німеччина має більше 90
оперних театрів. У Мюнхені, де я багато
працював, співав у шести (!) залах. Думаю, їх там ще більше. У Берліні — два
оперні театри і знаменитий зал філармонії. В інших цивілізованих країнах
так само.
Тому я і загорівся ідеєю будівництва
сучасного Будинку музики в Києві. Але
зустрівся з такими підводними течіями! Увесь центр Києва, земельні ділянки передано у приватні руки. Навіщо
все доводити до безладдя у центрі столиці? Чому відсутній смак у головах і архітекторів, і головних архітекторів? Чому
в нас усе вирішують гроші, гроші, гроші? Забувають єдине: у гробу кишень немає. Скільки можна красти, люди добрі?
Ну підніміть країну! Найкращі жінки в
Україні, це не секрет. Ну зробіть такою
країну! Маємо для цього чорнозем, який
би міг зробити країну світовим центром
вирощування і переробки аграрної продукції.

«Італійську мову вивчав ще
студентом»

❙ Анатолій Кочерга — Борис Годунов
❙ в однойменній опері.
❙ Оперний фестиваль у Зальцбурзі.
призводить до того, до чого призвело
нашу багатостраждальну Україну. Останній нонсенс — 44 кандидати на посаду Президента. Для мене особисто це
— шок. Де ще було подібне? Ми в усьому маємо бути «найперші». Європейського рівня комунальні платежі, але найнижчі пенсії — я не розумію цього. Такого не може бути. Якщо хочете розсилати платіжки з високими тарифами,
підніміть виплати не лише обраним. А
не змушуйте пенсіонерів і бомжів, які
навіть не мають житла, копирсатися у
смітниках.
За кордон я поїхав не за довгим рублем. Там заробити не так легко, бо там
абсолютно всі сплачують податки. Якщо
не заплатиш — тебе не просто оштрафують, ти продовжуватимеш життєву
діяльність у в’язниці, ще й конфіскують усе, що тобі належить там. В Україні
не заплатили належних податків, тому
маємо стільки олігархату. Ще й Конституційний Суд своїм рішенням фактично скасував відповідальність за незаконне збагачення чиновників. А ще «по
приколу» ми виберемо Зеленського, за
яким ми знаємо, хто стоїть з олігархів...
Скільки ж можна «по приколу» знуща-

❙ Анатолій Кочерга — Мефістофель
❙ у «Фаусті».
тися над своїми сім’ями, над людьми,
над Україною?
За роки, коли я працював за контрактами за кордоном, зустрівся з надзвичайною кількістю найкращих майстрів музичної і драматичної культури. Навіть
італійський режисер Франко Джефіреллі мені зустрівся по життю: я брав участь
у його постановці «Дон Жуана» Моцарта у Штатс-опері у Відні. Я вже не кажу
про цілу плеяду найвідоміших диригентів світу.
■ У вас була ідея побудувати в Києві
Будинок музики.
— У мене були контакти, група людей, які були готові стати офіційно спонсорами проекту на суму 1 млрд. 560 млн.
доларів. Він включав будівництво Будинку музики, повну реконструкцію
нижнього поверху Українського дому і
Філармонії (будинку Купецького зібрання), побудову багатоповерхових підземних гаражів. Відразу попросили відкат — 200 млн. доларів. Це було 5 років
тому.
Тоді пріоритет Україні віддала Заха
Хадід, британська архітекторка іракського походження, за проектами якої зве-

■ Зовсім скоро, 26 березня, ви співатимете в Києві у концерті «Симфонія романсу» в супроводі Народного оркестру
народних інструментів Міжнародного
центру культури і мистецтв під керівництвом заслуженого працівника культури України Вікторії Васильєвої. Є різниця: співати в оперній постановці чи
соло?
— Якщо співати цикл — то можна вважати, що це моно-опера, за драматичним розвитком, за подіями, які у
ньому висвітлюються. У постановках —
всім відомо — допомагають і костюми,
і грим, і декорації, й оркестр. Якщо це
народні пісні, романси, арії — то не голий стоїш, одягнений, звичайно (не так,
як нинішні переможці нацвідбору на Євробачення, що більше на путан схожі,
аніж на артистів), але складніше подавати твори слухачам лише голосом, виразом обличчя й емоційним станом.
Я знаю цей оркестр народних інструментів більше 30 років, він базувався увесь час у гарному приміщенні Жовтневого палацу, який тепер має
назву Міжнародний центр культури
і мистецтв. Зараз вони там туляться у
кутку, але люди люблять мистецтво,
працюють у різних сферах чи продовжують навчатися — і грають в оркестрі. Художній керівник, головний диригент — заслужений працівник культури України Вікторія Васильєва, лауреат та переможець всеукраїнських та
міжнародних музичних конкурсів та
фестивалів, володар гран-прі міжнародного музичного конкурсу в Італії «Музика світу».
Я випадково якось зустрівся з одним
із музикантів колективу, баяністкою.
На ходу обмінялися контактами. Раніше я їздив часто з Києва, тому не складалося з концертами. А минулого року
вже виступив у Жовтневому палаці. Тепер Вікторія вже трохи опустила руки:
дуже низький рівень уваги владців до
оркестру народних інструментів, немає
фінансування, колектив тримається на
ентузіазмі. Але спільно вирішили піти
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на «аферу» — готуємо концерт на 26 березня. Без грошей. Якщо західним зіркам платять захмарні суми, то нам пропонується... Просто не хочу з цього приводу говорити. Це сором, просто сором.
Але зробимо для душі та серця врештірешт.
...Треба підтримувати своїх артистів!
Якщо ти професіонал, великої різниці супровід не має. Хоча різних відтінків надають симфонізм — це класичний
варіант супроводу; рояль, ансамблі чи
камерні оркестри — інше. Я знаю, якщо
люди спілкуються зі мною, то намагаються підтягнутися, бути трохи стрункішими, а не сидіти, як зазвичай, дугою.
«А я — молоденька, гуляти раденька!» Я
теж хочу триматися у тонусі. І тримати
всіх, хто навколо мене, в тонусі. Тоді це
має сенс та інтерес. І співається по-іншому!
Хоча надалі нема бажання займатися цим. Бо враження таке, що нікому це
не потрібно, починаючи від Будинку музики.
■ Ви до нинішньої влади зверталися?
— Як ви думаєте? Звичайно, звертався. Але мало кому це потрібно. Вони зайняті іншим.
■ Мені особисто дуже подобається, як
ви виконуєте україномовні твори. Для
вас є різниця, якою мовою співати?
— Мені українська мова завжди подобалася, я виріс із нею, закінчив українську школу тощо. Але мораторій на
будь-яку іншу мову — це глупство, зупинка в культурному розвитку людства. Право кожної людини — розмовляти тiєю мовою, якою забажає. А Путін
пішов на захист російської мови в Україні. Хто коли її тут принижував?
Ще під час навчання у консерваторії я
вивчав італійську — це був обов’язковий
предмет. Ми складали навіть державний іспит. Потім було стажування у «Ла
Скала». Далі — майже 30 років творчої
діяльності за кордоном. Я співав мовами, якими були написані твори. Так відбувається в усьому світі.
Страшна помилка — якщо треба
опери співати тільки державною мовою. Зараз дискутують про те, щоб перекласти для українських постановок
усі класичні твори, які написані російською, італійською, англійською тощо.
Якщо обмежені мозком люди, вони допускають подібне. Культурно освічені і
розумні ніколи цього б не допустили. І
зіткнення людей, які розмовляють різними мовами, — це антидержавна політика.

Чи можливо почути знаменитого баса
у Київській опері
■ Як оцінюєте потенціал молодих українських талантів?
— У нас надзвичайна кількість талановитих дітей. Я слухав учасників наших музичних конкурсів. За це душа
радіє і на серці веселіше. Але яка увага
до цього...
■ Як можна пояснити, що знаного у
світі славетного баса Анатолія Кочергу дуже мало залучали до концертної
діяльності в Україні? Від 2006 року, скажімо, в Києві були лічені ваші виступи.
— Вони боялися мене — і все.
■ Останній рік ви вчите співати студентів. Хто ті щасливчики?
— Нині я викладаю у трьох вишах:
у Національній музичній академії імені
Петра Чайковського, Академії музики
та Київському інституті музики імені
Рейнгольда Глієра. Це у мене закритий
технічно-технологічний процес. Я цим
займався багато і раніше на Заході: це
були російськомовні й україномовні,
зарубіжні співаки — початківці і професійні.
■ Чи не йдеться нині про те, щоб ви
стали штатним солістом Київської опери?
— Мене як не хотіли... багато років,
так і не хочуть брати в театр. Свого часу
і звільнили з порушенням трудового законодавства. Народних артистів СРСР
не мали права звільняти. Я написав заяву, що «переходжу на самофінансувння». Навіть немає мого портрета в галереї виконавців Національного театру
опери і балету імені Шевченка. ■
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■ ПАМ’ЯТЬ

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Можна
побачити
«Фараонів»

Мажорні ноти Харкова

У Києві вшанували
100-річчя драматурга
Олекси Коломійця

Валентина САМЧЕНКО

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
На Камерній сцені імені Сергія Данченка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відзначили 100-ліття від дня народження
Олекси Коломійця — найпопулярнішого
українського драматурга 1960—1980-х
років. Вечір вела народна артистка України Лариса Хоролець.
«Якщо Бог любить трійцю, то вершинних п’єс у Коломійця було три: «Фараони», «Голубі олені», надзвичайно популярна у 1970-х роках i удостоєна Шевченківської премії, та «Дикий Ангел»,
що одержала свого часу Державну премію СРСР (у цій драмі Коломієць відчув
крах того самого СРСР ще за десять літ до
того, як це сталося), — розповідає Лариса
Хоролець. — Успіх драматурга — річ невмируща. Щоправда, сьогодні його п’єси
практично зійшли зі сцени. Хіба що «Фараонів» ще можна наживо побачити в столичному Театрі на Подолі».
А ще «Фараони» лишилися на кіноплівці, причому у двох варіантах:
фільм-спектакль «франківців» за участі
Миколи Яковченка (1964) та фільм «Прощайте, фараони!» (1974).
Донька Олекси Коломійця Оксана зорганізувала зустріч тих, у чиїй пам’яті
живе ім’я батька. На зустріч прийшли і
добрим словом згадали відомого драматурга Герой України поет Іван Драч, український літературознавець Микола Жулинський, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський,
поет, прозаїк, драматург Василь Фольварочний, літературознавець, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
Михайло Слабошпицький. Їм було що згадати й розповісти гостям.
«У мене була фантастична роль чорта
(до слова, Коломієць не вживав цього слова, а говорив «той») у спектаклі Коломійця «Срібна павутина», — поділився народний артист України Анатолій Хостікоєв.
— На того біса приїздили дивитися з інших міст. Я досі бережу рецензії. В цьому
образі я потрапив у свою стихію трюкарства й акробатики. Попросив робітників установити на стінах непомітні скобки, і глядачеві здавалося, що я просто бігаю по стінах. У спектаклі була сцена, де чорт ховався від міліціонера, хапаючись ногами за ці
пристрої і врешті висів униз головою. Глядач дурів, не розуміючи, як це відбувається. Мені справді багато чого дано батьками, природою, Всевишнім, і я намагався
це використовувати в творчості. Спасибі
Олексі Коломійцю за ті прекрасні миті
життя».
Приємно порадували присутніх студенти курсу народної артистки України Лариси Хоролець, які виконали уривки з вистав. Піснею прийшли вшанувати
пам’ять драматурга тріо бандуристок Українського радіо на чолі з Тетяною Маломуж.
Вечір пам’яті Олекси Коломійця проходив на Камерній сцені імені Сергія Данченка, який також народився 17 березня.
Свого часу театральний режисер казав: «Я
завжди заздрив художникам, письменникам — вони залишать твори, що житимуть
і після них, у яких залишаться їхня душа,
серце, думка. Театр же — віддзеркалення
моменту. Вистава знята з репертуару —
що залишиться після неї?» А залишається пам’ять, поки пам’ятатимуть...
За його заповітом 1994 року Олексу Коломійця поховано в рідних Харківцях на
Полтавщині поруч iз могилами матері та
Архипа Тесленка. ■

Об’єднані музикою Моцарта: світові зірки, 4 концерти та 8 культурологічнопросвітницьких проектів
«Зізнайся, що ти її слухаєш...» Це слоган уже другого міжнародного ХарківМузикФесту. Два тижні, із
23 березня по 7 квітня, Харків наповнюватиметься
класичною музикою виконавців найвищого гатунку. Минулоріч фестивальні події і концерти оберталися навколо генія Баха, а тепер — незрівнянний
Моцарт. У програмі фестивалю — 4 грандіозні за
наповненням і представницьким складом музикантів концерти.
До слова, з кольорових, графічних, кубічних постерів містянам і користувачам соцмереж Вольфганг
Амадей підморгує уже давненько, закликаючи долучатися до наймасштабнішої музичної події весни
у Харкові. А ще в десяти різних місцях міста не перший день привертають увагу перехожих розмальовані піаніно. До проекту Art&Piano одні долучилися,
подарувавши фестивалю свої музичні інструменти,
інші — створивши з них витвори мистецтва. А грати
на них може кожен бажаючий.

❙ Сяятиме на харківській фестивальній сцені відома у світі сопрано Ольга Бусуйок.
❙ Фото KharkivMusicFest.

Амбіції — стати визнаним
європейським фестивалем
KharkivMusicFest — безперечно, фестиваль класичної музики, але його мета
— показати, якою вона
може бути різною і привабливою, і кожного спонукає
ставати кращим. За останні
два роки в музичному житті Харкова відбулося кілька дуже важливих інфраструктурних змін: зокрема,
відкриття двох кардинально реконструйованих залів
Філармонії та ребрендинг
Харківського Національного театру опери та балету імені Миколи Лисенка в
«Схід Опера». Комусь може
здатися дріб’язком такий
факт, як покупка меценатами кількох нових роялів для
Харківської середньої спеціальної музичної школиінтернату. Утім, це турбота
не лише про конкретних дітей, а й про суспільство загалом. Бо, як переконують
зарубіжні дослідження, музично грамотні люди успішніші і рідко обирають слизьку життєву дорогу.
«ХарківМузикФест цього року робить декілька
серйозних кроків на шляху
до реалізації амбітної ідеї
стати визнаним масштабним європейським фестивалем», — акцентує ініціатор
його проведення Станіслав
Христенко. Найперше: основна концертна програма
складається винятково з виконавців, яких можна почути на головних європейських майданчиках у цьому
концертному сезоні. Піаніст
Джордж Лі виступить у Харкові між концертами у Флоренції, Лондоні та Мюнхені;
секстет «Музикантів Лувра» вже виконав в цьому сезоні харківську програму
на Мальті та в Берліні; диригент Mozart Gala Андрій
Юркевич щойно повернувся з прем’єрної постановки
Оперного театру Генуї.
Фестивальний оркестр
KharkivMusicFest
складається не тільки з музикантів та концертмейстерів
головних оркестрів України, а й із гостей, у тому числі
концертмейстерів оркестрів
та музикантів відомих квартетів із Грузії, Німеччини,
Польщі та Чехії. Скажімо,

знайомтесь — Агата Шимчевська, переможиця 13го Міжнародного конкурсу
скрипалів імені Генріка Вєнявського в Познані в 2006
році. Вона виступала у найпрестижніших концертних
залах, зокрема Карнегі-холлі у Нью-Йорку, Кеннедіцентрі у Вашингтоні, Вігмор
холлі у Лондоні, Театрі Єлисейських полів у Парижі,
Концертгебау в Амстердамі, залі Берлінської філармонії, Sala Sao Paulo в Бразилії, Сеульському центрі
мистецтв, а також на найвідоміших концертних майданчиках Китаю, Японії,
Канади, Тайваню, Чилі,
Колумбії та Ізраїлю. Агата Шимчевська регулярно
виступає з Анн-Софі Муттер та «Віртуози Муттер»,
гастролюючи на чотирьох
континентах із 2014 року.
Агата Шимчевська — перша скрипалька визнаного у
світі ансамблю Шимановський-квартет.
Заключним 7 квітня
стане концерт Mozart Gala.
Зокрема, сяяти на харківській сцені та вражати слухачів «золотим тембром та перлинами колоратур» (Bachtrack) буде відома сопрано Ольга Бусуйок.
Вона є переможницею багатьох найпрестижніших музичних конкурсів, а також
виконувала головні ролі в
постановках оперних театрів Барселони, Варшави,
Дубая, Лос-Анжелеса, Мадрида, Неаполя, Шанхая,
Штутгарта й інших. Варто

ще зауважити, що грандіозні гала-концерти, в яких
звучать найвідоміші шедеври Моцарта, проходять на
кращих концертних сценах
світу — у Берлінській опері,
Віденській філармонії, концертному залі «Плейєль» у
Парижі ...

Подвоєння соціальної
відповідальності
Минулоріч у рамках фестивалю, наприклад, відомих
у світі музикантів Станіслава Христенка і Мирославу
Которович можна було побачити в одному концерті з
вихованцями навчального
закладу для діток із вадами
зору. Другим з основних напрямів і нині — неконцертні проекти з освітніми, просвітницькими та комунікаційними складовими. Кількість таких проектів зросла
з чотирьох до восьми.
Цього разу фестиваль
ініціює проведення першого професійного Форуму класичної музики в Україні KharkivMusicForum
— майданчика для спілкування між представниками
державних та приватних
музичних установ, а також
культурних фондів та меценатів. Серед тем дискусії —
важливість взаємодії бізнесу та професійного музичного середовища, ефективні
кейси приватних музичних
ініціатив, актуальність закону про меценатство, проблеми артистичного менеджменту, досвід міжнародної співпраці, популя-

ризація класичної музики у
медіа та фестивальний рух в
Україні. Спікерами форуму
стануть представники оперних театрів Одеси, Харкова,
Львова, Товариства друзів
Дніпровської філармонії,
мистецької агенції UKR
Artists, інші.
Серед нових ініціатив —
музичний лекторій Amadeus
talk (безкоштовні просвітницькі лекції відомих українських музикознавців) та
дитячій табір Amadeus Camp
на базі Honey Music Studio з
акцентом саме на класичну музику. На лекціях розповідатимуть про центрального композитора цьогорічного фестивалю — Моцарта,
а відомі харківські музиканти виконуватимуть його
твори. Фестиваль також запросив до участі у майстеркласах за спеціальностями
«скрипка», «альт» та «віолончель» 24 березня учнів
музичних шкіл, спеціалізованих музичних шкіл, студентів музичних училищ
та консерваторій України.
Участь безкоштовна. Відбір, щоправда, на конкурсних засадах. А до заявки
на участь просили додавати
біографію та відеозапис, не
обмежуючи у виборі репертуару.
Станіслав
Христенко
констатує: «Кращі музичні
фестивалі не є майданчиками для реалізації виконавських амбіцій їхніх артистичних керівників, тому з цього року нинішній та майбутні артистичні керівники
KharkivMusicFest не беруть
участі в проектах та концертах фестивалю як виконавці, зосереджуючись насамперед на залученні кращих, на їхню думку, колег,
та насолоджуватимуться
їхніми виступами разом із
харків’янами та гостями
фестивалю». Утім перед відкриттям харківського фестивалю його натхненника —
зірку класичної музики світового масштабу, диригента і піаніста, лауреата понад
30 міжнародних фортепіанних конкурсів в Італії, Іспанії, Японії, Кореї, Словаччині, Україні, Казахстані,
США, — можна було почути
у концерті «Симфо-Опера» у
Києві. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу
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«Кріштіану Роналду — один iз найкращих футболістів планети. І
нейтралізувати його неймовірно складно. Тож будемо думати над
стратегією, котра допомогла б нам відсунути його подалі від наших воріт».

■ ФУТБОЛ

Григорій ХАТА

У пошуках голеадора
Після отримання українського громадянства бразильського
форварда «Шахтаря» миттєво викликали
до табору «синьо-жовтих»

❙ Перед стартом відбіркової єврокампанії збірна України провела відкрите тренування на НСК «Олімпійський».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

Після важкої травми Андрія Ярмоленка, котра відправила
його на лікарняний як мінімум на
півроку, проблема забивного футболіста в національній збірній України набула майже вселенських
масштабів.
Попри успішне завершення
групового етапу Ліги націй чемпіонат Європи-2020 для «синьо-жовтих» не став набагато ближчим. І
у випадку групової кваліфікації
на майбутнє Євро, а в разі її невдалого проходження — виходу на резервний шлях на ЧЄ-2020, котрим
може бути «плей-оф» Ліги націй,
команді Андрія Шевченка не обійтися без здібного голеадора.
Залишившись на тривалий час
без другого за результативністю в
історії вітчизняного футболу збірника, перед стартом єврокваліфікації синьо-жовтий колектив опинився, загалом, у непростій ситуації. Утім вирішити кадрову проблему вдалося доволі швидко. Як уже
не раз траплялося у вітчизняному
футбольному господарстві, для закриття проблемної позиції покликали натуралізованого легіонера.
І хоча далеко не факт, що новачок української збірної демонструватиме таку ж високу результативність, як і у своєму нинішньому клубі, поява на вістрі атаки
«синьо-жовтих» форварда «Шахтаря», кращого бомбардира поточного чемпіонату України Жуніора Мораеса має посилити та урізноманітнити тактичний малюнок
команди Шевченка у кваліфікації
на ЧЄ-2020.
Уже через кілька годин після того, як бразилець Мораес за-

явив про отримання українського громадянства, головний тренер
«синьо-жовтих» Андрій Шевченко викликав новоспеченого громадянина України до табору національної збірної з надією на те,
що форвард «Шахтаря», на рахунку котрого в нинішньому сезоні 21
забитий м’яч, допоможе команді
України взяти вдалий старт у відбірковій єврокампанії, котра 22 березня розпочнеться в Лісабоні матчем проти чинних чемпіонів континенту — португальців.
Після нетривалої відсутності до
складу збірної Португалії повертається її зірковий лідер Кріштіану Роналду, відтак тренерському
штабу Шевченка доведеться добряче поламати голову над вибором
оптимальної тактики на гру.
«Роналду — один iз найкращих
футболістів планети. І нейтралізувати його неймовірно складно.
Тож будемо думати над тим, яким
чином — завдяки командним діям
— відсунути його подалі від наших
воріт», — відзначив Андрій Шевченко.
Перед відльотом до Португалії
збірна України — іще без Мораеса — провела відкрите тренування
на НСК «Олімпійський» у Києві.
Спілкуючись із пресою, українські збірники наголошували, що в
Лісабоні на «синьо-жовтих» чекатиме цікавий поєдинок. Для багатьох із наших молодих збірників
матч проти Роналду й справді стане знаковою подією. А от яким буде
її закiнчення — зі знаком «плюс»
чи «мінус» — покаже час. Поєдинок Португалія — Україна розпочнеться 22 березня о 21 год. 45 хвилин за київським часом на стадіоні
«Да Луш». ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Підтримуючи чемпіонську марку
Новий сезон у «королівських» перегонах розпочався з провалу «Феррарі»
Григорій ХАТА
Після завершення стартового в «формульному» сезоні Гран-прі Австралії здивуванню одних і розпачу інших уболівальників не було меж. Під час зимових тестів
одні з найкращих результатів демонстрували боліди «Феррарі», однак у Мельбурні виступ пілотів «Скудерії» завершився
повним провалом. «Просто ми були занадто повільними», — так пояснив причину
невдало проведеного уїк-енду перший пілот «Феррарі» Себастьян Феттель, який
гонку в Альберт-парку завершив на четвертій позиції. А його новий колега по команді — молодий Шарль Леклер, який
прийшов на зміну досвідченому Кімі Райкконену, фінішував п’ятим.
Незадоволені попередніми здобутками своєї «формульної» команди, власники «Феррарі» на початку нинішнього року
звільнили з поста керівника «стайні» Мауріціо Арівабене. Передаючи «Скудерію»
під крило Маттіа Бінотто, «нагорі» вочевидь сподівалися на пожвавлення швидкісних результатів «червоних жеребців».
Утім на фініші стартового етапу нового
чемпіонату світу «Феррарі» похвалитися
нічим.
«У Мельбурні ми побачили катастрофу. У болідів не було потужності, зчеплення з трасою, стабільності — нічого. Навіть
провальний 2014 рік починався не так погано», — практично однаково написали
італійські ЗМІ.
Вийшло так, що в Австралії «Феррарі»
програли не тільки «Мерседесу», з яким
у попередньому сезоні італійська «стайня» вела відчайдушну конкуренцію за перемогу в загальному заліку пілотів. Кра-

■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. «Формула-1». 1-й етап.
Гран-прі Австралії. Залікова десятка: 1. Боттас («Мерседес») — 1:25.27,325. 2. Хемілтон
(«Мерседес») — відставання 20,886 сек. 3. Ферстаппен («Ред булл») — +22,520. 4. Феттель
(«Феррарі») — +57,109. 5. Леклер («Феррарі»)
— +58,230. 6. Магнуссен («Хаас») — +1.27,156.
7. Хюлькенберг («Рено»). 8. Райкконен («Альфа
Ромео»). 9. Стролл («Рейсінг Пойнт»). 10. Квят
(«Торо россо») — +1 коло.
ще за «Скудерію» в Мельбурні був і болід
«Ред булла», котрим кермував талановитий Макс Ферстапен.
Щоправда, після здобутого безстрашним Максом третього місця на Гран-прі
Австралії-2019 керівник «биків» Крістіан
Хорнер не поспішав із далекоглядними
прогнозами. Зауважимо, що новий сезон
«Ред булл» розпочав на нових для себе
моторах. Після багаторічної співпраці з
«Рено» австрійська команда перейшла на
силові установки автогіганта «Хонда».
«Думаю, ще занадто рано говорити
про боротьбу за чемпіонський титул. Але
подіум у Мельбурні — це відмінне досягнення для «Хонди». Ми пишаємося цим
досягненням і дякуємо нашому партнеру
за ефективний двигун. Сподіваюся, це стане початком успішного сезону», — заявив
Хорнер.
Поки ж «Ред булл» проводить обкатку нового двигуна в бойовому режимі, а
«Феррарі» пристосовується до роботи під
керівництвом нового керівника, «Мерседес» продовжує тримати чемпіонську марку. Зробивши в Мельбурні переможний

❙ Кращими на старті нового сезону «Ф-1» були пілоти «Мерседеса»,
❙ котрі на Гран-прі Австралії зробили переможний дубль.
❙ Фото з сайта gulfnews.com.
дубль, у німецькій команді яскраво засвідчили командні можливості та потенціал.
Не виключено, що, як і кілька років тому,
чемпіонська дуель зможе перетворитися на
внутрішньокомандне протистояння двох
пілотів найшвидшої в чемпіонаті «стайні».
Тріумфатор австралійського Гран-прі, другий пілот «Мерса» Вальтері Боттас заявив,
що це була його найкраща гонка в кар’єрі,
а свою перемогу він присвячує Чарлі Уайтінгу — багаторічному гоночному дирек-

тору «Ф-1», котрий за кілька днів до старту ювілейного, 70-го за ліком, сезону «королівських перегонів» у віці 66 років помер
від легеневого тромбу.
Що ж до чинного чемпіона «Ф-1», то в
2019 році Льюїс Хемілтон прагнутиме здобути ще один (шостий за ліком) чемпіонський титул, аби за кількістю переможних
сезонів до мінімуму скоротити своє відставання від Короля «Формули-1» Міхаеля
Шумахера. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Патрiотизмом i не пахне
Олігархи, корумповані чиновники й неонацисти підтримують виборчу кампанію Тимошенко

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Що в імені тобі моїм...
То все ж Кончіта чи Том?
Дара ГАВАРРА
Дуже важко зрозуміти загадкову жіночу душу,
особливо коли вона перебуває в... чоловічому тілі.
Більшість жінок впадають у відчай, коли бачать на
своєму личку бодай якийсь натяк на «рослинність»,
Кончіта ж Вурст добровільно обросла цією рослинністю, що й, можливо, послугувало одним з аргументів у перемозі на Євробаченні-2014 у Копенгагені, адже такого глядачі цього конкурсу ще не бачили. Ну була (чи був?) на Євробаченні така Дана Інтернешнл, але ж без бороди!
І ось минуло якихось 5 років від дня перемоги, а
Тому (Томасу) Нойвірту (справжнє ім’я Кончіти Вурст)
набридло носити бороду та плаття одночасно і він (чи
вона) вирішив круто змінити свою зовнішність уже
вкотре й повернутися, так би мовити, до першоджерел. «Із цією жінкою, з якою переміг на Євробаченні, я вже досягнув усього. Від неї мені вже нічого не
треба. Думаю над новим образом, тому Кончіту я маю
вбити. Я в пошуках заняття, в якому буду дійсно профі. Саме тому Том і збунтувався проти неї», — повідомив (чи повідомила) співак німецькому виданню
Die Welt.
Співачка (чи співак, Господи, як же нам розібратися, коли в людини у самої таке роздвоєння особистості?) вже випустила два нові сингли, на обкладинці яких позує в чоловічому образі. Тепер вона називає себе просто Вурст, відкинувши жіноче ім’я. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №32

❙ Том Нойвірт.

■ КИШ, ПЕРНАТІ

Папуги підкорюють Amazon
Розумна пташка робить замовлення через інтернет-магазин!
Як кажуть, і зайця можна навчити палити. Що вже казати про папуг, особливо породи жако. Дослідники кажуть, що ці пташки можуть запам’ятовувати до півтори тисячі слів і
навіть виконувати нескладні логічні операції.
Наскільки ж була здивована власниця такого
папуги, коли виявила, що він може робити...
замовлення в інтернеті! Але все по порядку.
Маріон Вишнєвскі працює в одному з
притулків для тварин у Великобританії. Серед
«мешканців» цього закладу був і папуга Рокко, якого ніхто не хотів забирати до свого дому,

адже він умів не тільки розмовляти, а й лаятися, та ще й мав нестерпний сварливий характер.
Жінці стало шкода пташину, і вона забрала папужку до себе в надії перевиховати якось. Яким
же було здивування Маріон, коли вона побачила, що Рокко знайшов собі розвагу — спілкування з «розумною» колонкою Amazon Echo. Ці
девайси підключені до інтернету і мають голосового помічника на ймення Алекса, яка допомагає керувати їхніми функціями. Пташка навчилася включати девайс, вибирати собі музику до смаку, а також мило спілкуватися з Алексою. Коли ж розмови набридали Рокко, він міг
навіть потанцювати, але під якусь енергійну му-

зику, бажано рок. Іноді ж пташка впадала в елегійний стан, тому слухала романтичні балади.
Та якось господиня завважила, що на торговому онлайн-майданчику Amazon її пташина робить...
замовлення товарів! Рокко наповнює віртуальний
кошик покупок різними солодощами, фруктами,
морозивом, а якось Маріон знайшла серед товарів, які замовила її пташка, чайник і набір електролампочок. Звісно, довести процес закупівлі до
фіналу папуга не зміг би, адже господиня завбачливо виставила систему захисту, але все ж таки,
приходячи з роботи додому, жінка завжди перевіряє свій акаунт, щоб пересвідчитися, що
улюблений жако не розорив її. ■

■ ПОГОДА
21 березня за прогнозами синоптиків

Північ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: вночi -1...+1, удень +9...+11. Яремче: вночi -1...+1, удень
+9...+11. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +10...+12. Рахiв: уночi
-1...+1, удень +10...+12.

мінлива
хмарність
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Захід

+2…-3
+7…+12

+2…-3
+7…+12
Схід

хмарно

19 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай —
16 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — немає, Пожежевська — 51 см.

Центр

+2…-3
+7…+12

-2…+3
+5…+10

дощ
сніг

Південь 0…-5
+7…+12
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Кросворд №31
від 19 березня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi близько 0, удень +8...+10.

чобіт. 5. Церковний союз української
православної та католицької церков
у 1596 році. 6. Столиця Туреччини.
7. Сьома нота звукоряду. 9. Неприємні відчуття в роті від споживання
кислого чи терпкого. 12. Ім’я поета,
партизана і гусара, героя війни 1812
року. 13. Білоруська назва річки Даугава. 15. Французький офіцер, який
убив на дуелі Пушкіна. 17. Страва з
м’ясних, рибних або інших продуктів, протертих до пастоподібного
стану. 18. Російський атомний підводний човен, який у 2000 році затонув в Баренцовому морі. 19. Продукти чи товари, які завозяться з інших країн. 20. Закритий майданчик
пасажирського залізничного вагона,
куди зазвичай виходять курити. 23.
Напрямок руху за заданим маршрутом. 24. Хімічний елемент, отруйний
газ. 25. Давньоєгипетський бог сонця.■
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— Хлопче, чому ви продаєте долари за ціною вдвiчi вищою за фактичну?
— А як ви хотіли? Ручна робота,
та ще в нічний час.
***
Хлопець хвалиться другу:
— Я вчора з такою дівкою познайомився.
— Хоч телефон узяв?
— Ага, бач, який SIЕМЕNS крутий.
***
Школа, вчителька:
— Ви знаєте, діти, якщо людина

погано бачить одним оком, то другим,
як правило, вона бачить набагато краще. Хто-небудь може навести аналогічний приклад?
Вовочка і говорить:
— Знаєте, Марiє Іванiвно, якщо
в когось одна нога коротша, то інша,
звичайно, довша.
***
— При відвідуванні будинку
своєї нареченої що вам насамперед
кинулося в очі?
— Теща! Зір врятували, але обличчя й досі подряпане.
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Варка ВОНСОВИЧ

По горизонталі:
1. Полога похила доріжка на
сходах чи біля них, яка дозволяє підніматися вгору людям із візочками.
4. Велика тропічна ящірка, що живе
на деревах. 7. Тропічний степ, характерний для Африки. 8. Кохана Зевса, яку Гера перетворила на корову
і наслала на неї ґедзя. 10. Ім’я британського співака, автора хіта Lady in
red. 11. «Сина породила, в ... положила Господнього сина» (колядка).
12. Ім’я чоловіка Вікторії Бекхем. 14.
«Веселий ...», прапор піратів із черепом і кістками. 16. Християнська
свята, день пам’яті якої припадав на
1 березня (нині — на 14-те) і з якої,
вважалося, починалася весна. 17.
Здобний пиріжок, пончик або подібний смаколик. 19. Іспанський принц.
21. Бойова сигнальна труба. 22. Зеленопикий велетень, герой однойменного мультфільму. 24. Культова споруда. 26. Дрібна французька
монета. 27. Білоруський поет, володар премії імені Михася Жизневського. 28. Місто в Сибіру. 29. Модна
в кінці XIX століття частина жіночого туалету у вигляді подушечки, яка
підкладалася під сукню ззаду нижче
талії для надання фігурі пишності.
По вертикалі:
1. Відома фірма, яка випускає
ручки. 2. Голлівудська актриса, зірка фільмів «Маска» та «Ангели Чарлі». 3. Прилад для переведення фотографій і документів у цифровий
формат. 4. Країна, схожа на жіночий

